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ΑΥ̓ΙΒ ΠΕῈ5 ΒΗΙΤΕΙΒΞ. 

15 λοὺϊ 850. 

Αα δοπιπιοῃδοιηρηΐ ἀρ 1842. ΒΓ 18 ΓΘΟΟΙΙΔηἀδιϊοη ἀϊ βϑανδηὶ οἵ γοβροοὶΔ ἢ} ]6 

ΜΙ. 66], ργΟΐδββουν οἵ δΟΙΒΟΓΥΔΙΘΌΥ ἀκα ἰδ Ὀἰ οἰ ὸαιιο ἀ6 1,ογάθ, 4ἱ ΠΟυ8 5' 5 Π8]8ἃ 
16 πιόγιϊ6 ἐπιηθηϊ ἀ6 ἯΪ. ἀδυ το] (οθοῖ, οὁ6 Ἰευης ΡὨ]]οΪορσαθ νου]αΐ Ὀΐθη 86 ΘΠΔΓΡΟΓ 

ἄς ρυ}] 16, ρου ποῖγε ΒΙ]οἰμδαυς ἀ68 δυΐθυΓγ8 στθοβ, ἅη6 πουγ6}16 ἐἀἰ ἴοη ἀὰ ἰοχῖα 
ἀς Ὀιορὲηθ 16 ΓοΘ, οΟ]] αἰ ΟΠ 6 80 168 ΠηΔη 050 Γ}18 ἀ68 ὈΙ]οἰ Πὸαιι68 46 1 118116, οὰ 1 
όϊδιῖ Θηγογό ἢ Πι᾿ 5810} [ϊ{{όΓαΐ γα ΡΔΓ 1 Ἰπδιϊτυ] ΓΟΥΔ] 468 ΡΔΥ5-Β88 ; 1] β᾽ ϑηρᾶροᾶ αυι8δὶ 
ἃ ΓΟΥΟΙΓΡ Θπἰϊὸγοπημοηϊ ἰὰ ἰγδἀ υοἰΐοη ἰαἰΐπα ἀ᾿ ΑΠΓΟΐδ6, αιυὶ ἀναὶϊ σταπα ᾿)οβοίῃ ἀ᾿ ὀϊγθ 
ΓΘΡΓΪδ6 6 80118- ΌνΓΘ, θίθη 4υ᾽ 6}16 οὐϊ όϊό γτοϊουοῃόθ οἱ οογγίρέθ ρᾶὰγ Η που. 

ΝΜ. ἀορεὶ πουβ ἢϊ ῬΑΡΥΘΠ 80} ἰγανδὶ} ἃ ἰὰ ἤπη ἀ6 1844. 1] όἰδαὶὶ ὀχόουϊό ἄγος ἴοαὶ 
16 δοίη φυ Ὅἢ ὄϊαἰΐ οη ἀτοὶί ἀ᾽ αἰἰϊθπάγα ἀπ ΟΥ̓ 4Ὸ6 δαβϑὶ ἢ} 116 οἱ δυυβδβὶ δοῃβοίθη- 
οἴδυχ, ἃρρο]ό ἃ οΘΟητ 6 Ὁ ἄνθο ΒΟΠΠΘΌΡ οοΐα βαυδηΐθ ὅθ0]6 ΠΟ]]Δη 8186 ἀ68 Ἠθπι8- 

ἴογῆυγ8, ἀ65 ΑΙ ΚΘΏΔΟΡ, ἀ65 ΒΌΠΏΚοη, ἀ65 ὟΝ 6 δοἢ,, οἷα. Πὲδ 16 πηοΐδ ἀ᾿ ΟοἸ ΟΌΓΘ 

1848, Μ. Οοναὶ ποὺβ ργοιμοϊίαϊς ᾿᾿θηνοὶ 468 ργοϊόροιπδηθ8 οὰ 11 γομάΡαὶζ δορί 6 
868 6(ΟἸ]Δἰ]0η8 46 ΠηΔ ΒΟΥ} 18 Οἱ ἀ6 80} ἰγᾶν8}} ΟΥἹ 406 βὺγ 16 ἱρχία ἀ6 Ὠορὸπο [Δ6ΓΟΘ. 
Ἐπ 1845, ᾿ἸπιρΓοβϑίοη ὀϊδιὶ οηἰὀγοιηθηϊ δοῃονόθ, οἱ ΜΝ. α. Οοδεῖ 6ἢ ἃγδὶὶ γόνα [68 
ἔργοϑανρβ. 

Ὠόρυΐ8 66 ἰθῃλρ5, τηδὶσγό ἰουΐθβ 08 ἰπδίδῃοθϑ, ἰἱ ΠΟὺυΒ ἃ όϊ6 ᾿πηρ0551:}}6 α᾽ Ο ἴθ ἢ 

δΌΪΓΕ 6086 ἀ6 . Οοδοὶ 416 468 ᾿γομπη68568 γόϊ  ὀΓέεβ, Πηδἰ8 888 οἰΐοϊ. 
Νδ ροιινδηῖ ποὺβ ΘΧΡΙΪΖΌΘΥ 168 πιοιϊα αυἱΐ οηἱ ρΡὰ Θπιρόσῃοῦ )υδαύ ἃ 66. Ἰοὺ 

Μ. Οοβθεὶ ἀ᾽ ἐχέοσυϊον ἀ68 δημαρθιηθηΐβ 406 14 ἰοηράθυν 465 ἀόαἰ8 τεπάαἰϊ Θ6ρθι- 
ἀδηϊ ἀδ ρἷυδ ὁ ΡΪι.8 6“8ΔογΓόβ ροὺγ ᾿αΐἱ, ρυ]54}᾽}}8 οδυδβαϊοηΐ ἀδ ρΓΑΥΘΒ ργό)υ 665 ἀὺχ 

ἐἀ!ΠἰΘ0Γ8., ΠΟυ5 ΔνΟηΒ ἀὺ ἢουδβ ἀόσίἀ6Γ ἃ ΡῈ Γ Ἔπἢ ἢ 88η8 668 ργοϊόρομηδποβ 1᾽ 6αΪ- 

ἰἰοη ἀς Ὀιορδὸῃθ [Δ γοα ἀοηϊ ]ο ἰθχίθ ἃ όϊέό γενὰ οἱ δοῃβι ἀὀγα ]οιηθηΐϊ δπλόϊογό ἀδΠ8 
ὍΠ6 [00]6 ἀ᾽ ΘημαΓΟὶ 8 ρὰΓ 168 βοίηβ ἀ6 Μ. Οοβοῖ. 

Οδδῖ ἄὐθὸ γοργοῖ 40 ἤοιι8 ΘΧρΟβοηΒ 8ι1 ρυδ]1ο ἰὰ σαᾶυκα ἀὰ ἰοηρ' γοϊαγά 4υ ἃ 

ἐρτγουγό ποῖγα ὀἀϊτίοη ἀ6 Ὠορδηθ [,Δοῦοθ., ἀῃμηοποόθ ἀδρ δ ΟΠ δἢ8 ΘΟΠΊΠ16 ἰ6Γ- 

ταϊηός οἱ ργόϊε ἃ ραγαΐιγα ([). ; 

Οη ἰγοῦνογα ἀδῃ8 [68 οχ γαὶ 8 ἀ6 [ἃ ΘΟΥΓΟΒροηδηοθ ἀ6 δ. (οὐαὶ ἀνθὸ Μ΄. ΑἸ ΓΟἰδ6- 
ΕἸγαη Ὠϊάοὶ φυθὶᾳιθ8 ἀόϊ4:18 41 βυρρ!όθτοπί ᾿υδα ἃ ὧι) οοΥγίαϊ ροϊμϊ ἃ σοἰϊθ 
ΟΣ ἰβϑίοῃ ; 118 ἰογοηΐ ἀ᾿ δυϊδηϊ Ρ] 8 γορτεῖῖον υη τοἰαγὰ απ ΝΜ. ΟΟδοῖ η6 βδυγαὶῖ ἴοι ο- 
ἴοἷΒ ἱπάόῇ εἰ πηδηὶ ργοΪ οι σον, ΘΔ 168 Θησαρθοηθη(β δοηὶ γόο!ργοαχιθδιηθηῖὶ ΟὈἰ] σαΐοὶ ΓΘ. 

(1) Ρδγ ποίγε ἰδϊἔγα ἀὰ 1| οοἰοῦγα 1848 πουβ ΔΥΟΠ8 ρῥγόγθιι Μ. Οοὔοὶ 406 ὁ68 Γαίδγὰ 8 ἰδ ΧΡ 08 }}}68 ποι8 
οδἰρεγαίδηὶ ἃ ἀῤοϊδγοῦ ἃ ΠΟ8 βοιιβογ ρίουτβ 40 δΔργὸβ ἀυοὶγ δπιρίογό ταϊποιπρηΐ δυργὸβ ἀδ ἰυἱ ἰουΐδδ 168 ἰῃδίδ! 08 
δοὶϊ ἀϊγοοίομηδηϊ, βοὶῖ ρ8γ 1᾿δηἰγθη)δα ἄτι γοϑρεοίδῃ]ς Μ. ὦδε, ροὺυγ οὐΐδιγ 865 ργοϊόβοιῃδῃθδ,, ΠΟυ8 δογίοῃδ 

(οτοέβ ὧδ (αἶγα σοῃηδίγ 4υ᾽.15 ργουϊοπηθηὶ ἀ6 8οὴ [δἱΐ οἱ ποη ἀδ οο]υὶ ἀ65 ὁἀ θιΓ8. 

--- οϑϑ κε ΑΈ8. ἀὔδξαδετεακας. τ τος, ας 



1 ΑΥ̓͂ 5. ΒΟΙΤΕῦΒ5. 

ὮΔΩ8 88 ἰοἰΐγα ἀν 5 οοἴοῦγο 1848, Μ. Οο- 

θοῖ ὀογίναὶϊ ἃ Μ. ΑἸ γοΐβθ- ΕἸνΐη Ὠϊαοῖ : 

«Δατορτιοῖία ἱηΠηϊπηθηΐ ἀ6 Ὠ6 ρ85 ἂνοὶγ οιι ἰθ 
ΒΟΠ ΘΟ ἀ6 νου Γοῃσο ΓΟ ἃ ΕἸΟΥΘΉΟΘ. οὗ [6 

518 ἀΥγὶν ὁ 40 6 |4}65 [05 ἀρΓὸβ νοἱ ἀόρδτγί. 

56 5͵8 οοηϊθδηΐ οἱ ἤ6Γ ἀ6 πιο Ὠορὸηθ [8 6ΓῸ6. 

Αργὸβ [65 ἴγΓο]8 ηΔηυβο" 15 ἀ6 ΕἸΟΓΘΠΟΘ, }᾿ 6 

δἱ ὀχδιηίηό ἀθὺχ ἃ Υ  ηΐδβ6, ρ᾿ υϑἰου 5 ἃ ἈΟΙΏΘ, 

ἀοηΐ υὴ 568] ὀϊαὶὶ Ἔχοθ]οηῖΐ, οἴ, οηἤη, ἀοὺχ ἃ 

ΝΆΡΙ65. δ᾿ ἱ ργθβαὺθ θη ἰὸγθιηθηϊ ἰθιτηϊηό [ἃ 

Γόν βίοη ἀὰ ἴοχία σγθο. Α Ὑϑηΐβθ, οὐ 7᾽Δι}]- 
νο δὶ 8008 ρ6 ἀ6 ἰοΌΓΒ, ᾿ δυζαὶ 16 ΙΟἰδὶγ 46 

σοΥγγίροῦ 1ἃὰ τὐδα ποϊοη ἰδἴΐηθ οἱ α᾽ όογ γα ἰὰἃ 

Ργέϊδορ. δ΄ υταὶ ἰογτηΐηό οἵ οὐνγᾶσθ δνδηΐ 

᾿ 46 αυϊῖον Ὑηΐδθ, οἱ [6 νοὺβ ᾿᾿ δηυβθγγδί ἱπη- 
τηόαϊαἰθιηθηΐῖ. » 

Ὀδῃ5 ἰὰ ᾿οἰἴα ἀὰ δ ἰυΐη 1844... « Ῥυΐδ4υ8 

ἼΠΥΟῈ5 ἰ6 αἀὄσὶ"6 2, νουβ Γθοθν θΖ ἱπητηδαϊδὶθ- 

τηθηΐ τη0}) Ὠἰορσὸπο [86 γ06. Ανδηὶΐ υἱῖ 700}5 
[6 γοπηοιγαὶ ἃ Μ. ΕὙδη΄αθν.} } 6, σοηδὰ} ἀ6 

Εγδηςθ, 16 ργθιΐον νο]πη6. 1] Π6 πη6 δι ἃ 

Ρᾶ8 ὉΠ [γΟἷ5 ρουΐ ᾿ϑυ 6 γΥ ἰἃ οογγθοῖίΐοι 46 [ἃ 

τρλἀποιίοη ἰδἰΐηθ ἂυ βδθοομᾶ. 96 5015 5διἰ8[αϊϊ 
ὁ το Ὠϊορὸῃρ, [᾿ δ΄ ἃ στο 46 6 6 

[6 ϑθγδὶ ρᾶ8 56}. (ϑίία [γδἀυοσίίοη ἰδἴίηθ οδὶ 

" ὀἴΔ7]|6 ἀ᾽Αὐυρίδ8. » 

Ὀδῃ8 [Δ ἰοιἴγο ἀυ 4 όνγον 1846... « ΑΥ̓62 

Ιὰ ΘοΟπ)ρ]αἰϑαηοθ ἀθ πη6 ἴαδϊγθ ϑᾶνοῖν δἰ [6 

Ὀιοσὸπθ [μἀθυ δα νΟὉ 5 ὁδῖ ρϑιΎΘηι 61) ΒΟη Οἱ - 

γα : ᾿Ὗ δἱ οοηβδογό ἰὰ πῃθὶ Θὰ γα ρᾶγῖϊο ἀρ 

ΙῺ65 [οἰβὶ ΓΒ ἃ ΕἸούθησθ, Ἀοηθ, ΝδρΙ[685 οἵ γε- 

ηἶπο, οἱ [᾿΄δίηγα ἃ οὐΟἶγα 46 78 ἀνδησό ἀθ 

θοδιισοὺρ [᾿Ἰ16}Π|σοησ ἀπ δαΐουν διι55ὶ 

αἰ ΠΟ 116 οη τό Δ} 5ϑαηΐ ἀἢ σγδηα ΠΟ 6 ἀ6 

Ῥαβϑᾶσοβ 6Δῃὴ5 ἰ6 ἴοχῖθ δί "θυ βθηγηθηῦ οὁοΥ- 
ΤΟΠΊΡα 2 οἵ ἢ γθο  ἢδηϊ ᾿᾿αδϑμγθ ἴγαἀαοιῖοι) 

Ιαϊΐηθ. νοῦϑ Ππη|6 ἀθιηδηᾶθΖ 41.615 βοηΐ [65 

ΠΙῚΔ 56 115 486 [᾽ἃἱ σοηϑ 65. 6 νοῦ 5 ἢ ἰη- 

ἀϊφυθιαὶ [65 ρ΄ 115 ἱπιρουΔηῖ5. δ] νουϑ ἀόβί γθΖ 

πη6 ηοἰΐοο ρὶ8 ὀϊοι άπ, [6 55 ἴοι] οὐ τγ5 ργὸϊ 

ἃ νου 5 ἰΪὰ ἀΟΠ ΘΙ, πη 5 ἀδῃ8 66 πηοπηριὶ [6 

πιῈ "ον ηργαὶ ἃ σουχ 4 οι ηΐ ἐροάαθ ἀδι}5 

Ιὰ οὐπίαιο ἀθ ἐοὶ ἀπο! Α ΕἸ ούθηθο 76 δἱ 

ἰτουνὸ οἱ οοΠ] δἰ οιμ  γΟἷ5; [6 ργοιηΐον (ΡΠ αΙΕΙ 

ΓΧΙΧ, σοἀ. ΧΙἧΠ νον. Βαηά!η]) 688 υἢ ἀ65 
ΤΩ 6 ΠΙΘῸΓΒ Δ 50Γ}15 6 ὨΙορὸῃα σαὶ ἐχἰ βίβηϊ; 

1! οδὶ ἀὰ ΧἧᾺῈ" βἰὸο]α, 6ἢ ρῥδιομοπιίη, οἵ π᾿ ἃ 
ΓΟΌΓΩΪ ὑἘπη6 ΄υδηξό ἀ6 ΙΘφΟΠ8 νόγ [80}65.. 486 

[6 π᾽ δ γοϊγου νόθβ ἀδῃ8 δυσυῃ δ 6. (8 πιᾶ- 

ΒΟΥ ΓΟΙΊΔΓ΄ΌΔΌΪ6 οϑὶ Ρ ἢ πηρβϑϑῖθ. 06 406 

Βαηάίηΐ ἢ᾽ ἃ Ρ88 ΤΙ Π1|6 ΓΘΙηδι αι, οἱ ο6]8 οϑὲ 
α᾽ δυϊδηϊ ρ]08 ὀϊοηηπδηΐ (ΡΟ 6 85 αἶγα 

δυῖγα 6056) 486 ἰδ ΓΘ γα ὀογί γα, Θἢ 

θοδυχ εἴ ργδηὰβ οδιδοίόγοϑ ἂἀὰ Χ΄ βἰὸοίὶθ, 
ΡΟΓΟΘ ἰθ]]οπηθηΐ. 406 }᾽ δἰ ρὰ σορίον δηἰ γ6- 

Ἰη6ηπΐ ἀῃ6 ρᾶρε ἀ6 ἰοχῖθ οἴΐδαοό. (δῖα ρᾶρθ 
οοητοηῖ ὰη6 ρα 6 ἀὰ τοχῖα ἀ6 ΡΙυΐϊλγαυθ ὧδ 

σμγοείίαί6 46 [6 ἔδγδὶ σοῃηδί [6 ἀδη8 Π|ᾶ 
ρΓόίδοο ἀο Ὠορὸηθσ. δ᾿ ἱ γθοοηηα ρᾶγίουϊ 468 
ἴγδοθβ ἀ685 ΘΌΥΓΘ5 Τ]0Γ81658 ἀ6 Ρ] υἱΔΥΓαῸΘ ἀΔῃ5 

τουῖ [6 τηδηυδβοιὶῖ, φυΐ πηόγίτθ αἀ' ὀῖγα ἰηαίχυό 
δὺχ οὐ ἰᾳυ65. Μ. Επγία Ὠ᾿ ἃ Ρ88 οδό ργϑηᾶγθ 

ΒῸΓ [ἃ] ἀθ ρογηθίζα αἀ᾽ ΘΙ ΡΙΟΥΟΙ ἀ68 ΙΏΟΥΘῊ8Β 

οὨϊ αἰ 4 68 ρον γθηάν [8 νἱβ ἃ 66 ργόοίθυχ. 
ἀοουμηεηϊ. ΡΙυ5 ἰαγτὰ {| πι'ἃ ρϑγιηΐβ ἂθ ἔδίγθ 

ἀδ5 Ἔχρόγθηοδϑ 511 [6 [ΔΙ ΘΧ Τ]ΔΗΒΟΡΙΐ 468 

Ἐγοιαυθβ; οἱ ἢ] ἑαὶ δυϑ5ὶ σοηϊοηϊ φα ὁρδῃϊΐ 6 
νογδηξ γουθηΐγ ἂὰ [00 ἰὰ ργθὸγ ρᾶρα ἀἂὰ 

ΟΒμαγίἴοη 58η8 406 16 τδηυδοῦζ, αυοίχαθ 

ὀογὶ ἐπ οσλαγία δοριδυοῖπα., Θῃ βου] [6 
τηοΐ 5 ἀὰ πηοηάθ. 1] πὶ ̓ δυΓαὶϊ ΔΙΟΓΒ οογϊδί Π6- 
τηθηὶ ἰαἰθ856 ἰδίγο 'ἴὰ τρόμηθ οὔοϑθ ῬΟῸΡ ἰθ 

ΡΙυϊΆΓαα 6, πηδὶβ 6 Ὠ’ 6 δνδὶβ Ὀ]05 16 ἴθ Ρ8. 

[,65 ἀουχ δΔυῖγ65 8 ΒΟΓ [5 8οηῖ Ρ]υϊοὶ ΟΕΧΙΧ, 

98 οἵ 35, ἴοι [65 ἄδὺχ ἀὰ ΧΙῪ“ 5ἰδοί, φυοὶ- 

406 Βαηάϊιϊ ἴΔ5856 ΓΟΙΩΟὨἴ6Ρ]6 ἀδγηίογ δὰ ΧΙ 115 
δἰθοῖα. α' ἀρτὸβ 588 σουϊια πη ἃ Δοοογον 486}- 

4165 5ἰθ6165 ἀθ ἴγορ δὺχ ἀοουπηδιῖβ 4᾽}} ἀέ- 

οτῖ. Οἡ π᾿ ἃ αυ᾿ὰ 16 νοἱν ροῦν 56 σοηναδίη- 

οΓ6. θὰ τοβῖθ, [65 ἀθὺχ πηδηυβο} }}8 βοηϊ ἴοτῖ 

Ροῃϑ5 οἱ πι᾿ οηΐ όϊά {τὰ5- ὉΠ|65. [6 Ἀ. Ρ. Βοϑϑὶ, 

4υἱ ἃ ον ἃ Βοπια ἀθ5 (οηιηιθηξαίοη 65 500 

Ὀἰορὸπο. 55:16 406 18 δἰ] οἰόχυς ἂὰ γὰ- 

τἰοᾶ η6 δοπίίοιϊ τἰθη ἀθ Ὀοη ῬΡΟῸΓ οοἰ δὰ 

ἴθι. 11 86 ἴγοιῃρθ ; [6 πηδιυ ποῦ ἀὰ γαίίοδῃ, 

ἢ. 411, δοηιδψοῖπις ἀὰ ΧΙΠ" 5ἰθεϊθ, εδῖ ἐχ- 

οοΠοηΐ οἱ οοπιίθηϊ θοδ ΘΟ ἀθ νυ 68 ᾿ΘΦ 008 

4} ἔδαϊ τοϑίαοῦ ἃ Ὠίορὸπο. 1.6 Ρ. ἈοΟΒϑ,, 

αυἱ πα [᾿΄ἃ ἠαιηαἷβ νὰ, 8᾽ 65: ἰαἰ586 ἀῤξοῦγδρθυ 

ραν 4υδῖνα οὐ εἶπα τηλαναῖθ ΠπηΔΠυ50 18 ἄυ 

γαιίοδη φαΐ πὸ οί 4868 γόρόϊογ 165 ἀρ δατα!- 



ΑΥ̓͂Θ. ΠῈ5 

τό5 ἀὰ ἰοχία ογάϊηδίγο,, ΟΠ] 65 Δ} 15 
οὔ ἀα Μιὰπ οἱ ἀθ Ῥαγίβ. δ᾿ δἱ ἰγουνέ ἃ 

Ναρίεβ ἀδιιχ τῃδηυβοῦ 5 46 Ὠϊορὸηθ (υοψεξ 

16 οδίδίορυθ ἀθ85 ᾿Ὡδηυβοῦ 8 σΓΘΟβ., ὈΔΓ 

Μεον ΟἸΡἢ]]ο). [6 ῬγΟΠ ΘΓ, 6 ΡΔΙΟὨΘΠΊΪη 

ἀυ ΧΙ" 5ἰθοῖα., οδὲ θχοβ}]θηῖ οἵ ἃ οοηβοῦνέό 
[65 δηοίθῃβ ἀἰδ]θοῖθβ, ἄνθὸ δοδυσοὺρ Ρ]05 ἀθ 

Πα 6! 6 φὰς ἴουβ 168 αυΐτοδ, βδυήουΐ ἀδΔη8 [65 

ἀοσαχμηθηῖθ ἀογίαυ 8 ΓΟ 6} }}|15 ραν Ὠϊορὸῃθ.᾿ 

1,5 βεοοῃᾶ, ἀυ ΧΥ" 5ἰὁ 616, οδἱ 5805 Ὑδί διν; ἰ] 

ἃ ἐϊό ὀεγὶῖ ρᾶν Τοῃδηηθθ ἈΠοϑὰ5 ἀ6 [᾽116 ἀδ 
Ογέϊε : 11 Ὗ ἃ Ρᾶ5 [8 8500 ὨΟΙΏ . Πη8}8 88 
θ6116 ὀσγί[υγο οϑὶ 5ἱ σοηυ ἀς ἴοῦβ οαὺχ αυἱ οηἱ 

Ὁ ΒΟΔΌΘΟΟΡ ἀ6 ΤηΔη 050 118 σΥθ05 θη ΕὙΒΠΘΘ 

οἵ φῇ [18116. φυοπ [ἃ ΓΘΘΟΠη Δ] δυβδίιόϊ. 

« Ἐπῆη, ἃ γοηΐβα, [᾿ ἱ ςο]] δου πό ἀθὺχ 
ΤῊΔΗυδοΓ [5 ἀ6 τπηοη Ὠἰορσόηα, ηυπιόγοϊόβ 393 

οἵ 394 δη8 16 σαϊδ]οσθ ἱπηρυϊπηό ; [15 δοηῖ [ 

ἴουϑ 165 ἀοιχ ἀι ΧΙΎῪῊ“ 5ἰὸ616. 1,6 ῬΓΘΙΏΪΟΓ ἃ 
ἐϊό οοηϑυ!ό ρὰγ Ηδητὶ Ἐδιίθηηθ, 4υἱ 6 ἃ {γέ 

46 ῬΟΠηΘϑ ἰΘςΟῺΒ 58η8 ἰἸηἀΐχιοῦ. δ6 [᾽ αἱ 

οοἸ!αἰϊοηηό οηἰὀγοιηθηΐ, οἱ ἢ 6ἢ δἱ ἰγουνό ᾿ίθη 
ἀ᾽ δυΐγεϑ, ΟδΡ ἢ] η6 8{Π| ρ88 ἀθ δοηβ.} 6 Γ ἅἢ 
ΤΩΔΉ 5ΟΥ  ρδΓ-οἱ ρᾶγ-Ϊὰ, ΟἹ ἴγοῦν ὈΓΘΒΩᾺΘ 

του ]οῦγβ 66 αυ Ὁ Ὧ6 ΟΠΘΙΌΠΘ ρΡᾶ8, οἵ υἱδ 

υδγεοά. ᾿)οιηδη62 ραἰόϊ ἃ Μ. ὨύΡηθν. 

« 46 π6 νοῦβ οἷΐα ρᾶ8 [68 ΠηΔη υ80Γ18 ἀθ 

πιοἰϊηάγα νδίϑυν, 165 οχί γα 8, εἰς. Οἡ θη γοῦνα 

Βοδυοοὺρ ρᾶγίουϊ, τηδὶ8 Οὐ ἢὗῪ σᾶσῃθ γίθη 

Οὔ ργθβαι6 τίθη. Φυβάυ᾽ ἃ ρῥιόβοηϊ 168 Πηᾶἃ- 

Ὠυβογ 15. [8168 ἀ6 Ὠϊορὸῃο ἐϊδίοηϊ ἱποοη- 
Ὠ.8, οἱ σοΠΊΠΊ6 ἰΟυ]ου ΓΒ 118 ὀϊδίθηϊ [68 τη6}}- 

Ιθ[5. 

« δ᾽ αἱ ἀοης [οι ἀ᾽ ἐΐγα οοηϊοηϊ 4685 γόδβυ δὶ8 

ἀδ π|68 ΓΟ ΘΓΟΠ 65 6 1{8]}16 οἵ ὁ ἀθ. Ὠΐ6Γ ᾿ΐθὰ 

ἃ Ὑοηΐθθ. 1,6 γοϑροοῖδθ!α Βοῖτίο, ἡοῖγα δηνὶ 

ΘΟΙΠΌῊ. γ᾽ ἃ ΓΟ υὴ σΙΔηα βογνίοο ρδν [᾽Δ6- 

φυϊπἰ το ἀ 68 δυ ϊθῸ ΓΒ ρΓΘ685 46 νου ἈΥ6Ζ ἀὀ]ὰ 

Ρυθ 68. Ῥγοβααθ ραγῖϊουϊ 6 [18]16 168 ὈΟΠΏ6Β 
ὀαϊτίο 5 οΥἾ 1165 Πηδηαυδίθηϊ:; ΟἹ, σΟΙΏΘΙΐ 

ΤᾺ ΒΒΌΓΟΥ Δ ΥΔΙΘῸΡ ἀ65 Τηδη 808 ᾿ΟΓ5- 

ΕΡΙΤΕΟΒ5. "ἢ 

«υ}} (4}Π}ὶϊ 168 σοιηραᾶροι ἄνθο 46 νἱβὶ 68 

θα ΠΟ Π5., γορ᾽ δούθ8 ἀθριιϊ 5 ἸΟησ ἴθ 08 ΡΔΓ 

α᾽ Δα {168 πῃ 6  Π6γΓ65. ὙοΟυΒ Ω6 580162 ΟΓΟΙΓΘ 

σοι θίθη σοἷα π᾿ ἃ [δῖ ρουαγο ἀθ ἴβπηρ8, 50Γ- 

ἰουΐ ἃ ΕἸούοησα, οὐ [᾽δἱ αὐ πη6 Θοηίθηἴο ἀ6 

Ἰηδυνδί565 ὁ Π|0η8., Πηότηθ ροῦν Ἐἔβοθγα οἵ 
ϑΟΡἤοΟΙ6. ατάσα ἃ νοϑ ὀἀ τ 0η8, {᾿ ἐϊα 5 5δὺν ἀ6 
ΙΏΟῊ [δὶϊ, οἱ [᾿ δἱ γθδοῆηι θη τηόδπηθ ἴθ ρ5 ἰᾶ 

Βυρόγιογί 6 ἀ6 668 ὁ ΠΟ 50 ἰουΐα5 168 

ργόοσόἀδηΐαθ, οἱ [ἃ ἢδυῖα ναοῦ 468 τηδηι8- 
οὐ 5. 4 ἀδρυ 8 465 58 6165 δοηΐ θη Οὐ }5 ἀ8}8 

οοἴῦα ν] 6} 6 "ἱ ]  οἰπόααοθ ἀ6 γηΐβ6. Τ᾿ δἱ ἰδἱϊ 
ΙῺΘΒ ὈΪυ5 Ὀ6165 ἀόξουγνογῖαβ ἀ8Δη8 ἰ6 ἰθχῖθ ἀθ 
ΧόορΒοῃ, ἀ6 1,υσΐθη οἱ ἀ65 ΘΌΨΓΟΒ ΤΟΓΆ]68 

ἀο Ρ]υἴάγαυθ, Θἢ ἀνϑηΐ 80118 168 γοιχ 168 ἀαΪ- 

[018 αὺὲ Μ. Ὀύθηον οἱ ΜΜ. Ὠἰηάονί ἔγὸγ8 

νἱομηθηῖ ἀ᾽οη ἀοηηθι. Ο᾽ 6ϑβὲ βυγίουϊ 66}16 ἀ6 

ΡΙυΐϊδταυθ ἀοῃηπόθ ρὰγ ὨΌΡΠΘΡ, ααΐ, δργὸβ 

ΔΥΟΪΓ ρᾶϑδό ΡΔΓ ᾿᾽όργδινο ἀὰ ἴθι, τὯ6 ραγδῖξ 

06 ΘΧΟοΘΙ]οηῖθ ὀαἰτίοη, ο᾽ 651-ἃ-αἰγΓ6 δργὸβ (Π16 

͵6 1᾽ δὶ δὰ .οοἸ αἰ οηηόθ ἄνθο 68 το δηυβοῦ 8 

ΘΧΟ ΘΙ Θη5 αυὶ ᾿᾿Θμρογῖθηϊ 80} ἴο08 ΘΟῸΧ 46 

(οηϊο8 ἃ οΟἸ]αἰοηη 698 ἃ [ἃ ὈΪ ΠΟΙ δα 6 ΓΟΥΔΙΘ 

ἀ6 Ῥαγίβ. δ᾿ Ὗ δἱ ἵγουνό ἀ68 πῈ}}}Π|6Γ8 ἀ6 Ρὰἃ5- 
88.068 ΟΟΥΓΙρέβ ἄνθος ὄν ἀθηοα οἴ ἰα ἴουΐϊ Γανὰ 

δν6 5 [᾿αἴξοηϊ θη Βογαρα θι86 συ ἢ ΡΔΓΟΙ! ἢ 
ουνγᾶσθ οχῖὶρα ἀθ οαἰ αἱ φυὶ ργθηὰ [6 {ἰ{τὸ ἀ6 

ογἴφυθ. Μ. Ὀύρηρν αἱΐ, ἀνθὸ 88 πῃοάθϑιϊα 

ογαϊηδίγο,, 40᾽}} δυγαὶδ ρὰ ἴδ γα ΘῇσοΓα Ρ]08 

5} ανδὶ( δὰ 16 ἴθιρ8 ἀθ πηόαΐῖον ἀδνυδῃϊδρθ 

ΒΓ [65 νϑυϊδηῖο8 46 168 ΓηΔη δοΓ 8 ἰυἱΐ οἵ- 

[γδίθηϊ ροὺγ οογϊδίηϑ ρϑβϑδψθϑ, ἐν] ἀθπηπιθηϊ ᾿ 
σοΥγοΡυ8. δ᾽ δὶ Ρὰ Τὴ 6ἢ ΘΟΠΥΔΙΏΟΓΒ ΔΓ [ΏΟ]- 

πηόπιθ 6 οἰ βίο γβ Θπαάγοί(5 οὰ [᾿δἱ ἴγοινό 18 
νόγ [406 ἸΘφοη, πδἰ5 μου τ δ]οιηθηΐ ἀόῇραγόθ. 

δ6 ἢ6 ρῈΪ5 τη ΘΙηρόσ! οι ἀθ νοὶβ 6 Οἰἴοῦ υη 

ΘΧΘΙΏΡΪ6 406 6 Τη6 ΓΆΡΡΘΙ]6 Θἢ 66 ΤΙηοΙ6ηϊ. 

Ῥδῃ8 16 ἰγαϊτό 26 αμαϊοηαβ Ροείϊδ, 6 ἸΓΟῸΥΘ 
ἀδῃηϑ Π08 Πη6᾽ ΠΠΘ 8 τη 80 [8 : τί δῆτα οὖσιν 
δεῖ σε κατθανούμενον; Ἄμεινον οὐδεὶς χάματος 

εὖ σέθειν θεούς. Εἢ ᾿ἰδαηΐ ἂὺ ᾿ἰθὰ ἀΘ6 ΟΥ̓ΓΙΝ 

"δ ΘΥΕΙΝ., οὐ ρουϊ ἐΐγο οογίδίη ἀθ 

Γό[Δ]}Ρ ο6. 406 16 ροῦῖα ἃ ὀογὶῖ (ΡγΌῸὈ4}}}6- 

τηθηῖ ἀδΔη5 [6 Ραϊδιηδαδ ἀ᾿ Βαγὶ  ἰἀ6).....» 

ΕἸΆΜΙΝ ὈΙΌΟΤ ΕΒΈΒΕΘ. 



ὑπ κῶες, 
᾿ς  ϑηδαλδο, καὶ ἤϊέαιν. ἤωῤδθφιζες. πε. 



ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΒΡΤΙΟΥ 

ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΏΜΩΝ ΤΩΝ ἘΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙᾺ 
ΕΥ̓ΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕἸΣ ΔΕΚΑ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ. 

ΠΡΟΟΙΜΙ͂ΟΝ. 

Τὸ τῆς φιλοσοφίας ἔργον ἔνιοί φασιν ἀπὸ βαρδά- 

ρων ἄρξαι. γεγενῆσθαι γὰρ παρὰ μὲν Πέρσαις Μά- 
γους, παρὰ δὲ Βαδυλωνίοις ἢ ̓ Ασσυρίοις Χαλδαίους, 
χαὶ ᾿υμνοσοφιστὰς παρ᾽ ᾿Ινδοῖς, παρά τε Κελτοῖς χαὶ 

᾽ο [Γαλάταις τοὺς καλουμένους Δρυΐδας καὶ Σεωνοθέους, 
χαθά φησιν ᾿Δριστοτέλης ἐν τῷ Μαγιχῷ χαὶ Σωτίων 
ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ τῆς Διαδοχῆς. Φοίνιχά τε γενέ- 
σθαι Ὦχον, καὶ Θρᾶχα Ζάμολξιν, χαὶ Λίδυν Ἄτλαντα. 
Αἰγύπτιοι μὲν γὰρ Νείλου γενέσθαι παῖδα ἽΠφαιστον, 

ι6 ὃν ἄρξαι φιλοσοφίας, ἧς τοὺς προεστῶτας ἱερέας εἶναι 
καὶ προφήτας. (2) Ἀπὸ δὲ τούτου εἰς ᾿Αλέξανδρον 
τὸν Μαχεδόνα ἐτῶν εἶναι μυριάδας τέσταρας καὶ ὀχτα- 

χιςχίλια ὀχταχόσια ἑξήχοντα τρία - ἐν οἷς ἡλίου μὲν 

ἐχλείψεις γενέσθαι τριαχοσίας ἑῤδομήκοντα τρεῖς, σε- 
30 λήνης δὲ ὀχταχοσίας τριάχοντα δύο. ἀπὸ δὲ τῶν ΝΜ - 

Ἴων, ὧν ἄρξαι Ζωροάστρην τὸν Πέρσην, ᾿Ἑρμόξωρος 
μὲν ὃ Πλατωνιχὸς ἐν τῷ περὶ μαθημάτων φησὶν εἰς 
τὴν Τροίας ἅλωσιν ἔτη γεγονέναι πενταχιςχίλια " ΞΞαν- 
θος δὲ ὃ Λυδὸς εἰς τὴν Ξέρξου διάθασιν ἀπὸ τοῦ Ζω- 

85 ροάστρου ἑξαχιςχίλιά φησι, χαὶ μετ᾽ αὐτὸν γεγο- 
νέναι πολλούς τινας Μαγους χατὰ διαδοχήν, ᾿Οστά- 

νας καὶ Ἀστραμψύχους χαὶ Γωύρύας καὶ Παζάτας, 
μέχρι τῆς τῶν Περσῶν ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου χαταλύσεως. 

(3) Λανθάνουσι δ᾽ αὑτοὺς τὰ τῶν ᾿λλήνων κατορθώ- 2 
20 ματα, ἀφ᾽ ὧν μὴ ὅτι γε φιλοσοφία, ἀλλὰ χαὶ γένος 

ἀνθρώπων ἧρξε, βαρϑάροις προςάπτοντες. ᾿᾽Ἰδοὺ γοῦν 

παρὰ μὲν Ἀθηναίοις γέγονε Μουσαῖος, παρὰ δὲ Θηδαίοις 
Λίνος. καὶ τὸν μὲν Εὐμόλπου παῖδά φασι, ποιῆσαι δὲ 
θεογονίαν χαὶ σφαῖραν πρῶτον’ φάναι τε ἐξ ἑνὸς τὰ πάντα 

85 γίνεσθαι χαὶ εἰς ταὐτὸν ἀναλύεσθαι. τοῦτον τελευτῆσαι 
Φαληροῖ, καὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφθαι τόδε τὸ ἐλεγεῖον" 

Εὐμόλπου φίλον υἱὸν ἔχει τὸ Φαληριχὸν οὖδας, 
Μουσαίου φθιμένου σῶμ᾽, ὑπὸ τῷδε τάφῳ. 

ἀπὸ δὲ τοῦ πατρὸς τοῦ Μουσαίου καὶ Εὐμολπίδαι 
40 χαλοῦνται παρ᾽ ᾿Αθηναίοις. () τὸν δὲ Λίνον παῖδα εἶναι 

ει" “Ὁ , 5» ἐν “ 4 
Ἑρμοῦ καὶ Μούσης Οὐρανίας ποιῆσαι δὲ χοσμογο- 
νίαν, ἡλίου χαὶ σελήνης πορείαν, χαὶ ζῴων χαὶ χαρπῶν 
γενέσεις, τούτῳ ἀρχὴ τῶν ποιημάτων ἥδε" 

τ 
ἢν ποτέ τοι ρόνος οὗτος, ἐν ᾧ ἅμα πάντ᾽ ἐπεφύχει. 

. ᾽ ὲ 

ὡ ὅθεν λαδὼν ̓ Αναξαγόρας πάντα ἔφη χρήματα γεγονέναι 
ὁμοῦ, νοῦν δὲ ἐλθόντα αὐτὰ διαχοσμῇσαι, τὸν δὲ Λί- 

ὈΙΟΟΕΝΕΒ ΚΑΈΒΤ, 

ΠΙΟΘΕΝΙΒ ΠΑΒΆΤΗ 

ΥἹΤῈ ΕΤ ΡΙΑΟΙ͂ΤΑ ΟἸΙΑΒΟΆ.Μ ΡΗΠΠ,050- 
ΡΗΟΒΌΜ ὈΕΟΕΜ ΠΙΒΆΙΝ ΟΟΜΡΒΆΕΉΕΝΒΘΑ. 

ΓΙΒΕᾺ ΡΒΙΜΟ5. 

ΡΒΟΟΘΕΜΙΌΜ. 

ῬΙΜΙΟΒΟΡ δ πη η}8 ΠΟΠΠΌΪ ἃ ὈΔΓθΑΓΐ8. ἰη 18 δι ρ5:856 

δυϊυμηδηΐ. ΝΠ) Ρογδὶθ Μᾶροϑ, ΒΔΌΥ]ΟΙ ἑ5 γ6] Αϑδυγὶὶβ ΟΠ8]- 

ἄἀδοβ, 1η618 ΟΥ̓ΠΙΠΟΘΟΡ ἰ5ί48, ΟΟ}{|8 86 (8}}}8 Ὠτγιυ ἀδ8 οἱ 

4υἱ δοιῃηοί]ιοὶ Δρρο Δ δηίυΓ, 6}08 Γοὶ (υἷ886 δυοσίογοϑρναὶξ 

Αγίβϑίοίαϊθβ ἰὴ Μαρίοο οἱ ϑοίίοη ἰῃ υἱοοβδίῃηο ἰθγίΐο ϑυσορθ- 

Αἰοπ 8 ἰῦγο. ῬΠΟηΐσο ργροίογοδ [5586 Οολυηι, οἱ ΖΑ- 

ποἸχὶπὶ ΤὭγδορῃ, οἱ ΑἰἸδηίοῃ [ἱγου). “ἘΕΡΥΡΙΕ φιυΐθπὶ 

(γδάυπξ ΠΠυπι ΝΕ (586 Υυἱοδηυη), 4υἱ ΡΠ ΟΒΟρΡὨΐἶδ 86 6- 

γυογὶ  ργποὶρία : 40.8Π} [͵586 665 δδοογάοίοϑ οἱ ργορ)δίδε. 

()ᾺὉ ἰοῦ δυΐοπι δά Αἰοχαηάγυμ Μδοδάοημυπι Γασοῖὴ Πυχίθ50 

4 8ΠΠ08 αυϑάγδροβ᾽65 οοἴΐ68 Π}1116 οοἰησοηίοβ βαχδρίηΐδ ἔγοβ : 

40ὺ0 ἰοΐο ἰοΠΊΡΟΓΟ 5018 ἀοίοοίυΝ Δρραγυΐδδα ἰγοσοηΐοβ 86- 

Ῥ[υδρίπία ἴγοβ, ὑπ δυΐθι οοἰϊηροηίοβ ἰγίρ ηΐᾶ ἄἀτι05. 

ἘΠΙΠΊΥΟΙῸ ἃ Μαρίθ, 4ΙΟΓΌΠῚ ργὶποίροι [ἶ5586 Ζογοδδίγοιι 

Ῥογβδπ ΓΘ οΓίδὲ ργοαϊΐυπ οδἱ,, Ηοπτηοάογυβ μ]αἰοπίουβ ἱπ 

Ἰΐργο ἀς Ὀ βο ρ  ἷβ ἀϑ416 δὰ οχοίἀϊυπι ΤΙΓΟἾδ δηηο08 4υ]- 

4υ168. τα}}16 οοηρυΐδῖ; Χαηίπυβ γόγὸ ἴγάυ8 ἃ Ζογοδϑδίγα 

υβ4υ6 δὰ Χογχὶβ ἰγάηβί[Π} δα χἕθβ ΠΠ16 πυπιογδΐ : ροδὶ ἢ] υη 
δυΐοπη Μδ,ΟΒ Ρ] ΓΙ ΠΟΘ 5. ἰῃν οθῖη διυισςοϑδίθθ6, Οϑίδηδς, 

Αϑίγδι θυ οϑ, ΟΟΌΓΥΔΒ δὺ Ῥαζδίδβ, ἀοῆθο 8} Αἰοχδηάγο 

ΟΥ̓ΟΓΒΙΠῚ 68ῖ Ῥογδαγιπὶ γοζηυπι). (3) δεὰ Ὠΐ ργοίδείο ΡῸΓ 

ἱπργυάοη(Ὧπὶ αγροοίυπι γοοίς (Δεΐᾶ ἱηυθηίδαυθ ὈΑγθαγίβ 

ΔΟΡΙοδηΐ : 80 118. ΘΠ) ΠΟ 8010 π| ἢ ΟΒΟρ[ἶ8, ὙΘΓΌΠΙ 

ἰρβΘ0}) ΄υόοααδ ἸοπἶηυΠ 568 ἱπὶ {10 πηδδυ. Υἱὰ6 πηοῦο : 

Μυβϑὸ Αἰμοηῷ, Τῇ οἱ [υἷη ἱπο! Υἱδ δυηΐ ; Φυογυμ δἰίθγυπι, 

ἙΕυμπιοὶρὶ ἢ] πὶ, ἀβδογυηΐ ργίμηυ πὶ ἀθογυπ ζΟΠΘΓΔΙΙΟΠ ΘΠ) ἰΓᾶ- 

ἀἰάΐθ56 ΒΡ θοΓδΙΏ 06 ἰμυθηΐβθα, οἱ οχ 0ηὴ0 ἤργὶ δίψυθ ἰῃ 

ἰάθη γθϑοϊυὶ οπιηΐὰ αἰχίβθα : ἔυης ῬΠΔΙ 68 Οὐ 856 ἀΐθπὶ 

ἰθίαυα δορυ!ίυπι 6856, ἱπδογρίυμηααο ἰρϑίαβ ἰυπγιϊο [556 

[06 ορ᾿ γδιηη)ᾶ, 

Εσυμπηο]ρὶ ΘΧδη πιο ΜΙ ΒΘΡΌΧ ἰογγὰ Ρ] ΔΙ γᾶ 

Εἰδυα ! πῃ ἤος ἰὰπηι}0, Ρίβποῦα οᾶγὰ ρϑίγὶ δ. 

Ῥογγὸ Μυδβὶ ραΐογ Εὐπηο]ρ ἀΐβ ἀρὰ Αἰ ΠΟ π Θἢ568 ΟΟρΠΟπΊοη 

ἀοάϊί!. (4) Τήπυπι γεγο Μογοῦγίο δ υβάαια Ὀγδηΐα σοηϊυη 

δΔίῃγπηδπί ᾿: ϑογίρβϑί586 διιΐοπι) πιιπαὰϊ ογίυπι, 8016 ἰίοια οἱ 

Ἰ0η856 συγδυβ, δη πη} }0πὶ οἱ (γυσίυυπι σοηογδίίοποθ. [106 

δΔυΐοιη σδγπκὶ πὶ 500 [δοἰΐ ἰη {|| : 
3 

ΤΟΏΡΙ ογδΐ αυ0 οὐποῖδ 5ἰπη0] διιπΐ οοπα 8 αυοηάδηι. 

Οὐ βεουΐι8 Απαχδρογᾶβ οἱ ἴρβ6 βί πα] (Δοΐα οπηηΐὰ 855 ΘΓ, 

οἱ πηρηΐο δοοραθηΐα 6656 ογάϊηδίδ. 1, ̓πυπὶ δυΐοπι ἰη Ευ- 

͵ 



2 

νον τελευτῆσαι ἐν Εὐδοία τοξευθέντα ὑπ’ ᾿Απόλλωνος, 

καὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφθαι" 

Ἤδε Λίνον Θηδαῖον ἐδέξατο γαῖα θανόντα, 

Μούσης Οὐρανίης υἱὸν ἐυστεφάνου. 

5 Καὶ ὧδε μὲν ἀφ᾽ Ἑλλήνων ἦρξε φιλοσοφία, ἧς χαὶ 
αὐτὸ τὸ ὄνομα τὴν βάρῥαρον ἀπέστραπται προςηγο- 

ΠΡΟΟΙΝΙΟΝ. 

μα οοσουδυΐβθα, 885 (8 ἃ}ὺ ΑΡΟΙ πα ρογουβϑυπι, οἱ (ππλ0}]0 
[08 6556 ἰΠδογρίοϑ υθγδὺβ : 

Ἠσοοοδ [μἱηυπὶ ΤῊ 68 οὔ υπάυπι ἰογγα, ΟΔΙΠ161185 

ὕκγδηΐα Ργοΐθηὶ, οοηΐοριὶ Θχδῃἰ ΠΊ6 ἢ}. 

Ιίδαᾳιια ἃ Ογίθεὶβ ἰπἰΠ0 ΠῚ ]1ιᾶυ Ὁ 9}}]ΟΒΟΡ 4, οὐ}05 οἱ 

ἰρϑῦ! ΠΟΘ ἃ δὈδΓΡΘΓα ΟΙΠΙΠῸ ΔΌΠογγοῖ δΔρρο]]αίοΠ6. 

ρίαν. (6) Οἱ δὲ τὴν εὕρεσιν διδόντες ἐχείνοις παρά- 4 (5) Ουΐ δὐυΐεπι ἱπνοπίίοποπι εὐι.8 ἸΑΓ αγίβ ἀβδίρπαπί, Οτ- 
γουσι καὶ ᾿ρφέα τὸν Θρᾶχα, λέγοντες φιλόσοφον γεγο- 
νέναι χαὶ εἶναι ἀρχαιότατον. ἐγὼ δέ, εἰ τὸν περὶ 

10 θεῶν ἐξαγορεύσαντα τοιαῦτα χρὴ φιλόσοφον χαλεῖν οὐχ 
οἶδα, {τίνα δεῖ προσαγορεύειν) τὸν πᾶν τὸ ἀνθρώπειον 
πάθος ἀφειδοῦντα τοῖς θεοῖς προςτρῖψαι, χαὶ τὰ σπανίως 
ὑπό τινων ἀνθρώπων αἰσχρουργούμενα τῷ τῆς φωνῆς 
ὀργάνῳ. τοῦτον δὲ ὃ μὲν μῦθος ὑπὸ γυναικῶν ἀπολε- 

15 σθαι φησί" τὸ δ᾽ ἐν Δίῳ τῆς Μαχεδονίας ἐπίγραμμα, 

χεραυνωθῆναι αὐτόν, λέγον οὕτως" 

Θρήϊκα χρυσολύρην τῇδ᾽ Ὀρφέα Μοῦσαι ἔθαψαν, 
ὃν χτάνεν ὑψιμέδων Ζεὺς ψολόεντι βέλει. 

(6) Οἱ δὲ φάσχοντες ἀπὸ βαρύάρων ἄρξαι φιλοσοφίαν 
“θυ χαὶ τὸν τρόπον παρ᾽ ἕχάστοις αὐτῆς ἐχτίθενται" χαί 

φασι τοὺς μὲν [Γυμνοσοφιστὰς χαὶ Δρυΐδας αἰνιγμα-- 

τωδῶς ἀποφθεγγομένους φιλοσοφῆσαι, σέδειν θεοὺς καὶ 

μηδὲν χαχὸν δρᾶν χαὶ ἀνδρείαν ἀσχεῖν. τοὺς γοῦν 
᾿υωνοσοφιστὰς χαὶ θανάτου καταφρονεῖν φησι Κλεί- 

45 ταρχος ἐν τῇ δωδεχάτη " τοὺς δὲ Χαλδαίους περὶ ἀστρο- 
νολίαν χαὶ πρόρρησιν ἀσχολεῖσθαι" τοὺς δὲ Μαγους 

περί τε θεραπείας θεῶν διατρίρειν χαὶ θυσίας καὶ εὐχάς, 

ὡς αὐτοὺς μόνους ἀχουομένους. ἀποφαίνεσθαί τε περί τε 
οὐσίας θεῶν χαὶ γενέσεως, οὺς καὶ πῦρ εἶναι χαὶ γῆν 

10 χαὶ ὕδωρ τῶν δὲ ξοάνων καταγινώσχειν, χαὶ μάλιστα 
τῶν λεγόντων ἄρρενας εἶναι θεοὺς χαὶ θηλείας. (7 περί 

τε δικαιοσύνης λόγους ποιεῖσθαι, χαὶ ἀνόσιον ἡγεῖσθαι 
πυρὶ θάπτειν" χαὶ ὅσιον νομίζειν μητρὶ ἢ θυγατρὶ αἱ- 
ὕνυσθαι, ὡς ἐν τῷ εἰχοστῷ τρίτῳ φησὶν ὃ Σωτίων" 

ὃ ἀσχεῖν τε μαντιχὴν χαὶ πρόρρησιν, καὶ θεοὺς αὖὗ- 
τοῖς ἐλφανίζεσθαι λέγοντας. ἀλλὰ καὶ εἰδώλων πλήρη 
εἶναι τὸν ἀέρα, χατ᾽ ἀπόρροιαν ὕπ᾽ ἀναθυμιάσεως 
εἰςκρινομένων ταῖς ὄψεσι τῶν ὀξυδερχῶν " προχοσμή-- 
ματά τε χαὶ γρυσοφορίας ἀπαγορεύειν. τούτων δὲ 
ἐσθὴς μὲν λευχή, στιῤὰς δὲ εὐνή, χαὶ λάχανον τροφή, 
τυρός τε χαὶ ἄρτος εὐτελής, καὶ χάλαμος ἡ βαχτηρία, 
ᾧ χεντοῦντες, φασί, τοῦ τυροῦ ἀνηροῦντο χαὶ ἀπή- 
οὕιον. (8) τὴν δὲ γοητιχὴν μαγείαν οὐδ᾽ ἔγνωσαν, 
φησὶν Δριστοτέλης ἐν τῷ Μαγιχῷ καὶ Δείνων ἐν τῇ 
πέμπτῃ τῶν ἱστοριῶν" ὃς χαὶ μεθερμηνευόμενόν ᾧησι 
τὸν Ζωροάστρην ἀστροθύτην εἶναι" φησὶ δὰ τοῦτο χαὶ 
ὁ ̓ ἸΣρμόδωρος. ᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἐν πρώτῳ περὶ φιλο- 
σοφίας χαὶ πρεσδυτέρους εἶναι τῶν Αἰγυπτίων: χαὶ 
δύο κατ᾽ αὐτοὺς εἶναι ἀρχάς, ἀγαθὸν δαίμονα χαὶ 

υυ καχὸν δαίμονα" χαὶ τῷ μὲν ὄνομα εἶναι Ζεὺς χαὶ Ὦρο- 
μάσδης, τῷ δὲ “Αδης χαὶ ᾿Αρειμάνιος. φησὶ δὲ τοῦτο 
χαὶ ἽἽρμιππος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Μάγων καὶ Εὔδοξος 

40 

4Ὁ 

Ρἰιοπὰ αυοαιο ΤὨγδοθ ἰῃ πηράϊιπιὶ δ συμ, Ρ]}}090 - 

Ριιυπλ ἀἰϊσσηίο5 [εἶ556 οἱ φυϊάθπλ Δη 4 ]β5 μη π]. Ερο υ6ΓῸ 

Π65610 8ῆ μἱ}]Ο5ΟΡ 08 δὲ 1 ἀρρο! ]δηάυ8 4] ἰδ|ἰ4 ἀ6 ἀἰϊ8 οἴΠ||- 

{ἰογξ, 4υὶ οπηηΐδ Δ Π8 π|8]8, 4118 ραγίυπΐ δηϊηινὶ ρρτίίυ - 
ἀϊηπθ8, ποη ἀυθ ἀν γι α}5 ἀῇγίοαγα, οἰϊὰπὶ {118 [18 Πασὶ(ἰα 

. 4υ ΓᾶΓΟ ἃ μδυ0.8 αὐ δυδάδηι ΟΠ. Πἰθ115 'ρ50 νοςὶβ ἰπϑίΓ}- 

τηθηΐο ρογροίγδηΐυγ. Πυης δυο ἃ ΠΟ Γῖ δ ι18 ἀἰϑοογθί ἢ 

ΡΟ 556 ἴδπηᾶ οϑὶ. Οοίογυπι δκ 60 δρὶργδιηπηδίς φυοὰ ἴῃ 

Ὠῖο Μδοδάοῃϊς ἰπϑου!ρίυπι οὁϑΐ, [Ὁ] Πλὶπα ἰπίογ 596 οΘοσποϑοὶ- 
ἴυγ, Πος πιοῦο : 

Οὔρίιοᾷ Τιγοίοίυπι Μιυ8. ᾿ς ᾿Ἰγγίουπι ἰυτηυ]άγυηΐ, 

Φυρρίίογ ΠΟ πδη8 (Ϊπλΐπ6 4Όοπ ποουϊξ. 

5 (6) Εχροπυηῖ οἰἴδπι πηογοϑ οἱ ἱπβϑι(υἱὰ δἰησυϊογυπι, φαΐ ΒΔ γ- 

"άγοϑ δἰυυπί Ρ ἢ ΟΒΟρἶδ5 ᾿γοἶ 68 (μ596 : ΟΥ̓ΠΠΠοΞϑορἰ ιἰδί89 

80 Ὠγυΐ4δ5 ΟὔϑουΓΟ 8. Ρ6Γ δοηΐοπί 88 Ρἢ}}]Οδορῃαγὶ, σο]οπάος 

ἀθοϑ, ὨΪΠ}} πι}} (Δεἰοπά πη οἱ ἀχογοθηάδῃ (ογ υἀΐποπι. Ὀγίο- 

ΓΒ {105 πηογ 8 4416 6356 ΠοπίοΙηρίοτγοβ ΟἸ  ἀγο 5 δοϑογὶ! 

6 ἰῃ ἀυοάδοίηιο ᾿ἰῦγο : ΟΠμΔ] ἀξῦο8 γὙ6ΓῸ εἶγοᾶ δϑίγοποιηΐα" γαίἰο- 

Π65 ὈΓ: οἰ μόβαυα Οσσυρατγὶ : Μᾶροϑ ἀθογυι γδοᾶγο οὐ]ξιΐ, 

οἴ ῥγθοβϑ 1} }8 ἂἃο γοΐδ οἵ 3δογ ἤς 8, φυδοὶ 501 δῷ ἐδ δχϑιυινλίϑη- 

ἴυγ, οἴϊεγγα : ἀδ ἀδογύπι παίυγα οἱ μοπογαίίοης ἀΐββογογο, 

ἄυ08 οἵ ἰσῃθη) οἱ ἰσγγαπη οἱ 840.8Π| 6556 Δ γΓοπίυγ ; εἰσ πᾶ 

δἰδίυδϑαι6 γοργοῃοηᾶογο, οἱ ΘογΌη) ἱπργἰ πλΐὶβ 4Ϊ ΠιᾶΓ65 Θϑϑο 

Ὧ608 ἃς (δρῖπαϑ ἀΐσαπί,, ΘΓΓΟΓΟΒ ἱπηργοθάγο : (7) ἀ6 58 

γΟΓΡᾺ (ΔσΟΓΟ, ἰηἰαυυ 46 Δ γᾶγὶ δίῃ ἱπιρίιπι ἱσηὶ 80- 

ΡΟΙΪγΟ : δἰ. πὶ πηδίτὶ ἃς ΠΙ δ πιίδοογὶ, αἱ ἴῃ υἱοθβίπιο ἰογίϊο 

ἰἴρτο δἱΐ δοίίοῃ : ἀϊνίῃδί οποπὶ ργθίογοα Ὀγορ ἰοο ποι δ 

ΟΧΘΓΌΟΘΓΡ, 510] ἀ608 ἈρΡΆΓΟΓΟ δεβογοηΐίοϑ : Ρ]ΘΠΙΠῚ 6556 5ροοί γὶβ 

ΔΟΓΟΠΊ, ΄αυ ἰΘη οἰ ἴοΓ γο] α.} ΟΧΟΥΔρΡοΟΓδΙΪοηΟ δοιι6 ΘΟΓΠΟἢ εἰ ἘΠῚ 

οΟὨ} 5 ἱηΠυδηΐ : Ἔχ ογίογοπὶ οὐ ππὶ οἵ δυγὶ ὑϑυπ ἰηἰογάϊςογα. 

Π|5 δυΐοπι νεϑ(5 οαπάϊάδ,, Ἰεεία8 Ὠυπη}.8, οϑοᾶ Οἷυ.8, σᾶ5605 

ρδηίδχυς Ομ γα ογαΐ : ἈΓΌ Πα ργῸ θᾶ 0]0 υἱοραπίυγ, 4ια 

Πσοηίος, υἱ παγγαίιγ, ἀθ σαϑβρο {Γι 5ῖ8 (0]]}Π απ οἱ νοβοθῃδηίυγ. 

(8) Μαρίοδγαμη {1105 ὈΓΟ δ ἰ ἰᾶγυ πὶ ἰσηᾶγοβ ΑΓ βίο 6165 αἰΐ ἴῃ 

Εἰ γο ἀμθιη ἰπδογίρϑι! Μαρίευη) οἱ Ὠίμοη ἰπ φυϊηίο Ηἰπίοτγίαἃ- 

ΓᾺπὶ ΠἰὈγο, 4 Ζογοδδίγοι) φυοαυς οχ ἱπίογρῃγείαἰίοπο Πο- 

ΠΙΪ ἰδ δι1} ἃ ΓΟΓΊΙῊ 580 Γ ἢ 0}}}}ΠῚ ΘΟΠΑΓα 85ϑογὶί. ΗΟ οἰΐάπ) οἱ 

Ηδγιηοήογιβ ἰγδὰϊϊ. “ἘσΥΡ 5 Ὑ6ΓῸ δης αυΐϊογοβ 6556 Μαβος 

Αγ βίοίοἰδδ δυοίογ οϑὶ ἰῃ ργίιπο ἀθ ΡΝ] Οϑορ ἃ Πῦγο, Δι αι 

βοσυηάιπη 1105 68:6 ργὶηοὶρία, νομὴ ἀδομιοηειη οἱ πιΔ ]ῈΠὶ : 

δ᾽ ἰεγυπι ὁχ ᾿ιἰ8 ϑογνοπι οἱ Οτγοπιδϑάοπι, δἰίογυπι Ρ] υἴοῃοπὶ οἱ 

Αγἰπιδηΐιπι ἀϊςὶ. Οὐοά Ηδγηνρρυβ χυοηνο ἰη ρτίπιο ἀς Μ8- 



ΡΕΟΟΘΕΜΙΌΜ. 

ἐν τῇ Περιόδῳ χαὶ Θεόποιπος ἐν τῇ ὀγδόη τῶν Φι- 
« ' “Ὁ “Ὁ ν᾿.» ω : : ᾿Ὶ ’ 
λιππιχῶν " (0) ὃς χαὶ ἀναδιώσεσθαι χατὰ τοὺς Μα- 

ἴους φησὶ τοὺς ἀνθρώπους χαὶ ἔσεσθαι ἀθανάτους, 

χαὶ τὰ ὄντα ταῖς αὐτῶν ἐπιχλήσεσι διαμένειν. ταῦτα 
δ δὲ χαὶ 1 ὔδημος ὁ ἱῬόδιος ἱστορεῖ, ᾿Ἑχαταῖος δὲ 

ι Ἁ ΝῚ Ἁ Ἶ ΠῚ 4 ᾽ὔ "2 
καὶ γενητοὺς τοὺς θεοὺς εἶναι χατ᾽ αὐτούς, Ἀλέαρ- 

γος δὲ ὃ Σολεὺς ἐν τῷ περὶ παιδείας χαὶ τοὺς Γυ- 
μνοσοφιστὰς ἀπογόνους εἶναι τῶν Μάγων φησίν’ 
ἔνιοι δὲ χαὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους ἐκ τούτων εἰναι. πρὸς 

’ ’ ε [ἐ ᾿ ᾽ 

ιυ τούτοις χαταγινώσχουσιν “Ἡροδότου οἱ τὰ περὶ ΔΙ ἄγων 
Ἰρΐάψαντες: μὴ γὰρ ἂν εἰς τὸν ἥλιον βέλη Ξέρξην 
᾿] “ Ὧν ᾿ ," ᾽-'Ν - 4 
ἀχοντίσαι, μηδ᾽ εἰς τὴν θάλασσαν πέδας χαθεῖναι, θεοὺς 

ὑπὸ τῶν άγων παραδεδομένους. τὰ μέντοι ἀγλλ- 
ματα εἰκότως καθαιρεῖν. (0) Τὴν δὲ τῶν Αἰγυπτίων 

15 φιλοσοφίαν εἶναι τοιαύτην περί τε θεῶν χαὶ ὑπὲρ δι- 

χαιοσύνης. φάσκχειν τε ἀρχὴν μὲν εἶναι τὴν ὕλην, εἶτα 
τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐξ αὐτῆς διαχριθῆναι, καὶ ζῷα 
παντοῖα ἀποτελεσθῆναι. θεοὺς δ᾽ εἶναι ἥλιον χαὶ φελή- 
νην, τὸν μὲν Ὄσιριν, τὸν δ᾽ Ἶσιν χαλουμένην᾽ αἰνίττε- 

, Φ λῚ “ ᾽ ’ Ἁ 

20 σθαί τε αὐτοὺς διά τε χανθάρου χαὶ δράχοντος καὶ ἰέ-- 
ι ν" Ψ φ ψ “ὦ ΄“ω 

ραχος χαὶ ἄλλων, ὥς φησι Μανέθως ἐν τῇ τῶν φυσιχῶν 

ἐπιτομῇ καὶ Ἑχαταῖος ἐν τῇ πρώτη περὶ τῆς τῶν Αἷ-- 
γυπτίων φιλοσοφίας. χατασχευάζειν δὲ χαὶ ἀγάλματα 
χαὶ τεμένη τῷ μὴ εἰδέναι τὴν τοῦ θεοῦ μορφήν. ({| 

4 τὸν χύσωον γενητὸν χαὶ φθαρτὸν χαὶ σφαιροειδῆ " τοὺς 
ἀστέρας πῦρ εἶναι, χαὶ τῇ τούτων χράσει τὰ ἐπὶ γῆς 
γίνεσθαι" σελήνην ἐχλείπειν εἰς τὸ σχίασυα τῆς γῆς 
ἐμπίπτουσαν " τὴν ψυχὴν καὶ ἐπιδια μένειν καὶ μετεμ- 
θχίνειν" ὑετοὺς κατὰ ἀέρος τροπὴν ἀποτελεῖσθαι" τά τε 

80 ἄλλα φυσιολογεῖν, ὡς ᾿“Εχαταῖός τε χαὶ ᾿Αρισταγόρας 
ἱστοροῦσιν. ἔθεσαν δὲ χαὶ νόμους ὑπὲρ δικαιοσύνης, 
οὺς εἰς Ερμῆν ἀνήνεγχαν χαὶ τὰ εὔχρηστα τῶν ζῴων 
θεοὺς ἐδόξασᾳν. λέγουσι δὲ χαὶ ὡς αὐτοὶ γεωμετρίαν 
τε χαὶ ἀστρολογίαν χαὶ ἀριθμητιχὴν ἀνεῦρον. χαὶ τὰ μὲν 

"5 περὶ τῆς εὑρέσεως ὧδε ἔχει, (2) Φιλοσοφίαν δὲ πρῶ- 
"2 ’ [ὦ ᾿Ὶ ’ τος ὠνόμασε Πυθαγόρας χαὶ ἑαυτὸν φιλόσοφον, ἐν Σι- 

χυῶνι διχλεγόμενος Λέοντι τῷ Σιχυωνίων τυράννῳ ἢ 
Φλιασίων, καθά φησιν Ἡραχλείδης ὃ Ποντιχὸς ἐν τῇ 
περὶ τῆς ἄπνου " μηδένα γὰρ εἶναι σοφὸν [ἄνθρωπον] 

ἐν ἀλλ᾽ ἢ θεόν. θᾶττον δὲ ἐχαλεῖτο σονία, καὶ σοφὸς ὃ 
, Υ με 2.,.β2 ἰ 

ταύτην ἐπαγγελλόμενος, ὃς εἴη ἄν χατ᾽ ἀχρότητα ψυ- 
. 2 ’ , , 5 , "ἶς ἀπηκριδωμένος" φιλόσοφος δὲ ὃ σοφίαν ἀσπαζό- 
μενος, Οἱ δὲ σοφοὶ χαὶ σοφισταὶ ἐχαλοῦντο" χαὶ οὐ 

, 25 Α Α 7’ } ψόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ποιηταὶ σοφισταί, καθὰ χαὶ 
ὦ Κρατῖνος ἐν ᾿Αρχιλόχοις τοὺς περὶ “Ὅμηρον χαὶ 
Ἡσίοδον ἐπαινῶν οὕτως καλεῖ, (13) σοφοὶ δὲ ἐνοιί- 
ζοντο οἵδε" Θαλῆς, Σόλων, Περίανδρος, Κλεοόου- 
λος, Χείλων, δίας, {{Πιτταχό ᾿ προςαρι- ος, Χείλων, ς, {Πἰτταχός. τούτοις προςαρι 
θασῦσιν ᾿Ανάγαρσιν τὴν Σχύθην, Μύσωνα τὸν Χηνέα, 

9 Φερεκύδην τὸν Σύριον, ᾿Επιμενίδην τὸν Κρῆτα᾽ ἔνιοι 
δὲ χαὶ Πεισίστρατον τὸν τύραννον. χαὶ οἱ μὲν σοφοί. 
Φιλοσοτίας δὲ 
υνδρου χαὶ ἣ ἀπὸ Πυθαγόρου" τοῦ μὲν Θαλοῦ διχ- 
χγχηῦτος, Πυθχγόρου δὲ Φερεκύδης καθηγήσατο. καὶ 

7 

9 

8 

δὶϑ5 αἱΐ αἴσιιο ἐπιάοχυϑ ἰῃ Ῥεγοῦο οἱ ΤΙ οροπηριιβ ΡΠ ρρίοο- 
ΓΝ} ἰἰγο οασίδγο : (9) 40] οἱ ΓΟΥΤΟΓΠΓΟΒ ΠΟ Π08 ὁχ Μδρογυπ 
δοη(οηα ἀἰοἶ , ἐμ πποΥ Δ] οβάιο (αἰ υγοβ,, οἵ υηΐνογβα ἐΠογυπῃ 
ΡΓΘΟΔ ΟΠ θυ5 οοηδίϑίογο. Ηφς Επάθσπιυβ φυοάθα ΒΠιοάΐυ5 

ἰγδϊ. Ροῦγο ΗἨοοδίζουβ 4605 Χου 6 οχ θοόγυπὶ βοηοηίία 

6556 ροηϊίοβ αἰΐ, ΟἸθδγο 5 δυΐοθιη 50] οηβῖ5 πῃ ΠΌγΟ ἀ6 Ὠϊεοὶ- 

ὈΪΐμα ΟΥ̓ΠΙΠΟΒΟρ ἰδ88 ἃ Μαρὶβ Πυ χίδ86 δοθουογαῖ : Ποῃῃμ}[Εὲ 

οἱ Ζυάξοοβ. ἃ ᾿νἷὶδ ἀυχί586 οτγσίηριῃ ἰραάπηΐ. Ηογοάοίῃϊη 

ὈΓΟδίογθα πιο πάδοῖ! ἀγρυυηΐ 4] ΜΑΘΟΓΙΠῚ [ἰδἰογίπλ βογίμβογο : 

ΠΟΙ Θηἷπὶ ἤογὶ ροίυΐθθ6 οἱ ΧΟΓΧΟΒ ἴδ] 8 ἰῃ 5016πὶ δοι]ἃ- 

τοί, οἱ 'π πιᾶγε ἀδη ογοΐ οοπηρθάθδθ, φαοηΐαπι υἱγα πιὰ 

ἄουη) 6586 ἃ Μίαρίβ 511 (γδα  υπ : δίσπα (Δ πηοη οἱ βἰαίυ!δς οχ 

ἀἰβο ΡΠ πα ἱπβεϊ 10 6 πηθάϊο βυβίυ 556. (10) “Ἐσυρίίογαηι 

δυΐθι ρΡ}}ΠΟΘΟΡ ΐδη}}}}} υϑπηοάΐ 6556 ἀο ἡ 15 86 [δ {14 ἀΐχογα, 

Μαίογίδηι Ὀγ παρ᾽ 1Πὶ {1|556 ΓΘΓΌΠῚ : ὁχ 68 ἀδίποορ8 υδίίζυοΓ 

ΟἸαπηοηΐα ἀϊδεγοία, ρογίρο 916 ΟΠΊ 8 σοπογίβ δΔηΪπηδηΐορα : 

5016} 80 ᾿Π8Πη (6058 6556, 8] [ΘΓΌ 406 ΟΚἰγίπι, 4] ογᾶπῃ [5' πὶ 

ΔΡρΟΙ δΐδπι; Θχργίπι! [06 μὲῦ δόϑγαθουμπι οἱ ἀγδοοόπθπ, 

δγοὶρί γοηλ δ᾽ δι δΔηϊ η8}14 ΜΙ Ποῖ 08 δυοίοι οϑὲ ἰη Ναίυ- 

γα] υπὶ ΟΡ ἰοτη6 οἱ Ἡθοδίξουϑ ἰῃ ργίπιο ἀθ Ἐσγρίίογυπι ρἢνὶ- 

Ἰοβορ να Πῦγο. δίδίυδϑ ργωΐεγθα οἱ ίδπ (Δθγίοδγα, χιοὰ 

ἰσπογοπί οἴ ίοιη οὶ. (11) Μαυηάιπιπι σοηίία πὶ ΤΔΟΓΙΔΙ ΟΣ υ 6 

εἴ δ Βρ[ιδεγθὲ δἰ πα} υἀΐποπὶ τοί πάτπη : 5[61188 ἤπποπὶ οθθα, 

αυδγυπὶ ἰοιηρογαίδ οοτηπ χ(0Π6 Ουησία ΒῸΡΟΓ ἰογγᾶπ) πᾶ- 

βοδη( : ̓0πᾶπ| ἀοίσογα συῦ ἴῃ ἴαγγαΣ ἰποίἀΐξ ὉΠ ΓΔ : 

δηΪΠ20Π| οἱ ΟΟΥΡΟΥΪ Βυρογο886 οἴ 6χ 8110 ἱπ δ] υὰ τηΐργαγα : 

Ρἰανίδϑ οχ δουΐβ οοῃυθγβίοπίθυβ ἤθτὶ. [βίδα οἱ μ} υβιηοάϊ {06 

ἀ6 γογυπὶ πδίυτγδ ἀἴβϑογογο Ἠοοδίρουϑ οἵ Ατ᾽βϑίδρογαἥ ἰγδάπηΐ. 

δ 7υβε{{᾿ΔΔφυοαας Ιοσθδ σοηβί ογυηΐ, 4085 δὰ Μογουχίυπι 

γοίογσυηί. 168 φυδθηασ οἱ τπϑιιϊΐ Ποπιΐπυπ| δΔοσοπητηοάδίδβ 

δηϊπλδηΐοβ ἀἰνἷπΠὺ ΠΟΠΟΓΟ ᾿ΓΟβθοιΐ 8ηηῖ. Αϑβϑογυηί οἰἶδΠ) 

δοοπηοίγίαπι, δϑίγο]ορίαπι οἱ ἃυ {Ππ|οί 08] 56 Ὀγίπηοδ ἰηνο- 

ἶδεο, 6 ἰπνυοηίίοπθ δυΐθπι ᾿ιδοίοπα5. (12) ῬΠΙ]ΟΒΟΡΙἾδΔ πὶ 

γογο ΡΥ ΓΙᾶρογὰ8. ὈγΪπ)ὺ8 Δρρο!ανἑ βοαὰα ΡὨΠΟΒο ἤυηι, 

4ιπ) δίσγοπα σοπγυθηίγοί {,Θοπίο πὶ Θ᾽ σΥ ΟΠ ΟΓΌΠῚ {ΥΓΆΠΠ.ΠῚ ἢ 

δίνα Ῥ]Πδϑίογυπι, υἱ αἷΐ Ηδγδο! ἀο8 Ῥοηίίουβ ἴῃ ᾿ἶδγο αυοπὴ 

ἰῃβοῦρβι 46 (ϑγλΐηᾶ οχδηίΐπηΐ : ΠΟΠΊΪ ΠΟΠῚ ΘἢἷπΊ 6856 580 ,ΘὨΐ6 ΠῚ 

ργίογ ἀοι πῃ). Απίθα θη ΐ πὶ βαρ' 8 αἰ ΑΓ {85 πυαης ρἢΐ- 

Ἰοβορὶιΐα ἀἰοϊίυτ, οἱ φαΐ ῃδης ργοἢ οαΐυΓ 5 ρί ΘΠ 5 ΔρρΟΙ ΔΌδίοΓ, 

4υΐ φυίϊάοπι 5 Π1Π|ῖ8 δηϊπιὶ ἀΟἰ 15 ο886ῖ ρογρο 88 : ΡΠ ]050- 

Ρἰι5 δυίοπι οἱ ΄υὶ δαρίοπἰδπι δι ρΙ αχδίῃγ. ᾿ρ8ὶ ἰδπηθῃ 58- 

Ρἰοηίο5 οἰΐδπι δορ! ἰδία: δυπί ἀἰοι! : ποα6 [νἱ 501 0π|, σου πὰ 

ροοία: φαοαο; 400 ποπιίπο Ογαιίπι8 ἴῃ Αγο Π]οολιῖ5 Ποπιο- 
τυπὶ οἱ Ἠοβίοάυπι Ἰδυάδηβ ἰ1108 γοῦδῖ. (13) ϑϑρίθηϊθδ 

διιΐοῃι μι 0} συιπί : Τ ᾶ]65, δοίοη, Ῥογίαπάογ, ΟἹΘοῦυ 8, 

ΟἸΠο, Βίας, Ρἀευ8. ΗΠ δηπιηπιογαπίὶ ΑΠΔΟΠδγδίπι 50 γ- 

{Πᾶπ|,. Μγβοποπὶ Ομοποιηι, ΡΠ ογοογάθιῃ ϑυγίαπι, ἘΡί- 

πιρηϊ οι Ογοίθηϑομι ; ΠΟΠΠ1Π}) εἰίαπι Ῥἰ ἰδ γδίαπιὶ (γ- 

ταηπιμα. Εἰ πὶ φυϊάοιη βαρίοπίο5 ἀἰοίϊ. 928π| σθῦὸ Ῥἢΐ]ο- 

δύο γεγόνασιν ἀρχαί, ἅ τε ἀπὸ Ἄναξι- Οϑοριἶα ἄσο ἤπογα ργΙποῖρίδ, ὑπυπὶ αυοὰ 80 Απαχἰπιαμᾶγο, 

αἰΐογαπι αυοὰ ἃ ΡΥΓδρογὰ ἤυχίί. Απαχἰπιδηαγὶ ΤΠΔ]65 

ργασορίογ [αἱ , Ργίμδρογδ γογο ΡΠ ογοογᾷθθ. ΑΡρε!Ἰδίμπι" 

Ι- 
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ἐκαλεῖτο ἡ μὲν Ἰωνιχή, ὅτι Θαλῆς Ἴων ὦν, διιλήσιος 
γάρ, χαθηγήσατο Ἀναξιμάνδρου" ἢ δὲ ᾿Ιταλικὴ ἀπὸ 
᾿}Πυθαγόρου, ὅτι τὰ πλεῖστα χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐφιλο- 
σόφησεν. ([4) χαταλήγει δὲ ἢ μὲν εἰς Κλειτόμαχον καὶ 

56 Χρύσιππον χαὶ Θεόφραστον [ἣ ̓ Ιωνιχή]᾽ ἢ δὲ ᾿Ιταλιχὴ 
εἰς Ἐπίχουρον. Θαλοῦ μὲν γὰρ ᾿Αναξίμανδρος, οὗ 
Ἀναξιμένης, οὗ Ἀναξαγόρας, οὗ Ἀρχέλαος, οὗ Σω- 
χράτης ὃ τὴν ἠθιχὴν εἰςαγαγών " οὗ οἵ τε ἄλλοι Σωχρα- 
τιχοὶ χαὶ Πλάτων ὃ τὴν ἀρχαίαν ᾿Αχαδηυίαν συστη- 

10 σάμενος" οὗ Σπεύσιππος καὶ Ξεενοκράτης, οὗ Πολέμων, 
οὗ Κράντωρ καὶ Κράτης, οὗ ᾿Αρχεσίλαος ὁ τὴν μέσην 
Ἀχαδημίαν εἰςηγησάμενος" οὗ Λαχύδης ὃ τὴν νέαν 

᾿λχαδημίαν φιλοσοφήσας" οὗ Καρνεάδης, οὗ Κλειτό- 
μαχος. καὶ ὧδε μὲν εἰς Κλειτόμαχον. (δ) εἰς δὲ 

ιὸ Χρύσιππον οὕτω χαταλήγει" Σωχραάτους ᾿Αντισθένης, 
οὗ Διογένης ὃ κύων, οὗ Κράτης ὃ Θηύαϊος, οὗ Ζήνων 
ὃ Κιτιεύς, οὗ Κλεάνθης, οὗ Χρύσιππος. εἰς δὲ Θεό- 
φραστον οὕτως" Πλάτωνος ᾿Αριστοτέλης, οὗ Θεό- 

φραστος. χαὶ ἡ μὲν ᾿Ιωνιχὴ τοῦτον χαταλήγει τὸν τρό- 
30 πον. ἥ δὲ ᾿Ιταλικὴ οὕτω Φερεχύδους Πυθαγόρας, οὗ 

Τηλαύγης δυΐός, οὗ Ξενοφάνης, οὗ Παρμενίδης, οὗ Ζή- 
νων δ᾽ ἔλεάτης, οὗ Λεύχιππος, οὗ Δημόκριτος, οὗ πολ- 
λοὶ μέν, ἐπ᾽ ὀνόματος δὲ Ναυσιφάνης χαὶ Ναυσιχύδης, 

46 ὁδὶ πἃ μ} Π]ϑομ αν σοῦ. Τοηΐσππι, απο ἘΠ αν θα 

Ἰοηΐα 41.111} Ορϑο (γαῖ ὁπ Μ|]0515) Απαχὶδηόγιμη "1 ς- 

δι} : ἤοο δαΐδῃχ [4] σα, ΄συοὰ 6}1}5 διιοΐογ . (Ππὰπογὰ9 

πη Π(4}|4 υἱρ! αγαλ μὲ Π]οδομιαῖι9 οκἴ, ((4) ϑοἷηῖ ἀα- 

ἴθι) Ιοῃϊοἃ ἰῃ ΟἸΠομ δου, ΟΠ ϑίρραπλ οἱ ΤΠουμ γα- 

δία : [416 ἴῃ Ερίουγια. Οερρ ΤΊΔΙΟι 1 συσορονῖῖ 

ΔΏΔΧΙΠΠΔΠΟΟΓ, Απδχὶπηδηνγο ΑΠΔΧΠΏΘΠΟΒ, ΑΒΔ ΠΟηὶ 

ΑὨδνχλρογᾶβ, ΑΠαχδσοῦρ ΑΓΟΠΟΙΔ05, οἱ τ γΓῸ δοσγαίοϑ, αυὶ 

ρΡΓυ}5 οἰ ΐσθ ἰηυοη] : ̓]. Υ ΓΟ οὐπὶ δοογδίϊοὶ γο φαΐ, 
ἴππι ἰη θγὶπ}}5 ΡΙΑίο, 41} νοίθγι Αοδάριῃηίαιη ἱπϑι 8 : 

Ρ]αιοπὶ δρουβίρρυϑ οἰ Χοηοογαῖθα, ᾿ς Ροϊθηοῃ, Ροϊοπιοηὶ 

Οτγϑηΐογ οἱ Ογδίθϑ, ουἱ Αγοθϑαυβ, φυΐ πηραΐδη ἱπνοχὶὶ Αςα- 
ἀοπιίδηι : οἱ 1 δον 65, 4] πονᾶμπ) Αὐδαἀρηῃρίδηχ ἱμνοηὶ : 1[,8- 

ογάϊ Πγηθδάσϑ, οἰφυα ΟἹ σπδ0}}ι18. Αἴφυο ἰῃ ἤσπο ᾿ποάυ πὰ 

ἰπ ΟἸΠ οππδοίαπι ἀοδι ἢ. (15) δῖ. δυΐδθιῃ ἰῃ ΟΠ γυδίρρυμπ - 
δουγαῖ! βυσουβδῖῖ ΑἸ 5 πο π65, ἈΠΕ δ μθηΐ Ὀοσαποο Ογηίου, 

οἱ νεγὸ Ογαίθβ Τιόθδηι5, Ογδίοιὶ Ζθπο Οἰΐου5, Ζοβοιὶ 

ΟἸοΔη Π68, ουἱ ΟἸιγγϑίρριιθ. [ἢ ΤἼοορ γδδίαπι νογοὸ δὶς ἀ6- 

δἰ1ϊ : ΡΝ] ίοηϊ δυσίοαϊ Ατἰβίοίο] 65, Αὐίϑίοί οἱ γθγὸ Τιιδορίιγα- 

δίυ8. Εἰ απο φιυϊάθαῃ ἴῃ πού ΙΟμΐοὰ ΡΠ υϑομιία ἀδ- 

51. Ρόογτγὸ [{8}}0Ὁ [850 δοείθῳ (1 : ΡΙογοο αὶ Ργ Παφογᾶβ, 
ΡΥ δσογ ΤοΙδυθθθ {Π}|ι5 ϑυισσοβϑὶς, οἱ ΧΟΠΟΡ Δ π65, αἱ 

Ῥδγῃπηθη 685, 0 ΖΕ η0 ΕἸοδΔίο5, Γδυορυυ5 ΖΘηομΐ, οηιο- 

οὐ ἴυ5 μοοίρρμο : 1)ΠηοοΓ 0 ΘΟΙΡ]υΓΟβ, 56 ἰπίογ γοϊ αυος 

καξ ̓ Επίχούρος. (16) Τῶν δὲ φιλοσόφων οἵ αὲν γεγόνασι 1 Ναιδρ! δ η 65 Νδιιβιογ ἀοβη 0 ὑδ] οἰ γδηίιγ. 115 υΟΓῸ 50 ογϊῃθ 

25 δογματιχοί, οἵ δ᾽ ἐφεχτιχοί' δογματικοὶ μὲν ὅσοι περὶ τῶν 
πραγμάτων ἀποφαίνονται ὡς χαταληπτῶν" ἐφεχτιχοὶ 
δὲ ὅσοι ἐπέχουσι περὶ αὐτῶν ὡς ἀκαταλήπτων. χαὶ οἵ 

Α 3) ὦ Ν , 1 4 μὲν αὐτῶν χατέλιπον ὑπομνήματα, οἱ δ᾽ ὅλως οὐ συν- 
ἔγραψαν, ὥςπερ χατὰ τινας Σωχράτης, Στίλπων, Φί- 

30 λιππος, Μενέδημος, Πύρρων, Θεόδωρος, Ἀαονεάξης, 
βρούσων- χατά τινας Πυθαγόρας, ᾿Δρίστων ὁ Χῖος, 
πλὴν ἐπιστολῶν ὀλίγων " οἱ δὲ ἀνὰ ἕν σύγγρχαυ. χ᾽ Νέ- 
λισσος, Παρμενίδης, Ἀναξαγόρας" πολλὰ δὲ Δήνων, 

’, ,..] μὰ ’ ’ " 
πλείω Ξενοφάνης, πλείω Δημόχριτος, πλείω Δ ριστο- 

80 τέλης, πλείω ᾿Επίχουρος, πλείω Χρύσιππος. (17) Ἡ ὧν δὲ 

διιοσοδϑὶῖ Ερίοαγα:. (16) ΕἸ ΟΒΟρ ἱ δυΐοπι ἰπ ἄσο σεπογα 

αἀἰπίγ δαυπίιΓ : φυϊάδηη ὃν [15 ἃ ἀθογο [5 δα! ἀἰςςϊ Ποσηδιοῖ, 

αυἱ ἀδ γοθὺβὺἱ φυδῦ ΣΟΙ ΓΟ ΟΠ Ϊ ροβϑίῃΐ, ἀϊδδογαηί : δὲ} δῸ 

ΔΘΛΘΠ51 οΟηζποη ὁ ἀεὶ ζρΠος οὐ, φὰϊ μ1}}}} ἀοίϊηίυπὶ οἰ 

ἀς του [1 ἀϊδρυίφπί ἃ0 51 σοι γο θπαϊ ποὴ ροβδίηξ. 

᾿χ Ἰιυὶς. ρῥΙογίψαθ ἱππομ 58} τποπιπθηΐα το  υσγιπξ, πο - 

Π1}}}} α1}}}} Ῥοπ(π15. δογίρϑογο : φαϊθυ5, ἢ αυϊάδηαχ τοϊαηῖ, 

δοζγαίο ἀππυιηργαῖαγ, δΠρο, ΡΠΠΡΡυ5, Μοηριοιηβ, 

Γνγγο, ἩΠποσοΓυ5, Οἀγηθλίοθ, Βγγϑο : ΡΥΓΠδροΓἃ5 οἰἰδ) 
βδοουπίυιη αυοϑάαιη οἱ Αὐὶδίο ΟἸ 5, μγῖογ ρμϑυσδβ δρὲ- 

δῖ014. ΑΠ δυπί αυΐ δ'ῃ 18 ἰδ) Ορογὰ βογρδογυηΐ, 

ΜεΙίβουβ, Ραγπ 105 οἱ Αμαχᾶρογαβθ. ΜΟΠΆ γ γὸ βογί μοὶ 

φιλοσόφων οἱ μὲν ἀπὸ πόλεων προςηγορεύθησαν, ὡς οἷ! 2Ζ6πο, μίυγα Χοπορίιαπθ8, ρἰαγα Βοιηοογίυβ, ρίαγα Ατὶ- 
Ἠλιαχοὶ χαὶ Μεγαριχοὶ χαὶ ᾿Κρετρικοὶ χαὶ Κυρηναῖκοί" 

ς ὍΣ ,. Ν ’ ς 3 -Ν “- ᾿ " ᾿ ’ Α 

οἱ δὲ ἀπὸ τόπων, ὡς οἱ ᾿Αχαδυμαϊχοὶ καὶ Στωιχοί. χαὶ 
ἀπὸ συμπτωμάτων δέ, ὡς οἱ Περιπατητιχοί, χαὶ ἀπὸ 

40 σχωμιμάτων, ὡς οἱ Κυνιχοί᾽ οἱ δὲ ἀπὸ διαθέσεων, ὡς οἵ 
Εὐδαιμονιχοί: τινὲς ἀπὸ οἰήσεως, ὡς οἱ Φιλαλύθεις 

ν᾿ ΣῈ ν᾽ ἜΣ; Φς ,ν - 
χαὶ ᾿Ελεγχτιχοὶ καὶ ᾿λναλογητιχοί᾽ ἔνιοι δ᾽ ἀπὸ τῶν 

διδασχάλων, ὡς οἱ Σωχρατιχοὶ καὶ ᾿Επιχούρειοι, χαὶ τὰ 
ὅμοια, καὶ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς περὶ φύσιν πραγματείας φυσι - 

45 χοί' οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς περὶ τὰ ἤθη σχολῆς ἠθιχοί" διαλεχτιχοὶ 
δὲ ὅσοι περὶ τὴν τῶν λόγων τερθρείαν χαταγίνονται, (18) 

δίοίο!β, ρίυγᾳ Εριουγαβ, μΙυγὰ οἰΐδπλ ΟἹ γγϑίρρυβ. (17 
ΡΠ] οϑορινογιπη 4}}} ἃ οἰν ἘΠ 5 συμ ἀρμο]]αίϊ, υἱ ΕἸΙΔεὶ,, 

Μοράγοηβοθ, Εγοίγιοὶ οἱ Οὐγομαϊοὶ - αὐυϊάδπη ἃ Ἰοεῖ», υ 
Αοδάθμίοὶ οἱ δίοϊεὶϊ : ἃ δάϊιηοι δ πομηι}}, υἱ Ρογίρα- 
ἰοτϊεἴ : πόμα} ἃ ἀ! οἰοΥ 5, αἱ ΟΥηϊοῖ : 81}}} ἃ) [5 φυΐϊθυς 

δ 'ο5. ἀῇιοϊο απ, αὐ Εὐμβαπιοπίεϊ : αι άδηι ἃ (δία, υἱ αυὶ 
56 νογαι5. δἰ 0508, ἀγριθπαὶϊ ο8}}} 408, γογαπιᾳυθ ἀΐ]ι-- 

ἀϊοαίοτοβ τοοδηΐ. δυηΐ ἰΐθπὶ φυΐ ἃ ργωςορίογίθυβ βυπὲ 
ἀϊειϊ, εἴ δοογα!εὶ, Ερίουγοῖ, Δ 6, ΑΠ φυοὰ ἀδ πδίυγα 

ΓΟ δογίρδογο, Πυθοῖ; 8}}} 8ἃ}0 ἰπϑι πρη5 τπογίνυ 
Ειιιοῖ; θα]. εἰ, 40} νογθοόγ) ἃς γα οηυπὶ δουπιὶηδ 

Μέρη δὲ φιλοσοφίας τρία, φυσικόν, ἠθικόν, διαλεχτιχόν "1, ιμηιαγ, (,8) Ὀϊνίαιίαν δαΐεπι ρμΠοβορι ἃ ἐπ ρᾶγίος ἵγος, 
Α ὃ - Α ’ , φω ἐ 43 φῳ": θ ὸ φυσιχὸν μὲν τὸ περὶ χύσμου χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ" ἠθιχὸν δὲ 

τὸ περὶ βίου χαὶ τῶν πρὸς ἡμᾶς" διαλεχτιχὸν δὲ τὸ 
60 ἀν. ΒΕ, δ λό 6 ΩΝ " ΄, Ἂ 

φοτέρων τοὺς λόγους πρεσθδεῦον. χαὶ μέχρι μὲν Ἂρ- 
, . , Ύ “ἊΝ “Δ ’ ε γελάου τὸ φυσιχὸν ἣν εἰδος" ἀπὸ δὲ Σωχράτους, ὡς 

᾿ ,ὔ Α ΟῚ ᾽ 4 ῚῚ -ο σν “τ ὃπ:" ἕ 

προείρηται, τὸ ἠθικόν: ἀπὸ δὲ Ζήνωνος τοῦ ᾿Ελεατου 
- δ λ ᾽ ΄“- δὲ 20 .« , ΐ ᾽ δέ 

τὸ διαλεχτιχόν, τοῦ δὲ ἠθιχοῦ γεγόνασιν αἱρέσεις δέχα, 

᾿Αχαδγμαϊχή, Κυρηναϊχή, Ἠλιαχή, Μεγαρική, Κυ- 

ΡΠγβίοδπι, ΕἸ οδι οἱ 614] οι οαπι. ιν δί δ ργοργίυπι ὁδὶ 

ἀο πη οἱ ἀὸ ᾿ἰ5 αυα συ πὶ ἴῃ 60, ἀἴδϑογογο; ΕΠ οι τθγο, 

46 υἱΐα πιογίριιβᾳῃ!α ἰγδοίαγο ; ροῦγο ὈδΙ θοίίοα", δι θᾶΓ πὶ 

ρᾶγίϊυπι Ἔχ οᾶγο γαίϊοπον. 501 πδ4ιΡ δή Αγομοίδυμ ΡῊγ- 
βίοδ νἱψαϊ : ἃ δοσγαῖα νεῦὸ, υἱ ργϑαϊείυτα ὁδὶ, Εἰ ἃ ̓η]- 

{ἰππὶ συπιηρβὶί,, εἴ ἃ Ζοποπο Ε]οδίο 1) οι ο8. ΕἸΐοῖρ νθγο 

ΡᾶΓΒ ἴῃ 8οςἰἂβ ἀθόοιι βοϊπάϊίυν, Αὐδάἀοηνςδπι, Ογγοπδίοδπν, 
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[1Β.1, 1. ΤΗ͂ΛΙΕΞ. : δ 

νιχή, Ἐρετριχκή, Διαλεχτιχή, Περιπατητιχή, Στωιχή, 
Ἐπιχούρειος. (19) Ἀχαδημαϊχῆς μὲν οὖν τῆς ἀρχαίας 
προέστη Πλάτων, τῆς μέσης Ἀρχεσίλαος, τῆς νέας 
Λαχύδης" Κυρηναϊχῃς Ἀρίστιππος ὃ Κυρηναῖος, 
Ἠλιαχῆς Φαίδων ὁ Ἠλεῖος, Μεγαριχῇς [Εὐχλείδης 

Μεγαρεύς, Κυνιχῆς Ἀντισθένης ᾿Αθηναῖος, ᾿Ερετριχῆς 
Μενέδημος ᾿Ερετριεύς, Διαλεχτιχῆς Κλειτόμαχος Καρ- 
χηδόνιος, Περιπατητιχῆς ᾿Αριστοτέλης Σταγειρίτης, 

Στωιχῆς Ζήνων Κιτιεύς ἡ δὲ ᾿Εἰπιχούρειος ἀπ᾽ αὐτοῦ 

χέχληται ᾿Ἐπιχούρου. ἱἱππόῤοτος δ᾽ ἐν τῷ περὶ αἷ- 
ρόσεων ἐννέα φησὶν αἱρέσεις χαὶ ἀγωγὰς εἶναι" πρώτην 
Μεγαρικήν, δευτέραν ᾿Ερετρικήν, τρίτην Κυρηναϊχήν, 
τετάρτην ᾿Επιχούρειον͵ πέμπτην ᾿Αννικέρειον, ἕχτην 
Θεοδώρειον, ἑδδόμην Ζηνώνειον τὴν καὶ Στωιχήν, 
ὀγδόνν ᾿Αχαδημαϊχὴν τὴν ἀρχαίαν, ἐνάτην Περιπατη- 
τικήν᾽ οὔτε δὲ Κυνικήν, οὔτε Ἠλιαχήν, οὔτε Διαλεχτι- 
χήν. (10) τὴν μὲν γὰρ Πυρρώνειον οὐδ᾽ οἱ πλείους προς- 
ποιοῦνται διὰ τὴν ἀσάφειαν " ἔνιοι δὲ χατά τι μὲν αἵ- 
ρεσιν εἶναί φασιν αὐτήν, κατά τι δὲ οὔ. δοχεῖ δὲ αἵρε- 
σις εἶνχι. αἵρεσιν μὲν γὰρ λέγομεν τὴν λόγῳ τινὶ 
χατὰ τὸ φαινόμενον ἀχολουθοῦσαν ἣ δοχοῦσαν ἀχολου- 
θεῖν: καθ᾿ ὃ εὐλόγως ἂν αἵρεσιν τὴν Σκεπτιχὴν χαλοῖ- 
μεν. εἰ δὲ αἵρεσιν νοοῖμεν πρόςκλισιν δόγμασιν ἀχο- 
λουθία» ἔχουσιν, οὐκέτ᾽ ἂν προςαγορεύοιτο αἵρεσις" οὐ 
γὰρ ἔγχει δόγματα. αἴδε μὲν ἀρχαὶ καὶ διαδοχαὶ καὶ 
τοσαῦτα μέρη καὶ τόσαι φιλοσοφίας αἱρέσεις. (31) "ἜἜτιγά 

δὲ πρὸ ὀλίγου χαὶ ἐχλεχτιχή τις αἵρεσις εἰςήγθη ὑπὸ 
Πυοτάμωνος τοῦ ᾿Αλεξανδρέως, ἐχλεξαμένου τὰ ἀρέ- 

[4 ΄ ’ ΝΣ ΄ῳ 

σκοντα ἐξ ἑχάστης τῶν αἱρέσεων. ἀρέσχει δ᾽ αὐτῷ, 
καθά φησιν ἐν τῇ στοιχειώσει, χριτήρια τῆς ἀληθείας 
εἶναι" τὸ μὲν ὡς ὅφ᾽ οὗ γίνεται ἢ χρίσις, τουτέστι τὸ 
ἡγεωονιχόν" τὸ δὲ ὡς δι’ οὗ, οἷον τὴν ἀχριδεςτάτην 
φαντασίαν. ἀρχάς τε τῶν ὅλων τήν τε ὕλην νχαὶ τὸ 
ποιοῦν, ποιότητά τε καὶ τόπον᾽ ἐξ οὗ γὰρ χαὶ ὅφ᾽ οὗ 

, Ἶ ᾽ ὕ 3 ’ 
καὶ ποίῳ καὶ ἐν ᾧ. τέλος δὲ εἶναι ἐφ᾽ ὃ πάντα ἀναφέ- 

᾿ Ἁ 3 ’ 3 ν ως ρεται, ζωὴν χατὰ πᾶσαν ἀρετὴν τελείαν. οὐχ ἄνευ τῶν 
τοῦ σώματος χατὰ φύσιν χαὶ τῶν ἐχτός. Λεχτέον δὲ περὶ 
αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν, χαὶ πρῶτόν γε περὶ Θαλοῦ. 

--- ὐρῶθθ.«----- 

ΚΕΦ. Α΄. 

ΘΑΛΗΣ. 

ρις χαὶ Δημόχριτός φασι, πατρὸς μὲν ᾿Εξαμίου, μη- 
τρὸς δὲ ΚἈλεοδουλίνης, ἐκ τῶν Θηλιδῶν, οἵ εἰσι Φοίνι- 
χες, εὐγενέστατοι τῶν ἀπὸ Καδμου χαὶ Αγήνορος, χαθὰ 
χαὶ ΠΠλάτων φησί, χαὶ πρῶτος σοφὸς ὠνομάσθη ἄρχον- 
τος ᾿Αθήνησι Δαμασίου, χαθ᾽ ὃν χαὶ οἱ ἑπτὰ σοφοὶ 
ἐχλύήθησαν, ὥς φησι Δημήτριος ὃ Φαληρεὺς ἐν τῇ τῶν 
ἀργόντων ἀναγραφῇ. ἐπολιτογραφήθη δὲ ἐν Μιλήτῳ, ὅτε 
ἦλθε σὺν Νειλέῳ ἐχπεσόντι Φοινίκης ὡς δ’ οἵ πλείους 

ΕΙΙδοδη, Μοραγίοδηι, Ογηίοδπη, Εγοίγίσδηι, Ὀϊδἰοοίίοδιη, 

Ρεγίραίοἰοᾶπι, δίοίοδηι οἱ Ερίουγθαμμ. (49) Ὑείργίϑ Αοᾶ- 

ἀσηγῖδο ΓΙ ΠΟΘΙ [}{ ΡΙδίο, πηραϊορ Αγοθϑ] 815, πον 1,80 γ- 

ἀδδ : Ογγεμδίες Αὐίϑιρρυ5 ΟΥγοηαβ, ΕΠδος ΡΠδροἢ 

ΕἸἰουβ, Μοραγίοδ πο ἀο5 Μοσδγοηθθ, Ογπίοδ ΑὨ ἰ5{Π6- 

605 Αἰ ΟΠ 515, Ετοίγίο Μοηθάδηγιβ Εγοίγι οης 8, Ὠ14]6- 

οἰἸοδ ΟἸΠοπιδο 5 Ο γι ]Πδοϊπ] 55, Ρογιραίοζ ες Αὐἰϑίοίο!ο8 

δίαριγιίο5, ϑίοϊοαΣ ζόπο ΟἰζίουβΒ. όγγο Ερίοιγοα 80 8ι1- 

εἴοι 6 'ρ50 Δρρ6} δία εδί. Οοίογυπι ΗΪρρΡοδοῖι5 ἰῃ ΠἶΌτο ἀ6 

οοί5 ποόύοῖ δἰΐ [1586 φοοἴδϑ δἴααο ἱπϑιἸταΐα :6Χ ΄αυΐϊδυ5 Μο- 

θαΓί Δ ὈΓΪΠ1Ο Ιοσο σοηϑίϊ(υζ, δοουπ]ο Εγοίγίσδπι, [(ογίἴο 

Ογτγοπδίοδι, φυδτγίο Εἰρἰουγοδηι, ααἰπίο Απηϊοογίαμπη, δοχίο 

Τιιοοἀογίαπιη, δβορίϊπιο Ζεποπίδπη οδηθηηημα διοϊοδιω, 

οοΐδνο Αὐδαρῃοδηη γϑίαγοη, Π0η0 Ῥογὶραίοίϊοδηι : ΟΥ̓ηἰεῶ» 

δυίοι! οἱ ΕἸίδο δίψῃ Ὀδ᾽θοῖορΡ Π0}181 πηοηιἰοηαηι 

(λοῖ(. (20) Εν νδγὸ 48 Ργγγιοπία ἀἰοίπγ, ργορίογ ὁὉ- 

βου ίδίοπι ἃ θ᾽ υΓ τ 18. π}}18 γαίϊο μα ροίυγ : 8|}} χυϊάδπη δχ 

Ρᾶγία βοοίδῃπι 6586 δἰυπί, οχ ραγία πουδηί. Ὑἱάοίυγ γοῦο 

ὨΓῸ β6οἷδ 6556 Πδροπῦδ. ΝΠ) 5οοίδη) ΔῃρΟ Δ π0}8., 4118 Γᾶ - 

[ἰοποπ} δ᾽ἰαυᾶπι οἱ φυοᾶ δρραγεί δρίδπι βδοαυϊΐζυγ δυΐ ϑοηυὶ 

νἱἀοίυγ : αυἃ ΓΑΙ 0Π6 Βοορ[ἰοδ πὰ 4ΌΟ4Ι6. π0Ὲ ἰη) ΓΔ βοοΐδπι 

δρρΟ απ. ὙΟΓαΠῚ 5ἱ ϑοοίδπι ᾿η[6}} 1] Ππηὰ8 ΡΓΟΡΟΠΒΟΠΘΠῚ 

δὰ ἀφοτγοίδ ΄υς 5:0] ἰμ815 ὁοῃϑοη ἰδηΐ:, ὩοΠ ͵8πι| Δρρ0114}}}- 

ίυγ δοείδ : πρηπὸ οηΐπὶ Π8]γο1 ἀδογοίδ. 158 ἀ6 Ρ] ΝΠ Οσορ το 

ἰπη}}}18 δυσί θυ.8, 5686 χορ 5, ρΑΓΠθ..8. ἃς δοοί 5. 4, - 

οοπάδ ογαηΐ. (31) Ουδπαιδπι πδι [18 ργίάοιπι Ἐς] δοίἴοα 

ᾳυαδπι βοεἰᾶ ἃ Ροίδηηοηθ Αἰοχαπαγίπο ἱηνοπία οϑΐ, αιυὶ 

ἀδ δίῃ σι} 8 ϑϑοίΐβ 4ιρ 5:0] ρ]δόῦογα β6]οσῖί, Μίβι πὶ διιίθπη 

1 οδί,, αἱ ἰπ 1η5(Π{πἰἸοπ6 5114 (αἰεί γ, 4851 ἰπρίγιι πιοπίᾷ 

6556 σογηθηα! του 815 : ὑπ ἃ 410 ἀεί ἢαΐ, οσ 

δὶ ργῖποῖρα] ; Δ᾽ ἰογαπὶ Ρογ φιυοά, ἰὰ ο5ΐ οογ ἰ9θἰ πηδχ ἐηαμὶ. 

Προ : ἰηἐ ἰδαι6 γογιπὶ Οἰηπί πὶ Ππηδίογ 8} 6556 οἱ οἴοοίίο- 

Π6ΠῚ, 418} {6 Π| ἃς Ἰοουπι : αυτῦὶ δηΐπη ὁχ 4110, ἃ 4ι0, 

φυομηοάο, ἰπ 400. ΕἸΠ6Πὶ ΥΌΓῸ δα 46Πὶ ουποίὰ Γοίογδηίυγ, 

γἱίαπι αἱΐ 6556 οπῃπηὶ νἱγίυϊο ρογίοοίδηι, ΠΟῚ ἀΌΘΖΙΘ σογροτγίς 

παίυγδ! υ5 ἀχίογηϑ4ι16 θΟηΐ5. 504 71 (6 Υἱγίβ ἰβδ8, ο}- 

Ἰαδηποὰϊΐ Διογίηί,, ἀἰοεπά πη, ἃ0 ργίπγιτῃ αυΐάοπι ἀ6 ΤΠ δ] οίρ. 

-- Ὁ 0 οὦ»----- 

ΠΑΡ. " 

ΤΗΛΙΕΒ. 
4 2). ἮΝ τοίνυν ὃ Θαλῆς, ὡς μὲν Ἡρόδοτος χαὶ Δοῦ- 1 22. ΤΊΟ]65 ἰίδφιο, υἱ ἸΠετοϊοίυ5, Ὀυγὶβ ἃς Πεοιηοογ(ι5 

δἰυπέ, ρᾶῖτο Εχδηλὶο, τηδίγο Ο] 60} 18 δῖ 6β8ΐ, δχ ΤΊ|ιὸ- 

Πἀάγαμῃ (Δ π|}|14, 4υ] ΓΙ πίοπὶ ΠΟ} βϑἐπὶὶ ἃ Οδάπιο οἱ Αμ6- 

ΠΟΓΘ ΟΥ Σηρη) ἀυσυπξ, ΡΙαΐομο αυοαυθ ἰοϑί6. ῬγΙ πη 5706 

δδρίο ἢ νοοδίυϑ οδῖ, 40 (ὄπιρογα ᾿)απηᾶϑι18 ΑἸ ΠΘη5 ΑΓΟ] θη 

ΘΓαΐ : 50} 400 βϑορίοπι 4040 6 βαρίθηί 5 Δρρ6114{1 δυηΐξ, υἱ 

50. 10}. Ποιμοίγ δ ΡΠ ΔΙ ογθιϑ η Π)δϑογὶρίίομθ Αγοποηίυπι. Μ|- 

Ἰρίϊ δυΐθῃ οἰν ἰδία ἀοηδίυ5. οϑΐ, 60 ργοίδεϊαι5 εἰπὶ ΝΙΙΡΟ οχ 

ΡΙΠηΐες ο]οείο. Αἱ ρ]υγθβ γοίογυπί ἱπἰσοηλ οι [550 

ευ φασίν, ἰθαγενὴς Μιλήσιος ἦν καὶ γένους λαμπροῦ. (33) ΜΙ]οδίιπι οἱ οἴλγο ρόπογο πίαμῃ. (93) ΡοΞί Γο ρα οι πόροι ία 



ΒΙΒΔ. Α, 

Μετὰ δὲ τὰ πολιτικὰ τῆς φυσιχῆς ἐγένετο θεωρίας, 

χαὶ χατά τινας μὲν σύγγραμμα κατέλιπεν οὐδέν. ἣ γὰρ 

εἰς αὐτὸν ἀναφερομένη ναυτικὴ Ἀστρολογία Φώχου λέ- 
“ 1 ,“. λ ἯνΝ [2 γεται εἶναι τοῦ Σαμίου, Καλλίμαχος δ᾽ αὐτὸν οἶδεν εὗ- 

δ ρετὴν τῆς ἄρχτου τῆς μιχρᾶς, λέγων ἐν τοῖς ἰάμθοις 

οὕτως" 

Καὶ τῆς ἁμάξης ἐλέγετο σταθμήσασθαι 
2 ἢ κᾷ έ , τοὺς ἀστερίσχους. ἢ πλέουσι Φοίνιχες. 

κατά τινας δὲ δύο μόνα συνέγραψε, περὶ τροπῆς χαὶ 

10 ἰσημερίας, τὰ ἄλλα ἀχατάληπτα εἶναι δοχιμάσας. δο- 
κεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι καὶ ἡλιαχὰς 

ἐχλείψεις χαὶ τροπὰς προειπεῖν, ὥς φησιν Εὔδημος ἐν 

τῇ περὶ τῶν ἀστρολογουμένων ἱστορίᾳ" ὅθεν αὐτὸν καὶ 
Ξενοφάνης χαὶ “Πρόδοτος θαυμάζει. μαρτυρεῖ δ᾽ αὐτῷ 

18 χαὶ ἫἩ ράχλειτος καὶ Δημόχριτος. (54) ἤΕνιοι δὲ χαὶ 
αὐτὸν πρῶτον εἰπεῖν φάσιν ἀθανάτους τὰς ψυχάς" ὧν 

ἐστι Χοιρίλος ὁ ποιητής. πρῶτος δὲ χαὶ τὴν ἀπὸ τρο- 
πῆς ἐπὶ τροπὴν πάροδον εὗρε, καὶ πρῶτος τοῦ τοῦ 
ἡλίου μεγέθους τὸ τοῦ σεληναίου ἑπταχοσιοστὸν χαὶ 

40 εἰκοστὸν μέρος ἀπεφήνατοχατα τινας. πρῶτος δὲ χαὶ τὴν 

ὑστάτην ἡμέραν τοῦ μηνὸς τριαχάδα εἰπε. πρῶτος δὲ 
καὶ περὶ φύσεως διελέχθη, ὥς τινες: Ἀριστοτέλης δὲ 
καὶ Ἱἱππίας φασὶν αὐτὸν χαὶ τοῖς ἀψύχοις διδόναι ψυχάς, 

τεχμαιρόμενον ἐκ τῆς λίθου τῆς μαγνήτιδος καὶ τοῦ 
35 ἠλέκτρου. παρά τε Αἰγυπτίων γεωμετρεῖν μαθόντα φησὶ 

Παμφίλη πρῶτον χαταγράψαι χύχλου τὸ τρίγωνον ὁρ- 
θογώνιον, καὶ θῦσαι βοῦν. (25) οἱ δὲ Πυθαγόραν φα- 
σιν, ὧν ἐστιν ᾿Απολλόδωρος ὁ λογιστιχκός. οὗτος προής- 

γαγεν ἐπὶ πλεῖστον, ἅ φησι Καλλίμαχος ἐν τοῖς ἰάαύοις 
80 Εὐὔφορθον εὑρεῖν τὸν Φρύγα" οἷον σκαληνὰ καὶ τρίγωνα 

χαὶ ὅσα γραμμικῆς ἔχεται θεωρίας. δοχεῖ δὲ χαὶ ἐν 
τοῖς πολιτιχοῖς ἄριστα βεθουλεῦσθαι. Κροίσου γοῦν 

πέμψαντος πρὸς Μιλησίους ἐπὶ συμμαχία ἐκώλυσεν" 
ὅπερ Κύρου χρατήσαντος ἔσωσε τὴν πόλιν. Κλύτος δέ 

8ῦ φησιν, ὡς Ἣραχλείδης ἱστορεῖ, μονήρη αὐτὸν γεγο-- 
νέναι χαὶ ἰδιαστήν. 
καὶ Κίόδισσον υἱὸν σχεῖν" οἱ δὲ ἄγαμον μεῖναι, τῆς δὲ 
ἀδελφῆς τὸν υἱὸν θέσθαι, ὅτε χαὶ ἐρωτηθέντα διὰ τί οὐ 
τεχνοποιεῖ, διὰ φιλοτεχνίαν εἰπεῖν. καὶ λέγουσιν ὅτι 

40 τῆς μητρὸς ἀναγχαζούσης αὐτὸν γῆμαι, « [νὴ Δία], » 
ἔλεγεν, « οὐδέπω καιρός ν' εἶτα, ἐπειδὴ παρήθησεν ἐγ- 
χειμένης, εἰπεῖν, « οὐχέτι καιρός. ν Φησὶ δὲ καὶ Ἱερώ- 
νυμὸς ὁ Ῥόδιος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν σποράδην ὑπουνη- 
μάτων, ὅτι βουλόμενος δεῖξαι ῥάδιον εἶναι πλουτεῖν, φο- 

45 ρᾶς μελλούσης ἐλαιῶν ἔσεσθαι, προνοήσας ἐμισθώσατο 
τὰ ἐλαιουργεῖα καὶ πάμπλειστα συνέλεξε γρήματα. 

α. ΘΑΛΗΣ. 

4 Οοηίοιηρίδηάδ8Π) γογυπι πδίυγδπι ἰγαηςίυ} }[. ὅδ) 6 ϑδουηάιπ) 

αυοϑάδι Ὠ0}} πὶ ἱπροηὶ! δ πποπαπιοηΐυπι το αι} : ΠΔΠῚ 

4υώ δὰ ουπὶ τγρίογίυγ ἡδιἰο Αϑἰγο]ορσία, Ρ] ΘΟ ΘΔ ΠῚ} 6586 

ρογῃἰδοίαγ. ΟΠ πιδο 8 οὺπὶ ἰπν θη Γ πὶ [1556 ΠΟΥ 8 

ὕτγϑβο ἰγδαϊξ, οὐ) 8 ἰῃ 141} 8 ἰνὶ δυηΐ νογβιιδ : 

ῬΙδυϑίτὶ ποία386 ἀἰϊεΐυ5 οϑὲ ΤΊ] 65 ργίπλ05 

δί0}185, Γοροη 5 Δ|18 νο]ὰ Ραπηίουη,. 

δοουπάϊ φυοβϑάδλη ἀ010 8018 σομϑοῦ ρϑἷζ, 46. σΟΠΥΟΓΒΙΟΙ6 

οἱ τι ,κοαιϊποοίίο, ΓΟ Παυδ Ρογορὶ ΠΟῚ Ρο586 δίαίσοηϑ. Ρυϊαμί 

ΠΟΠΠ1}}} ΡΥ ΠΊ 01 δδίγοϊ ουἱδ βοογοία γἰππαΐι πῇ 60}}5 ἀοίοοί 9 

ΠΟΠΥ ΓΟ 486 ργα αἰ χίδθο, υἱ Αἴ ΕΠ ΘΕ ἰῃ σὰ 4π8Π) ἐδ 

᾿Αϑίγοϊορίἃ βου υ5ἱ1 ἢϑἰδίογίδ : συ οοϊγὸδ οι οἱ ΧΟΠΟρ  .Π65 οἱ 

Ἡοτγοδοΐυβ δἀηιγαίυγ. [,δυϊδηΐ ΘΠ} ργρίογοα Ἠογαο υ οἱ 

2. Ῥοπιοοιίίυ8. (24) δυπὶ αυὶ ᾿παπι ἱπιπιογία 68 ἀπίπηοϑ ἢτῖ- 

[0.πὶ αἰχίδ86 δϑθονογοηΐ : ὁχ αυΐθυ8 οδὲ ΟἹ υ 5 ρΡοοίδ. 

γί οἱ 50118 ΟυΓΒΌΠΙ ἃ σΟΠΥΘΓΒΙΟΠΘ πῃ ΟΟΠΥΟΓΒΙΟΠΟΙ, Γγὸ- 

ρογίΐ, βοϊβαιθ τπηδρηϊυάἑηὶ ᾿ᾶγθπ) ογθοπη ΟΠ ρδγϑίι 

βορ(ἰηρσοπίοϑί πλδηλ οἱ υἱοθδίμδηα 11} 8 ραγΓίο πὰ 6556 ὈΓΙΠ.15, 

υἱ ᾳυϊθυϑάδπι ρ]δοοὶ, αἰχὶξ. Ῥγίμηυβ οἰ δ Πὶ πηθη515 1 {᾿πηι πὴ 

ἀΐδπι (γί σοδίηδη) νοοδυϊξ. 6 παίαγα αυσα 6 ῥγὶπιυ8 ἀἾ866- 

γαΐΐ, δοο άπ ΠΟΠΠ1}}108. [πηἰπηδ [15 οἰἰδηη Δ Π185 ᾿Π 6556 

Ρυΐδδοα {Πππὶ Αγίβϑίοίθ!οβ οἱ Ηρ ρ88 διιοίογοβ ϑιηί, ἐοῆ- 

}εἰαπίαπη ἰὰ ὁχ πηϑρποία Ἰδρ 6 οἱ διιοεῖπο. ΑὉ ἘρΥρ 5 

γοΓῸ ργϑοορία ροοπιαίγί:5 ἀοοίυπι ῥγπιυπὶ (ΟβΟΓΙ μ 5.556 

αἶγα}! ἰεἰδησυ! πη τγοοῖϊβ δηρι 8, οἱ ἱπηπΊ0] 4586 Ὀουθπὶ 

τοίογί Ῥδιηρ ἃ : (25) 8}}} ΡγΓᾶρόγᾶπι ἀϊουπί, υἱ ΑΡο]- 

Ἰοάοτυβ οοιηρυίαίογ. ΤΊι8 1658 4υ8' (Δ]}πιδοῖ 18 ἰπ 18} 8 

δἰί Ευρογθπ ῬΉΓΥ ΠΟΤῚ ἱμπυ 556, ΒΟ ΔΊ 6 πῸ8 οἱ ἰγίδηι! 8 

αυφαυς δὰ ᾿ἰποᾶγαπι βρδουϊαίοπθηι Ῥογ ἱποπί, οἃ νδ)ὰθ 

Δι Ποαν 1. Οοῃηβίαϊ ἐἰ πὰ οἱ γοῖρυ }} :8 ΘΟ πηοα δ ΟΡ ΪΠῈ6 

ΠΟηβ. 1556. Νὅπι φυτὰ δ} 1658108 ΟΥ̓ ϑυ5 δὰ βοοϊοίδίοῃ 

ἱποιιηάδηι 50] ]}οἰξαγοί,, οὔϑί 16 : οδ4ιδ γο8 ροδίρδ, 

Ογτγο νἱοϊογία ροιο, 58105 οἰ ν 8118 (αἰ. ΟἸγίυ5 ὙΘΓῸ 85» 

βοΐ, υἱἱ ἰγδαϊ Ἠργδο] ἀθ8, βο  αγίδπι ουππὶ ἃ. ργἰνδίδιη 

(56) "Ενιοι δὲ χαὶ γῆμαι αὐτὸν 4 νἱίδιν δάδπιδεθβθ. (26) Οὐϊάδπι ἀχόγεπὶ ἀπχίββα Πἰαπηχιο 
ΕἸ ίδδυιι Ῥγοογοαββο, 8}}} οϑ γθ πὶ ρου γᾶ856 ΒΟΓΟΓ 846 

ΘΠ 5: δἀορίαθ56 (δγυπί. ΕΠ φαυπὰ τοραγοίυγ οὐγ ΕἸ ΠΟΓΙ5 

ποη ἀδγοῖ ὀρογδηι, Ουοα ᾿ἰ θΟΓΟγι ἢ) πιοτὸ (ΘΠ ΓΘΙΌΓ, ΓΟΒΡΟΙ- 

ἀΐ556. γροηί! πιαίγὶ οἱ ἀὑχόγοπιὶ ἀποογοῖ,, Νοη πη ἰορι 

δῖ, ἀϊοοθαῖ; ἱπστανεβοοηίο ͵8Π| διἴδῖα 4υυπὶ δἰ δεγίι}5 ἢ - 

ἢ δἰδίογοϊΐ, 54πὶ, ἰπαυΐῖ, ἰη!οπηροϑίίναπι εσί. δουίϊ διιΐοιι 

ΗΪγοηγ πηὺβ ἈΠοαΐι5 ἴῃ δοου 0 ΠΟΙ ΘΠἰδΓίΟΓ πὶ Μ|506]- 

ἰδηθογαπ), αυμιπὶ Ὑθ]]οΐ οβίοπάογα αυᾶπιὶ 51 (Δ οἰ] 6 αἰνίίοιη 

Πογί, ρεφοορῃῖδ Γἴυ γα οἰθαγυμ υρογίδίς οοηάυχίδβ6 οἰ ἃ- 

τα ρβοουπίδϑαυ ἱπηυ ΠΊΘΓΔΘ9 81}}]} ΟΟΙΠΊρΡΆΓΆΒ856. 6 ῬὈσίης- 

(22) ᾿Αρχὴν δὲ τῶν πάντων ὕδωρ ὑπεστήσατο, χαὶ τὸν 6 ρίυπι οπιπίιπι δαυδπὶ 6856 αἰχὶί, οἵ δηϊπιδίιπι πιυπάυιη ἃς 

χόσμον ἔμψυχον καὶ δαιμόνων πλήρη. τάς τε ὥρας τοῦ 
ἐνιαυτοῦ φασιν αὐτὸν εὑρεῖν καὶ εἰς τριαχοσίας ἐξήχοντα- 

00 πέντε ἡμέρας διελεῖν. οὐδεὶς δὲ αὐτοῦ χαθηγήσατο, πλὲν 
ὅτι εἰς Αἴγυπτον ἐλθὼν τοῖς ἱερεῦσι συνδιέτριψεν, ὃ δὲ 

Ἱερώνυμος καὶ ἐχμετρῆῇσαί φησιν αὐτὸν τὰς πυραμίϑας, 

ἐκ τῆς σχιᾶς παρατηρήταντα ὅτε ἡιλῖν ἰσομεγέθεις εἰσί, 

ἀιοιηοηΐθυ5 ροηυπι. Απηὶ ἰοπηροτᾷ ἰΠΠοτυπιαιο υἱο βϑιι1}-- 

ΠΟβ Ὀγίπγιπι ἱπν ἢ ἶ556 (ογιηΐ, ΘΌΠΊΖΙΘ ἴῃ ἰγοοθηίοϑ. 56χ8- 

σἰηία φυίπηπο ἄϊος ἀἰν βῖ5586. ΝᾺ}}]Ὸ ργθοθρίογο ὑ5ὺ8 οδΐ,, Ὠ15] 

αυοὰ ἰῃ “Εσγρίυπι φγοίδοϊιβ δδοογαοίυτῃ [Ἀπιὶϊ ἰαγί6 υ5}}3 

οί. Ῥογγοὸ ΗἸΘΓΟΠΥΠΊΙ8 ΠΙΘΏΒΌΠ) 6586 ΠΥγδιη ἀν ὈΠῚΌΓΔΏΣ 

οΠκογναμο, τηδηϊογία" ἰγδά άϊ, φυδηάο ὑπιθγῶ ΠΟὈΪ8 ται 



11}, 

συνεδίω δὲ χαὶ Θρασυδούλῳ τῷ Μιλησίων τυράννῳ, 
καθά φησι Μινύης. 
τὸν εὑρεθέντα ὑπὸ τῶν ἁλιέων χαὶ διαπεμφθέντα τοῖς 

σοφοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου τῶν Μιλησίων. (28) φασὶ γὰρ 
ε Ἰωνιχούς τινας νεανίσχους βόλον ἀγοράσαι παρὰ Μιλη- 

σίων ἁλιέων. ἀνασπασθέντος δὲ τοῦ τρίποδος ἀμφις  ή- 
τῆσις ἦν, ἕως οἱ Μιλήσιοι ἔπεμψαν εἰς Δελφούς" καὶ ὃ 
θεὸς ἔχρησεν οὕτως: 

Ἔχγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοῖδον ἐῤωτᾶς; 

ι0 ὃς σοφίη πάντων πρῶτος, τούτου τρίποδ᾽ αὐδῶ. 

διδόασιν οὖν Θαλῇ" ὃ δὲ ἄλλῳ χαὶ ἄλλος ἄλλῳ ἕως Σό- 
λωνος. ὃ δὲ ἔφη σοφία πρῶτον εἶναι τὸν θεὸν χαὶ ἀπέ- 
στειλεν εἰς Δελφούς. ταῦτα δὲ [(αλλίμαχος ἐν τοῖς ἰάμ-- 
ὅοις ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ Λεάνδρου λαθὼν τοῦ Μιλη- 

19 σίου. Βαθυχλέα γάρ τινα Ἀρκάδα φιάλην καταλιπεῖν 
καὶ ἐπισχῆψαι δοῦναι τῷ σοφῶν ὀνηΐστῳ. ἐδόθη δὴ 
Θαλῇ καὶ μετὰ τὴν περίοδον πάλιν Θαλῇ - (30) ὃ δὲ τῷ 
Διδυμαίῳ ᾿Ἀλπόλλωνι ἀπέστειλεν, εἰπὼν οὕτω κατὰ τὸν 
Καλλίμαγον" 

20 Θαλῆς με τῷ μεδεῦντι Νειλέω δήμου 
δίδωσι, τοῦτο δὶς λαδὼν ἀριστεῖον. 

τὸ δὲ πεζὸν οὕτως ἔχει" « Θαλῆς ᾿Εξαμίου Μιλήσιος 
Ἀπόλλωνι Διδυμαίῳ “Ἑλλήνων ἀριστεῖον δὶς λαῤών. » 
ὁ δὲ περιενεγχὼν τὴν φιάλην τοῦ Βαθυχλέους παῖς Θυ- 

Ὁ ρίων ἐχαλεῖτο, χαθά φησιν Γἔλευσις ἐν τῷ περὶ Ἀχιλ- 

λέως χαὶ Ἀλέξανδρος ὃ ύνδιος ἐν ἐνάτῳ μυθιχῶν. Εὐ- 

δοξος δ᾽ δ Κνίδιος καὶ Εὐάνθης ὃ Μιλήσιός φασι τῶν 

Κροίσου τινὰ φίλων λαφεῖν παρὰ τοῦ βασιλέως ποτή- 
ριον χρυσοῦν, ὅπως δῶ τῷ σοφωτάτῳ τῶν ᾿Ελλήνων" 

ὃ0 τὸν δὲ δοῦναι Θαλῇ. χαὶ περιελθεῖν εἷς Χείλωνα, (8 ὃν 
πυνθάνεσθαι τοῦ Πυθίου τίς αὐτοῦ σοφώτερος" χαὶ τὸν 

ἀνειπεῖν Μύσωνα, περὶ οὗ λέξομεν. [τοῦτον οἱ περὶ τὸν 
Εὔδοξον ἀντὶ Κλεοξούλου τιθέασι, Πλάτων δ᾽ ἀντὶ Πε- 
ριάνδρου. περὶ αὐτοῦ δὴ τάδε ἀνεῖπεν ὁ Πύθιος" 

ὃς Οἰταῖόν τινα φημὶ Μύσων᾽ ἐνὶ Χηνὶ γενέσθαι 
σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευχαλίμησιν. 

ὃ δ᾽ ἐρωτήσας ἦν Ἀνάχαρσις, Δαίδαλος δ᾽ ὁ Πλατωνιχὸς 

χαὶ Κλέαρχος φιάλην ἀποσταλῆναι ὑπὸ Κροίσου Πιτ- 
ταχῷ χαὶ οὕτω περιενεχθῆναι. ᾿Ανδρων δ᾽ ἐν τῷ Τρί- 

40 ποῦι, ᾿Αργείους ἄθλον ἀρετῆς τῷ σοφωτάτῳ τῶν Ὃλ- 

λον τρίποδα θεῖναι" χριθῆναι δὲ ̓Αριστόδημον Σπαρ- 

τιάτην, ὃν παραχωρῆσαι Χείλωνι. (3)) μέμνηται τοῦ 

᾿Αριστοδήμου χαὶ ᾿Αλχαῖος οὕτως " 

Ὡς γὰρ δή ποτέ φασιν ᾿Δριστόδαμον 
“ ἐν Σπάρτα λόγον οὐχ ἀπάλαμινον εἰπεῖν, 

Χρήματα, χρήματ᾽ ἀνὴρ', πενιχρὸς δ᾽ οὖ- 
δεὶς πέλετ᾽ ἐσλός. 

ἵνιοι δέ φασιν ὑπὸ Περιάνδρου Θρασυδούλῳ τῷ Μιλη- 
σίων τυράννῳ πλοῖον ἔμφορτον ἀποσταλῆναι" τοῦ δὲ 

Ι..1. ΤΗΛΙΕΒ, 7 

τοδοπιυἀΐηδ δυηΐ. ΤΙ θυ]ο ́ φυόσυς ΜΙΙοβίογυτα ἰγτᾶηηο, 

Τὰ δὲ περὶ τὸν τρίποδα φανερά, 7) αἱ δἰ Μίῃγαβ, οοηνίχἰξ. Φυο γϑγὸ ἐδ ἰγίροάθ ἃ ρίβοδίογί ει 
Τορογίο, βδρί θη θυ 5406 ἃ ρἰο θα Μἰϊοϑίοτγιιπι ἀφαϊοδίο Π6ΠΊ0- 

τδηίυγ, ποΐδ βδυηΐῖ. (28) Αἰυπί οπίπιὶ ΙΟηΐοΟ8 84Ο] ἐβοθη 8 

αυοδάδπι ἃ ῥϑοδίογ δυ8 Μ|1 6515 Ἰδοίι πη ΓΟ 8. 6 Πηῖ556 ; οδρίο 

ἀοϊπάς οἱ οὐυοείο (γἱροάα οτίᾷ οοηίοηίϊο ποη δπίο ὁ8ἱ βοάδίδ, 

αυδηη ὨοΙρΠΟ8 ἃ Μ|]6 5118 Π} 551} ΓΟΘΡΟΠΒΙΠΊΠ4Ὲ6 ἃ ἀθ0 65 : 

δ [τρούα οχ ΡΒ αυςγὶ, Μ|]65ἷ8 ργῸ}]683 

Παΐο ἰγὶροάσπι δα άϊοο, οὐ 8ὲ[ βαρ θη ρυἰ πᾶ. 

ἸῬθαΐυγ ογρὸ ΤΙ δ]οιὶ,, ΤἼ ΔΙ] 65 406 {ἢ Π1π| 8}}} ἀδί οἱ ΓΌΓΒΙΙΒ δ]υς 

}1ϊ, ἀοηθο δὰ Θοίοποπ υϑηΐιπ) 681 : ΄υΪ ἀδυ πη ὈΓΪΠΊΙΠῚ 6556 

ΒΑΡ ΘΠ 8 885 ΓΘ 8 {ΠΠ πὰ Ὠο ρ᾽ 108 Πδὶξ. 1518 ΟΔ}}}πηδοῖλι5 ἰη 

᾿Ἰδιηἱ8 δ! ἰοῦ ἰγδαϊξ, δοοορίδ ἃ [δηάγο Μ|Ϊθδίο. Βαίμγο οτη 

Θηἰπὶ 4 ΟΠ Ρ 8 πὶ ΑΥοδ θη ἢ 841|4Ππὶ το] 4υΐ856, δίαυο [5556 

ἀδγὶ οἱ αυὶ ἱπίογ βδρίοπίοθβ οχοϑι]ογοὶ, ἀδίδιηηυο ΤὨδιοίΐ, 

80 ροϑίαυδιῃῃ ἰη ΟΥ̓ ΘΠ ἰγδηδίἰβδοῖ δὶ ΟΠ 65, γυγϑυβ ΤὨδΙοί : 

(29) φύδῃ 16 ΑΡΟ] πὶ Ὠϊάγιπιδθο πιίβίΐ, εἷς ἀΐσθῃβ βδοουπάυπι 

Ομ δοῦυηι : 

Ῥορίυτ) γορϑηίὶ ΝΙ]οἱ ΤΊ8]68 ἀπ 

τὴ6 ἀδί,, Ὀΐ8 δϑδδοιί᾽ Οτγϑοὶδο ρδ᾽ πγδιη. 

Ῥ ἀοϑίγίϑ δυΐοπι ογδίϊο δὶς 86 ᾿ιδϊγοί : « ΤΊ )]68 Ε χαηὶϊ ἢΠ1π|5 

Μ|Ιϊοοὰ5 ΑΡΟἸ πὶ ὨὈϊάγπιορο, Ογωοογυπι γα πιίυ πὶ [γ15 

πδείαβ. » Ουἱ δυΐοη) εἰγουπιίυϊογαί ρἢιἰ8418π| ΒαίΠΥ0}15 ἢ ἰ0.8, 

ΤΗγγίοη υοοδρθαίΐυγ, υἱ ΕἸου 518 δἷΐ ἰῃ ᾿ἰῦγο ἀ6 ΑΘἢΐ 6 οἱ 

ΑἸοχδηάον Μυπαΐ5 ἰῃ Π0η0 ἘΔΡΟυ]οϑογυμ. ΕὐὰΟΧβ διυΐσπι 

Οπϊάϊυ8 Ευδηΐϊποθαυο Μ|ϊ6ϑἰυ.8 αἰυπί ΟΓαρβὶ διγϊουη) φυ Πά δι 

ΔΌΓΘΙΠΩ ΡΟΟΌΪυ) ἃ ΓΟρΟ δοοορίβθθ, υἱ ἰΠΠυἃ δαρίθη [551 Ππ|0ὸ 

Ογφοογιη ἀδγοί, ἰρουπιαυο ΤΙΠδΙ οἱ! ἀρά θθ6,, οἱ οἰγου Πη 586 

ἰπ ογθοῖ ὑυβχυο δὰ ΟΠ] ΟηΘι. (80 Εἰ Υ6ΓΟ, ααῦπ ἃ ΡΥΓΠΐο 

υώγογοί υ θΠη8π) οββοί 50 βδρ ΘΠ (ἰοῦ, ΓΟΒρΡΟΠβ11) 6556, Μγ- 

ΒΟ0ΠΘΙῚ : ἀ6 αὺυὸ δ00 ἴοοο ἀϊσοηλι5. [ἔς Επάοχυϑ ρΓῸ Ο]60- 

Ὀυ]ο, ῬΡῬ]δίο μγο Ῥεγίδηάγο ρομῃίξ. 1 6 'ρθο μεθ γοϑροηάίί 

ΑΡΟΪΪο : 

(ΕΕἰόυμ αποηάδηι ργορηδίαπι ΟΠ 6 η6 ΜΎΘΟΠΘΠῚ 

[6 τπηδρὶβ 6586 8΄0 ΓΟΌι15 δυ } πλῖθυ5 ἀρίυπι. 

Ουὶ δυΐοιη γτοραγογαΐ, ΑΠδομαγβὶβ [υἷΐ. αν ά8}08 γ6ΓῸ Ρ]δίο- 

ἰοὺ οἱ ΟἸθαγοίνυϑ ρῥ]ιἰδῖδ πη ἃ σγβο δὰ Ρἰ(ἰδοὺπὶ Πκἰββ8 πὶ 

δίᾳυθ 18 ἱῃ ογθοη) οἰγευ!η δίδη Γγαηΐ. Αμπάγοῃ νογὸ ἰῃ 

Τυροάο Αγρῖνοϑ δἰΐ νἱγίυ (15 ργωτη πὶ 88 016 Π[ἰ55]π|Ὸ Ογαοο- 

τυπὶ ἰγὶμροάθπμη ΘΟηϑ({{π||586 : ΘᾺ Π24Π6 Α γἰδίοἀοιηθπι ϑραγίδ- 

δυπὶ [υἷ886 )υαἀϊοδίυπι, 4] οοποσβεογὶξ ΟἸ]οπὶ. (31) Μο- 

ταϊηΐ Ατδίοαθηγὶ ΑἸοζθι18 συ] 816 50 : δ 

ΟἸΪ πὶ ΠΔ1Π| 56 Γ1}1380 ἰΐ Αγἰδί ΘΠ} 

ΒΟΓΙΏΟΠΟ ἢ) [8 ΠΟ Π6 ΠΟΙ ἱηορίιΠ : 

Μυ!]ίδ ροουηίδ νἱγ ! 56 ἱπορᾷ ᾿ιδυὰ 

651 θοπυ5 Ὁ}108. 

ΝΟΒΏΌ]}) ἃ Ῥογίδπάγο δὰ ΤΊ γαϑυ Ὀυ]υπ ΜΙ δἰ ογυπη ἔΥ̓ΓΔΠΠ11ΠῈ 

οηιιϑίδη) ΠΑΥΘΙ) Πη 3568) ΤΓοίογυηΐ : ὁ Ὑ6ΓῸ 6411 Εἰγοδ 



8 ΒΙΒΑ. Α, α. ΘΑΛΗΣ. 

περὶ τὴν Κῴχν θάλασσαν ναυαγήσαντος, ὕστερον εὗρε- Οουπὶ τπᾶγε παιίγαρίαπι (δοἰβθοῖ,, ἱπυθηί πὶ ροβὶ ἃ ρἰδοαίοτί- 
θῆναι πρός τινων ἁλιέων τὸν τρίποδα, Φανόδιχος δὲ Ὀυβ ἰγίροάοπι, φυὶ 68 νϑμθθαίυγσ. Ρμιδποάΐςυς τογὸ οἰγοᾶ 
περὶ τὴν ᾿Αθηναίων θάλασσαν εὑρεθῆναι χαὶ ἀνενε-͵.͵. πιᾶγα Αἰἰίσυπι τορογίυπι δίχιβ ἴῃ υτίοπὶ ἀδἰαίαμ ϑογίδὶι, 
χθέντα εἰς ἄστυ γενομένης ἐχχλησίας Βίαντι πεμφθῆναι’ δαάνοοσαίδαι!α οοποίοπα δχ ἀδογοίο ρυ]οο Βίδπεὶ πιίξευπι. 

δ (32 διὰ τί δέ, ἐν τῷ περὶ Βίαντος λέξομεν. ἄλλοι φασὶν (32) σδυβᾶπη 500 Ἰο00 ἀϊοοπλυβ, ΄αυπὶ ἂς Βίδηίς ἀἰσοπάμπι 

ἡφαιστότευχτον εἶναι αὐτὸν χαὶ δοθῆναι πρὸς τοῦ θεοῦ οΠϊΐ. ΑΙ ἃ Ὑυ]οᾶπο (Δυγοίδοίυπι ἰγδάυηΐ, 86 ργῸ πηιῃοο 

Πέλοπι γαμοῦντι" αὖθίς τε εἰς Μενέλαον ἐλθεῖν χαὶ σὺν Ρεϊορὶ ἃ ἀδ0 ἀλίωπι, φυυπιὶ 1116 χόγοπὶ ἀυςατεῖ : ἀρίπαδ δὰ 
τῇ Ἑλένῃ ἁρπασθέντα ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου ῥιφῆναι εἰς τὴν Μεπείαυπι ρεγγομίδθδθ, γαρίαπιαια οπὶ Ἡδ]θπᾶ ἃ ΑἸδχδη- 
Κίαν θάλασσαν πρὸς τῆς Λαχαίνης, εἰπούσης ὅτι πες ΤῸ ἵπ (ουπὶ πιᾶγα [αΐδθ6 οὐη)θοίαπι ἃ ̓δοιεπὰ ἀϊοοπίε, ἀὲ 

110 οογίδιὶπᾶ ἴογα. Ροβίοδ, ΄υυμ φυϊάδηι {ΠΠ}ς 1 οΡράϊὶ τοῖς 

δοίμπι πηεγοδίϊ θϑϑοηΐ, ἰγροάᾶ αοαια [(ἶθ56 σοηρτγοῖίιοη- 

5811Π} : οἱ φυ πὶ Θτογίο οὐη} ρἰϑοδίογ 5 ̓υγσὶο Οουμπὴ ἄφορη- 
ΟΡ Ονα τῷ πλεΣ ν᾽ β; ," ἀβϑοπί πη αυο ργοποογοηΐ, ΜΙϊοίαπι, 4 αγαί πο γοροιιβ, 

τῆς Κῶ᾽ πον ὡς οὐδὲν ἤνυτον, τοῖς Μιλησίοις μητροπο.. ΡΩΠῚ γοῖὰ ἀοίαυ]εγαηΐ. Μίϑϑὶ ἃ ΜΙοδ 5 Ἰοσαίΐ, φυὶ Θ8π ΓΟΠῚ 
λει αὖσι μηνύουσιν. οἷ δ᾽ ἐπειδὴ διαπρεσδευόμενοι ἦλο- οομηροπογοηΐ, ἰπίδοϊο Ὠθροῖίο γουεγϑὶ διιηῖ. Μ ἰοβὶΐ, υἕξ 86 

16 γοῦντο, πρὸς τοὺς Κῴους πολεμοῦσι. καὶ πολλῶν ἔχα- οοηίοιηρίοβ υἱάδγυπί, δάνογβυβ 008 δγπ δ ἀθοθγπογο ρᾶ- 
τέρωθεν πιπτόντων ἐχπίπτει χρησμὸς δοῦναι τῷ σοφω- γαῃΐ: ΡΙυεἰπιδαυς ᾿ης ἰηὰδ οδἀοπίθυβ, ἀϊνίηο ογδοῦϊο τὸ. 
τάτῳ" καὶ ἀμφότεροι συνήνεσαν Θαλῇ. ὃ δὲ μετὰ τὴν ΒΡΟΠΒΌΠ) 6δῖ, δ ρἰθ ἰβϑίπιο ἀδπάιπι ἰγροάσπη. Μοχ ἰη Τ|ὰ- 
περίοδον τῷ Διδυμαίῳ ἀνατίθησιν Ἀπόλλωνι. (38) 1εΐαπι υΐγάθαιια ραγίδβ Θοηβοπβογο. Ηυπο {6 ἰπ οὐαὶ γον εῖ- 

10 ριμάχητος ἔσται. χρόνῳ δὲ Λεθεδίων τινῶν αὐτόθι γρῖ- 
πον ὠνησαμένων χαταληφθῆναι χαὶ τὸν τρίποδα, μα- 
χομένων δὲ πρὸς τοὺς ἁλιέας, γενέσθαι τὴν ἄνοδον ἕως 

Κῴοις μὲν οὖν τοῦτον ἐχρήσθη τὸν τρόπον" β.πὶ Ὠἰάγπιθο ἀδγουῖξ Α ΡΟ] πὶ. (38) Οοἷ5 δὶς δδὲ γεαβροηβαπ : 

30 Οὐ πρότερον λήξει νεῖχος Μερόπων χαὶ Ἰώνων, Νόοη ῥγίυβ ζοπὶΐ Μεγοροθαια ἃ Μαγία γτοοθάρηξ, 
πρὶν τρίποδα γ ρύσειον, ὃν Ἥφαιστος βάλε πόντῳ ̓  αυδπὶ ἰγροάθπ) δυγαίιπι, ρο Ιαριβ 4ΌΘΠι πϊδὶϊ ἰῃ δἰἔυση 
ἐκ πόλιος πέμψητε καὶ ἐς δόμον ἀνδρὸς ἴχηται, Ὑυϊοδπιδ, γο8 Θχ ὑγῦ οπα {δ[ἰὩὉ ἴῃ δ..68 
ὃς δεδάηκε τά τ᾽ ὄντα τά τ᾽ ἐσσό μενα π ρό τ ἐόντα: ἸΏΟΧ ᾿οπηἰη 8, οὐἱ 5ἰ[ βαρίοπίϊα Πόβοογα ργοπιρίδ, 

4υδ δἰηΐ, αυὰ [πογίηΐ, 40 οχ νοηΐυγα ἰγδηδηίΐυγ. 

Μιλησίοις δέ" : ΜΙ65 15, υἱ δυρύδ [πη Αἰχίπηι8., ΓΟΒΡΟΏΒΌΠΩ : 

85 Ἔχγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοῖδον ἐρωτᾶς; Ὁε ἰτίροάα ὁχ Ῥῃωθο χυωτίβ, Μι]οβία ργο]ο5 

ὡς προείρηται. καὶ τόδε μὲν οὕτως. Ἕρμιππος δ᾽ ἐν Βοὰ ἀ6 Ἰιῖ5 ῃδοίθημυβ. ΗοτΠρρυ8 δυΐομῃ ἰη ὙἹἰς δὰ πυης το- 

τοῖς βίοις εἰς τοῦτον ἀναφέρει τὸ λεγόμενον ὑπό τινων [ἐγί χιιοά ἃ χυϊδυδάαπι ἀς δοογαίε ἀἰοίιγ. Αἰοραΐ δαΐπι, ἴη- 
περὶ Σωκράτους. ἔφασχε γρ᾽ φῆσι, ἜΡΙΟΝ τουτῶν φαΐί, {γίτηι Πηᾶχί ΠΊ6 ΓΟΓΌΠῚ σαι ρΓα(᾽Δ5 56 (ΟΥΓ υΠ 85 ἄρόγα : 

ἕνεχα χάριν ἔχειν τῇ τυχῇ ; εὐοϑα ἅν ὅτι ἀν Ρτΐπιο φυοά Ποπιο, ποι ΒΕ ]υα; ἀείμάς χιοὰ νυἷγ, ποῦ πγὰ- 

Ἂ ἐγενόμην θέν ϑλτον θηρίον’ εἰτὰ ΤΟΘΤῊΡ ἘΣ τὰ γυνή; ̓  ΟΕ: γἴογ; ἰογίίο φυοὰ ἀγάουϑβ 6556ῖ παίιιδ, Ὡ0η Ῥᾶγρᾶγαβ, (34) 
τον ὅτι “Ελλην χαὶ οὐ βάρξαρος. (34) Λέγεται δ᾽ ἀγό- 8 . : 

Ἐκ ἐ ολλ τῶ " , ἘεΓίυγ, φαυπὶ ἀομη)ο οχίγοῖ σοπ Πρ] Πἤογυπη δἰάογυπι οδυ- 
μενος ὑπὸ γραὸς ἐχ τῆς οἰχίας, ἵνα τὰ ἄστρα κατανοή- ᾿ ᾿ ἑξϑίαι : ἔ 

" 3 ν " ᾿ 58, ἴῃ 5] )δοίδηι [Ο558Π| ἰποίἀἶδ56, ο) υἱδη 46 τοί ]α αυα ση, εἷς βόθρον ἐμπεσεῖν χαὶ αὐτῷ ἀνοιμώξαντι φάναι γὴν 
τὴν γραῦν, « δὺ γάρ, ἈΑ Θαλῇ, τὰ ἐν ποσὶν οὐ δυνά- οοιηϊαμαίιγ, Νόπιρα ία, αἀἰχίδθο, ὙΠα165, 4υσπ) ΠΟΓΏΘΓΟ 

85 μενος ἰδεῖν, τὰ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴει γνώσεσθαι; » οἷδε θα 0885 4υοὺ ἰπί ἀπίε ρεάε8, βρεγᾶβ [6 μα; ἰῃ οα:0 βἰπὶ οο- 
δ᾽ αὐτὸν ἀστρονομούμενον χαὶ Τίμων, καὶ ἐν τοῖς ΣΏλ- εαίϊαγιιπι" Αϑἰγοποπλῖδο 58Π6 [υ͵β56 δἰυάίοδυμη Τίηοῃ 4υο- 

λοις ἐπαινεῖ αὐτὸν λέγων" : 406 δϑπονῖξ, φυὶ {ΠΠυμ ἴῃ 51}}1}5 Ἰδυδαΐὶ, φιυμὰ δἰΐ : 

Οἷον ἔπειτα Θάλητα σοφῶν σοφόν, ἀστρονόμημα. Ου}15 Ἔγαΐ βορ!ιίαραιο ΤΉ Δ]65 συ ρογίίυ5. 

τὰ δὲ γεγραμμένα ὑπ᾽ αὐτοῦ φησι Λόδων ὃ ̓ Αργεῖος εἰς ΡοτΓῸ αι ΔὉ 60 βογίρίδ βυηί δά ἀυοοηίοβ γδῦδιιβ ρεγίϊμροτε 

40 ἔπη τείνειν διαχόσια. ἐπιγεγράφθαι δ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς εἰ- Ποθοη ΑΓρίνυϑ δυοίογ ὁϑί, ἱπβογ ρίοβφαο ἱπαδρίηὶ ἰρβὶιβ τος 
χόνος τάδε" 805 Π08 : 

Τόνδε Θαλῆν Μίλητος Ἰὰς θρέψασ᾽ ἀνέδειξεν Ησυης αυα πυίγι ἢ ΜΙ]οϑῖα ἴογγα ΤΊ] δ] οίθμ, 
ἀστρολόγον πάντων πρεσδύτατον σοφίη. δδίγοϊ συμ μγῖπνὶ ποι πἰ8 ἱρὰ {0}. 

(8) Τῶν τε ἀδομένων αὐτοῦ εἶναι τάδε" 9 (38) Φυῶ; δυίεμ; ο)8 ποπιῖπα οἰγοιπιίεγιιπίαν, μζοο δυηΐ : 

45 Οὔ τι τὰ πολλὰ ἔπη φρονίμην ἀπεφήνατο δοξαν" Ογτυ  δ5 πιἰηΐπη6 βαρ οπίϊα ροοίογα τηομδῖγαί : 
ἕν τι μάτευε σοφόν, ὕπ0π| ΔΙ ψυ ἃ βδρίοηβ 
ἕν τι χεδνὸν αἱροῦ" [γους. ΄υστο, Ἰερα Ὀοηυπ ΠΠυ 1). 

βύσεις γὰρ ἀνδρῶν χωτίλων γλώσσας ἀπεραντολό- Ἰοφυδοίυπι 8ἰς ορδίγῃοβ Ἰἰωφυδϑ Πομπιίπαπι ΟΠ ]ο4088. 



18.1.1. 

φέρεται δὲ καὶ ἀποφθέγματα αὐτοῦ τάδε" πρεσῥύτατον 
τῶν ὄντων θεός " ἀγένητον γάρ. χάλλιστον χόσμος" ποίη- 
μα γὰρ θεοῦ. μέγιστον τόπος’ ἅπαντα γὰρ χωρεῖ. τά-- 

γιστον νοῦς" διὰ παντὸς γὰρ τρέχει. ἰσχυρότατον ἀναγ- 

6 χη χρατεῖ γὰρ πάντων. σοφώτατον χρόνος" ἀνευρίσχει 

γὰρ πάντα. οὐδὲν ἔφη τὸν θάνατον διαφέρειν τοῦ ζῆν. 

ΤΗ͂ΛΙΕΒ. 9 
ἙογαπίιγΓ 65 οἱ 5 βοπίθηςἷο : Αηζχυϊβοίπηα μη δογυϊη 
ΟΠΊΠἾ.1π) αυῶ διπί, ἀδυ8 : ἰησοηΐ 8 Θηΐπι. Ρυ] ΟΠ οΥγί πηυ μὰ 
ΠΗ 118 : ἃ 60 ἐπίῃ Δοίυ 65. πη ΧΙ 11 ἸΟΟ8 : οδρὶ᾿ ΘηΐπῚ 
ΟΠηΐα. νΘΙΟΟ δϑ ΠΏ 6 Π5. : ΠΆΠῚ θ6Γ υπίνογεα ἀἰβουγγίξ, 
[Ογ ἰβϑμμυ ΠΟΟΘβδ (88 : οποία Θηΐπὶ ϑυρογαῖ, βαρ οη βδὶ- 
ΤΠ ΤΟΙΏΡῸΒ : ΠΑΙΏαΙΘ ἰηγοηΐ οπηηΐα. ΝΗ Π αἰἷΐ πηογίοπι ἃ 

« σὺ οὖν », ἔφη͵ τις, » διὰ τί οὐκ ἀποθνήσχεις »; « ὅτι, ν 
ἔφν,, « οὐδὲν διαφέρει. ν (30) πρὸς τὸν πυθόμενον τί πρό- 
τερον ἐγεγόνει, νὺξ ἢ ἡμέρα, « ἣ νύξ, ν ἔφη, « μιᾷ 

ι0 ἡμέρα πρότερον.» ἠρώτηδέ τις αὐτὸν εἰ λάθοι θεοὺς 
ἄνθρωπος ἀδιχῶν' « ἀλλ᾽ οὐδὲ διανοούμενος, » ἔφη. 
πρὸς τὸν μοιχὸν ἐρόμενον εἶ ὀμόσειε μὴ μεμοιχευχέναι, 
«οὐ χεῖρον, » ἔφη, « μοιχείας ἐπιορχία. » ἐρωτηθεὶς 

τί δύςχολον, ἔφη, κ τὸ ἑαυτὸν γνῶναι " » τί δὲ εὔχολον, 
Ι6 «τὸ ἄλλῳ ὑποτίθεσθαι" » τί ἥδιστον, « τὸ ἐπιτυγχάνειν" » 

τί τὸ θεῖον, « τὸ μήτε ἀρχὴν ἔχον μήτε τελευτήν" » τί 
δύςκολον εἴη τεθεχμένος, ἔφη" « γέροντα τύραννον" » 
πῶς ἄν τις ἀτυχίαν ῥᾶστα φέροι, « εἰ τοὺς ἐχθροὺς 

χεῖρον πράσσοντας βλέποι' » πῶς ἂν ἄριστα καὶ δικαιό- 
30 τατὰ βιώσαιμεν, « ἐὰν ἃ τοῖς ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, αὐ- 
“τοὶ μὴ δρῶμεν" ν (37) τίς εὐδαίμων, « ὃ τὸ μὲν σῶμα 
ὑγιής, τὴν ὃὲ τύχην εὔπορος, τὴν δὲ ψυχὴν εὐπαίδευ- 
τος. » φίλων παρόντων χαὶ ἀπόντων μεμνῆσθαί φησι" μὴ 
τὴν ὄψιν χαλλωπίζεσθαι, ἀλλὰ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν εἶναι 

3 χαλόν. μὴ πλούτει, φησί, χαχῶς, μηδὲ διαδαλλέτω σε 
λόγος πρὸς τοὺς πίστεως κεχοινωνηχότας, οὗς ἂν ἐρά- 
νους εἰςενέγχης, φησί, τοῖς γονεῦσε, τοὺς αὐτοὺς προς- 

Υ]Π 4 ἀἰονγο, Τὰ σόγο,, δίοθαὶ αι δρίαπι, ιιᾶγα Ποπ πιογο- 
γἰβ᾽ Ουἷά ῃ}}}}, ἰπαυϊέ, ἀἰΠογί. (36) δοϊπο πε! ουΐάδη υἱγυμὰ 
ῬΓΠ5 (δοΐι πὶ 65βοί, πὸχ δὴ ἀΐξε - Νὸχ ν 811, υπὰ ᾿Γΐι5 ἀΐα, 
Ἰπιογγορί5 Ιδϊογοί 8 608 ΠΟΠΊΟ Π)]6 ἅρθῆβ, Νἕ οορὶ- 
ἰδη5. φυ!ἀόπι, ἰμχαΐ, Ῥογοοηίδπίὶ δι  ] ἴ6γο δπ ἰυγᾶγοῖ ποη 
ΟΟΠῚ ΠῚ 5͵550 86 Δ] (ἐγίαμη, ΝΟη οδῖ, αἰξ, ρυγ]υγίαπν δά} 16.- 
γίο ρο7ι5. Ιηἰογγοσίυβ υϊΠπᾶπὶ 6ββοί αἰ ΠΠοἶ]6, 56, ἰηαυϊξ, 
᾿ρδαηι Ποϑέογο : αυ] ἐοηΐτα (Δε]α, ΑἸ(ογὶ ΠΟ 5. πὰ ἄδΓα ; 
αυϊὰ συδν βϑίπηην : ΟΟμβοααΐ 4υοα γα]|5 : αυϊὰ Πδι.8, Ουοὰ 
ἰηἰτἴο οἱ ἤἥμπα οἀγοί, Οὐἱὰ ἀἰ Ποῖα νἱαϊβοεί : ΤΥΓΔΗΠΙΠῚ, ἰη- 
«υϊΐ, βοῃθπι. ΟΥ0 4118 ρᾷοίο δάνογβδπι (γί ηδπὶ (ΔῸΣ π}6 
[ἐγαΐϊ, δ᾽ υἱάεϊ, αἱΐ, ἱπίπηΐοῖδ 5ι}}8 6586 ροΐυς. Ουοιηοάο 
ορ[η6 ἃ0 ᾿ι5{|5ϑπη6 υἱνᾶπιυβ : 5, υδθ ἴῃ 8} 118 γοργοῃρηὰὶ- 
Τγ05, δἰΐ, ᾿ρδἱ ποῃ (Δοίδηνιϑ. (37) Οὐ ϑῃδηι (6 χ βἰξ : Οὐ οοτ- 
Ρογθ, ἱπαυϊξ, βϑᾶπι5, [Ὀγίπ ἸΟΟΌΡΙΟ8, δηΐπιο πο ἰσηᾶνα8 
ΠΟΉ06 ἱπιρογἰυ5 6σἔ. ΑἸηϊοογαπι ργαρβθηςυπὶ οἱ ΔΒ η 1 Π| 
6016 ΠΙΟΙΠΟΓΟἑ ΟροΟΓίεγα Ἔ886 : ΠΟῚ ΘΟΙΏΡΟΠΟΓΟ ἰλείθη), βοὰ 
ΔΗ ΪΠ)ΐ γί ἰλι15 ρα ΟΠ ΓῸ ΠῚ 6556. ΝΟΙΪΐ, ἰπαυΐ, πηα]}}8 ἀγέϊθυᾳ 
ἀἴνο5 ἤογὶ. ΝΟΥΣ ΟὉ νογθᾶ βυβοίρογο ἱπίπιοἰ 85 δάνογϑαυβ 608, 
αῃΐ 56 (0.8 ἢ εἰ οοπημηίδογυπί, Οὐσουηααδ ραγοηξθιι5 "θη 6 
(ἐρογὶβ, αἰΐ,, θδάάθιη 'ρ86 ἃ ἢ] 18 ὀχϑροοίδ. ΝΙΠπὶ δἱΐ ΟΥΓΌΒΟΟΓΡ, 

δέχου χαὶ παρὰ τῶν τέχνων. τὸν Νεῖλον εἶπε πληθύ- ἀυδηἋο οἰοϑία, φαΐ οοπίγατι! βυπί, υπᾶ5 τορο]ηΐ. Οτίυπι 
νεῖν ἀναχοπτομένων τῶν ῥευμάτων ὑπὸ τῶν ἐτησίων ρτίτμο ἅππηο {γί οεϑίπχο φαϊηία5 ΟἸγπιρίδ 5 Τα] ἴοπ ΑΡΟ]]ο- 

80 ἐνχντίων ὄντων. Φησὶ δ᾽ Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς χρο-1 Οὐοτιιβ ἰπ ΟΠ γοηίοῖ5 ἰγαϑξ : (38) πιογίυσπι τοἴδί 8. ΔΠΠῸ 86- 
νιχοῖς γεγενῆσθαι αὐτὸν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς τριχ- ίυδροθίμηο, βῖνα, αἱ Βοδίογαίος αἷξ, ποπᾶροβίμηο : αυΐϊπηυδ- 
χοστῆς πέμπτης Ὀλυμπιάδος. (38) ἐτελεύτησε δ᾽ ἐτῶν ρβίπιᾶ υΐρρο οἱ οείανα ΟἸΥπιρίδαο 6556 ἀοίμποίαπι. Ογαπί 
ἑδδομήκχοντα ὀχτώ, ἣ ὡς Σωσιχράτης φησίν, ἐνενήχοντα᾽ νέγο υἱχίβδδα (οπηρογί!ν5, οαΐ δἰίαπι ρο οἰ 8. οβθοῖ ἨΔ γη 
τελευτῆσαι γὰρ ἐπὶ τῆς πεντηκοστῆς ὀγδόης ᾿λυμπιά- Πυνίαπι 5β'πα ροπία ἰγα)ΐοθγα, ἄνογβο Πυπιίπο. Ἐ αἴς56 οἰ ΐδπι 

δὲ δος, γεγονότα χατὰ Κροῖσον, ᾧ χαὶ τὸν Ἅλυν ὅποσχέ- [05 1ν1}118 ποπιϊπί8. Πειηείγί5. Μαρπδϑίιβ ἱπ Οορποπηίπί θα 
σθαι ἄνευ γεφύρας περᾶσαι, τὸ ῥεῖθρον παρατρέψαντα. [τὰ], πυπιογο φυΐπαιδ : ργίμηαπι, γδίογαπι Οδ αἰ ἰὰπυπι, 

[ ἐγύνασι δὲ χαὶ ἄλλοι Θαλαῖ, καθά φησι Δημήτριος δ1 1ογπαίι8. πιδ]6 δίυαίοδιπι; δθουπάυπι, μἰοίογοπι 5ἴογο- 
δίαγνης ἐν τοῖς “Ὁμωνύμοις, πέντε" ῥήτωρ Καλλατια- πίϊιπι, πιαρηδηϊπιαπι ; ἰογ απ, ἀπ ἰχαϊδδίπηαπι,, Γγπια Πὸ- 
νύς, χαχόζηλος: ζωγράφος Σιχυώνιος, μεγαλοφυής" τρί- 501, Ποπιοῦὶ Γγουγρίαυο [οπηρογίθι5 ; φυδγίιπ), οὐ} 5 πι6- 

(0 τὸς ἀρμαῖος πάνυ, χατὰ Ησίοδον χαὶ “Ὅμηρον χαὶ ΔΛυ- πιἰπίξ Ὀατγίς ἐπ ᾿θγο ἀ6 ΡΙοἰοτίθυβ; υϊπίμπι, Ἰαπίογοπι οἱ 
χοῦργον" τέταρτος οὗ μέμνηται Δοῦρις ἐν τῷ περὶ ζω- ΟΡδουγαπ, οἰ) 8 Ποηγθῖι5. ἴῃ ΟΥ̓ Ποἷβ. πηοπίϊοποπι (ποί!. 

ἡράφων' πέμπτος νεώτερος, ἄδοξος, οὗ μνημονεύει Διο- (39) 5Δρίοῃϑ (υἱ αὦ οὰπι γονογίαγ) ΤΊ 65 ΟὈ  , «τμῃ σεγ- 
νύσιος ἐν Κριτιχοῖς. (39) Ὁ δ᾽ οὖν σοφὸς ἐτελεύτησεν 1 αἰᾶπιθη συπιηίου!η βροοίαγεί, τοδί βοἰΠςοΐ,, 5[{| οἱ ἀεὈΠΙ 6 
ἀγῶνα θεώμενος γυμνικὸν ὑπό τε χαύματος χαὶ δίψους ὀογρογίβ οοη[εοίι8, ͵8πι γαίυ]8. Ε}ὰ5 ΒΕΡΌΪΟΓΟ ἱπϑογρίυτο 

ΠῚ χαὶ ἀσθεγείας, ἤδη γηραιός. καὶ αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τῷὀ δῖ Ἰοὺ Θρ᾿ ΒΓΔΠΙΠΙᾶ : 

βνηματι" 

ΝΟΙῺΡΘ μἷς οχίσυμϑ [1 Πλ}}}}18 (56 5ἰάεγᾷ βοδηάὶξ 

Β]ογα ) ργυδοπί!5 δυπί πιοπυπηοηίδ ΤΊ} 126. 

ΚΙ [4 μιν 

Η ὀλίγον τόδε σᾶυα ---- τὸ δὲ χλέος οὐρανόμαχες .-- 

τῷ πολυφροντίστω τοῦτο Θάλητος ὁρῇς. 

κί αυοάᾳυθρ ποβίγυπι πῃ ουπὶ ὑγίιηο Ερἰσγαπιπμδίι πη δἷτα 

Ῥδιμπ)ιοίγὶ το ἤΟΟ ΟΡ ΓΔ ΠῚ : 

ἔστι χαὶ παρ’ ἡμῶν εἷς αὐτὸν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπι-- 
Ψ γὐχαλᾶτο ἣ Η πόδε τὸ ἐπί . ϑαματων ἢ παιμέτρῳ τοῦε τὸ ἐπιγραμμα 

ΟΥπηπίςοη ἀϑρϊοογοί 4011} ΓΌΓΞΙ5 ἀφΌ πᾶ, ΤΙ] (ΟΠ, 

{γα δίϑ!} ὁ πα ίο, “0 ].οΓ ΕΙΟΙο, 

Γυμνιχὸν αὖ ποτ᾽ ἀγῶνα θεώμενον, Ἠλεῖε Ζεῦ, 
ὃ: » “,- “ἴω ᾿ ΟΣ -ς-᾿ 

τὸν συφὸν ἀνὸρα Θαλῆν Ἄρπασας ἐχ σταδίγυ. 
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αἰνέω» ὅττι μιν ἐγγὺς ἀπήγαγες: ἦ γὰρ ὃ πρέσέυς 
οὐκέθ᾽ ὁρᾶν ἀπὸ γῆς ἀστέρας ἠδύνατο. 

ΒΙΒΛ. Α, α. ΘΑΛΗ͂Σ. 

1,δυάο ἰο, σἶο ργορίι5 σφυοι ἀυχοε β : εἰ τᾶ 

ΟῚ ροίογαί ἰοΓΓΘ ἀϑίγα υἱάδγο βοποχ. 

((ο) Τούτου ἐστὶ τὸ Γνῶθι σαυτόν, ὅπερ Ἀντισθένης ἔνα ὁ (40) Ηυλυς ΠΠυ σὲ, Νοόϑοα (6 ἰρϑυπι, φυοιὶ ἈΠΕ 51 ΠΟ Π0 5 ἴῃ 

ταις Διαδοχαῖς Φημονόης εἶναί φησ ἐδ ἐξιδιοποιήσασβαι ΘΙ ΟΟΒΒΙΟὨ 115 δἱΐ [556 ῬΠΟΙΟΠΟΘΘ, ἰἀ 4010 51} } ἀξ γρᾶβοο 

6 δὲ αὐτὸ Χείλωνα, Περὶ δὴ τῶν ἕπτα --- ἀξιον γὰρ ἐν- τ ἀρημίοποπι. Τᾶπὶ ἀθ βορίθῃχ βαρίθηζθιι5, ιογιπν σοπογδί 
ταῦθα χαθολιχῶς κἀχείνων ἐπιμνησθῆναι --- λόγοι φέ- 

ρονται τοιοῦτοι. Δάμων ὃ Κυρηναῖος, γεγραφὼς περὶ 

τῶν φιλοσόφων, πᾶσιν ἐγχαλεῖ, μάλιστα δὲ τοῖς ἕπτα. 

Ἀναξιμένης δέ φησι πάντας ἐπιθέσθαι ποιητιχῆ᾽ ὃ δὲ 

10 Δικαίαρχος οὔτε σοφοὺς οὔτε φιλοσόφους φησὶν αὐτοὺς 

γεγονέναι, συνετοὺς δέ τινας χαὶ νομοθετιχούς. Ἀρχέ- 

τιμος δὲ ὃ Συραχόσιος ὁμιλίαν αὐτῶν ἀναγέγραφε παρὰ 

Κυψέλῳ, ἧ χαὶ αὐτός φησι περιτυχ εἴν" "Ἔφορος δὲ πα- 

ρὰ Κροίσῳ πλὴν Θαλοῦ. φασὶ δέ τινες χαὶ ἐν Πανιωνίῳ 

15 χαὶ ἐν Κορίνθῳ χαὶ ἐν Δελφοῖς συνελθεῖν αὐτούς. (4) 

διαφωνοῦνται δὲ καὶ ἀποφάσεις αὐτῶν χαὶ ἄλλου ἄλλο 

᾿φασὶν εἶναι, ὡς ἐκεῖνο" 

ἮΝ Λακεδαιμόνιος Χείλων σοφός, ὃς τάδ᾽ ἔλεξε" 

μηδὲν ἄγαν" χαιρῷ πάντα πρόςεστι χαλά, 

20 στασιάζεται δὲ χαὶ περὶ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν. Λέανδρος 
μὲν γὰρ ἀντὶ Κλεοδούλου καὶ Μύσωνος Λεώφαντον Γορ- 
σιάδα, Λεδέδιον ἢ ̓ Εφέσιον, ἐγχρίνει καὶ ᾿Επιμενίδην 
τὸν Κρῆτα: Πλάτων δ᾽ ἐν Πρωταγόρα Μύσωνα ἀντὶ 

Περιάνδρου - ἔφορος δὲ ἀντὶ Μύσωνος ᾿Δνάχαρσιν᾽ οἱ 

25 δὲ χαὶ Πυθαγόραν προςγράφουσι. Δικαίαρχος δὲ τέσ- 
σαρας ὁμολογουμένους ἡμῖν παραδίδωσι, Θαλῆν, Βίαν- 
τα, Πιττακόν, Σόλωνα. ἄλλους δὲ ὀνομάζει ἕξ, ὧν 
ἐχλέξασθαι τρεῖς, ᾿Αριστόδημον, Πάμφιλον, Χείλωνα 

Λαχεδαιμόνιον, Κλεόθουλον, ᾿ἈΑνάχαρσιν, Περίανδρον. 
30 ἔνιοι προςτιθέασιν Ἀχουσίλαον Κάβα ἢ Σκαάθα ᾿Αργεῖον. 

() Ἕρμιππος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν σοφῶν ἑπταχαίδεχά 

φησιν, ὧν τοὺς ἑπτὰ ἄλλους ἄλλως αἱρεῖσθαι εἶναι δὲ 

Σόλωνα, Θαλῆν, Πιτταχόν, Βίαντα, Χείλωνα, Μύσω- 

να, Κλεόθουλον, Περίανδρον, ᾿λνάχαρσιν, ᾿Ἀχουσίλαον, 

85 ᾿Επιμενίδην, Λεώφαντον, Φερεχύδην, ᾿Αριστόδημον, 

Πυθαγόραν, Λᾶσον Χαρμαντίδου ἢ Σισυμόρίνου, ἢ ὡς 

Ἀριστόξενος, Χαδρίνου “Ἑρμιονέα, ᾿Αναξαγόραν. Ἱπ- 

πόβοτος δ᾽ ἐν τῇ τῶν φιλοσόφων ἀναγραφῇ Ὀρφέα, 

Αἵίνον, Σόλωνα, Περίανδρον, ἈΑνάχαρσιν, Κλεόθδουλον, 

40 Μύσωνα, Θαλῆν, Βίαντα, Πιττακόν, ᾿Επίχαρμον, 

Ἰοὺ Ἰοοο (Δεϊοπἀ8 το ῃ 0 65, ᾿θς ἰγασυηίαγ. Πδπηοη Ογ-- 

ΓΟΠΡυ5, αὶ ἀ6 θ}}]Ο5Ορ}}}5 βου θογοΐ.,, οΠ1Π 68 ᾿ποί γι} - 

Υἱί, οἱ βορίθηιν ἰΠ ΓΙ ΠΙΪ5. ΑΔ ΧΙ ΠΊΘΠ65 δ} 6ΠῈ ΟἸΉΠΟΘ 81} ρΡοο- 

(ἰς5 1386 δἰ ἀἰο805. ὨὈΙΟΩΡΆΓΟ]}15 Π64Π6 58 ρ Πίο65 ΠΟΠΙ6 

ῬΠΠΟΘΟΡἾΙΟ8. 605 [ι|556 ἀϑϑογίΐ, βρὰ εογάδίοβ υἱγοβ ἰοζυῃι- 

4.6 Ἰαΐογθθ8. ΑὙο ΘΕ 119 ΒΎΓΔΟΌ58Π15Π]Ογ ἢ} ἀρυὰ ΟὙΡΞ6- 

Ιυπὶ ΟΠ ΘΠ πὶ δογρ511, εὐἱ 56 4ΠΟ0406 ἰηίογίι 556 αἱίΐ -: 

Ερδογυβ δρυὰ σγώϑυμι ργαΐογ πηυπὴ ΤΊ] ἴθ πλ 605 σ0Π- 

γοηΐδϑο ἰγαάϊς. Αἰυπηΐ δυΐοηι αιάδληῃχ οἱ ἰῃ Ῥδηϊοηΐο οἵ 

Οοτίπι!! οἱ ΠεΙρ 8. 608 ΟΟπΥΘηἶβ66. (41) Ἠὲ Ξεοηίοπ 118 
αυοαια Ποῦ πὶ ἰπίογ 86 ἀἰβϑοηίυηΐ, 8] 18ῃ} 8}}} ἐγ δυθηίο5, 

υἱ ΠΠυὰ : 

Ητο βαρίθῃς ΟΠ οη [,δοράδριηοηα ἀϊΐχογδί ΟἹ πὶ : 

ΝΙ] πἰπιίηπι ; 780 ἰδ ρΟΓΟ (Δοδ ρ]Δορηΐ. 

Μασηᾶ οἱ ἀ6 ἰΠΠογυ πυμήογο αἰϑοογϊα οί. [δ ημοΓ οηΐηὶ 

Ργὸ ΟἸθοθυῖο οἱ Μυβοπα Τρορῃδηίυπι Οογδίδάδ, Πιοροάϊιπι 
δἷνα Ἐρἰνοβίυπι, ἰηϑογιί, ἘΡρ πηοπ ἀοπιαυς Οτγοίθηϑοπ ; Ρ]δῖο 

διιΐίΐοι ἰῃ Ῥγοίασογα ΜΎΒΟΠΟΙῚ ῃγὸ Ῥογίαπαγο. ἘΡ ογυβ ΡΓῸ 

ΜΥΒΟΠΟΡοηΪ ΑΠδοΠδγβὶπι : 8}}} ΡΥ Πᾶσόγδπι δα ϊοἰαπΐ. ΡΟΓΓΟ 

Ὠἰοφδγοῖνις φυδίζυοῦ 0018 ΘΟΏΒΘη51ι ΟἸΠΠΙ υΠὶ δα ἢ 65 ἴγᾶ-- 

αἰΐ : ΤΠδ]οίοπι, Βίδηΐοιι, Ρι(ἰδουπὶ δίψιδ 50] οποπὶ; ἴυπι 

86χ 8109 ποιηΐηδῖ, ΖΌΟΓΟΠῚ ΟΧ ΠΌΠΊΘΓΟ (Γ6 85 6586 δἢ 81} 8}}- 

(ον οἰαςίος : Ατἰβίοἀάοιηι πη 80} οξ, ῬΑ μὰ, ΟΠ Ομ πὶ 

Τ,δεορά:οπιοπίυπι, ΟἸΘΟ υϊυπη, ΑὨδοἰμαγοὶπὶ οἱ Ῥογίδπ ΓΈ π. 

Δάδυμί ᾳυϊάδπη Αὐουϑιϊδαη) Οδθδ δἶνα 5οβθδο ἢ] υπὶ ΑΥΡῚ - 

γυπι. (42) ΗδΓΠΙΡΡΙΙ5 διυΐομα ἰῃ ἰἰγο ἀ6 βδρίοπθυβ ἀθ- 

σοὶ οἱ βορίοῃ ἤι11886 (γα! , φυογι πὶ ΘΧχ ΠΙΙΠΊΘΓῸ δορίθπ) 

1105 8) 8}1|9 αἰτίου οἰϊσὶἐ : 6556 ἃιιίο πὶ ἢΟΒ : ΒΟ] οηοηι, ΤΊᾶ- 

ἸΙοίοπι, ΡΙἰἀσυπι, Βίαπίοπι, ΟἸἰἸοηο πὶ, ΜΙ Υϑοποπι, ΟἸΘΟθα - 

Ἰυπι, Ῥεγίδπάγαπι, Απδο]ιαγδῖπι, Ασουβ απ), ΕρΙπιοπίάθαι, 

Ποορμᾶπίμπι, ΡΙαγεογά6πὶ, Ατϑίοἀοιηυπι, ῬυΓπᾶσογᾶπι, 

[,33πὶ ΟΠ Αγ δη 5 56 5 συτηγηἱ δῖνα, υὐ Αγ δίο Χο ΠΝ 

{γδάϊξ, ΟΠΔΌγΙἢΙ ΔΙ ἩΟΓΠΙ ΟΠ ηβθῈ πὶ, Απᾶχδρογᾶπὶ. 566 

Ηἰρροθοίυβ. ἰῃ Βοδεγρ(ίοπ 6 ῬἢΠ]ΟΒΟρ ογυπὶ ᾿ᾶης ᾿ΠΟΓΊΣ ΠῚ 

βουίθῃῃ δχροηῖξ - Οὔριουπι, 1εἱπυπη, ΘΟΙΟΠΕΠΊ, Ῥογδη- 

ἄγυπι, Απδοιιδγϑίηι, ΟἸΘΟ .] πὶ, ΜΎΒΟΠΕΙΙ, ΤὨδ]οίρῃ, 

Πυθαγόραν. Φέρονται δὲ χαὶ τοῦ Θαλοῦ ἐπιστολαὶ! ὃ Βίαπίοιι, Ρἰ((ἀου, ἘΡΙγῖαπι, ΡΥ Πδρογᾶπι. ἘογαηῖαΓ 

αἵδε: 
Θανῆς Φερεχύδει. 

43. Πυνθανομαί σε πρῶτον Ἰώνων μέλλειν λόγους 

45. ἀμφὶ τῶν θείων χρημάτων ἐς τοὺς “Ἕλληνας φαίνειν, 

χαὶ τάχα μὲν ἢ γνώμη τοι δικαίη ἐς τὸ ξυνὸν χαταθέ- 

σθαι γραφὴν ἢ ἐφ᾽ ὁποιοιςοῦν ἐπιτρέπειν χρῆμα ἐς οὐ- 

δὲν ὄφελος, εἰ δή τοι ἥδιον, ἐθέλω γενέσθαι λεσχηνευτὴς 

περὶ ὁτέων γράφεις" χαὶ ἂν χελεύης, παρὰ σὲ ἀφίξομαι 

ὃ0 ἐς Σῦρον. ἦ γὰρ ἂν οὐ φρενήρεες εἴημεν ἐγώ τε χαὶ 

Σόλων ὁ Ἀθηναῖος, εἰ πλώσαντες μὲν ἐς Κρήτην χατὰ 

τὴν τῶν χεῖθι ἱστορίην, πλώσαντες δὲ ἐς Αἴγυπτον διι- 

οἱ ἰδία: Τ Δ] οἴ15 ορ βίο : 

Τλαῖος ῬἢοΥοοΝ αἱ. 

43. Απιάϊο (6 »γίαιηι Ιοπμηι αἰ αἰυϊπὶ5 τοδιι5 αρπα 

Ογίροος ἰἰυγιίηι οογ6 ράγαγα. Τογαηὶ 75 Π10Ὑ0 Γ0Γ α 556 

Ξοπίοπίϊα ἱπ σοι 6 τι δΟΥΡΘΟΥῚΣ σοπεγε5, φιαῖ τις 

σιιϊδιιουὶδβ αἰτὶς οοπιαἐ{{α5 πα 0 ογιοϊιηιοπίο. Ἐφμίάεηι, 

δὶ {ἰὲ σταίιηπ, σοφ που γῸ., τοῖο σοτδοῖτι5 ΕΟΥ (πὶ φίαΣ δογὶ- 

δὶς 6556; α΄, δἰ φμίάοηι δος, αὐ (ε ἴῃ δ. γιιι ΡὈγαῆοεὶ- 

φ(αγ. δαπὸ οπὶπι απιοηίος ας 5ἰοἴϊαὶ οἰγαιιδ 660 οἵ δοϊοὴὶ 

Λιπομὶοηοὶς, δὶ, φιῖιπι πανὶσὶο ΟΥ̓οίαγὰ »ειἰογίρειδ υὲ- 

Ξοηπὶ σγαίία, “Ἐσυρίιηιηιιο ἐ{ἰαοηὶ »εποίγαυογίηλιι5 τι 



118.1,. 2. ΒΌΙΠΟΝ. ι 
λήσοντες τοῖς ἐκεῖ ὅσοι ἱερέες τε χαὶ ἀστρολόγοι, παρὰ ἐξείϊο σασογοἰϊϑιις οἰ αϑίγοποπιὶδ σοηφγ δι δυ μι, αὐ ἐδ ΝΥ ἣ , [κι ᾿ μῪ , ἢ, . " : σὲ δὲ μλϊπλώσαιμεν!. ἥξει γὰρ καὶ ὃ Σόλων, ἣν ἐπιτρέ- ποπ δἰπιμς παυϊραίμγ!. Ψεπῖοί οηΐμι δοίοῃ φμοφίιο, δὲ 
πης. ω) σὺ μέντοι “γωροφιλέων ὀλίγα φοιτέεις ἐς αππιίαβ. (41) 116 νΟγῸ ἰοοὶ {{{ππ| ἀπιόν ἀἰδίδη  κς γαΤῸ 
Ἰωνίην, οὐδέ σε ποηὴ ἴ ἰσχει ἀνδρῶν ξείνων" ἀλλά, ὡς ἐπ !Ιοπίαπι ἰγαπεὶς, πόψια Ῥογοοτίπούμηι ποπιϊπμηι αρϑεὶ- 

6 ἔλπομαι, ἑνὶ μούνῳ χρήματι πρόςκεαι τῇ γραφῇ. ἡμέες ἀθνίο ἰαπφογὶς; 4864 «πὶ ἱαπίιοπ, μὲ δΡΟΙῸ, 5ογιϑοπαὶ 
δὲ οἱ μηδὲν γράφοντες περιχωρέομεν τήν τε “ξλλάδα ποροίϊο ἱποιππὶδ. ΑΙ πος, φι πὲ δ δον δίνη, ατ- 
χαὶ τὴν Ἀσίην. οἰαγα Αϑδἰαπιχια ροΓασΥαηιι5. 

Θαλῆς Σόλωνι. τό Τλαϊές ξοϊοηὶ. 

Ὑπαποστὰς ἐξ ̓ Αθηνέων δοκέεις ἄν μοι ἁρμοδιώτατα Αἰλοηὶς δὶ ὀχοσάας, Μιϊοίΐ, « οφιίαοηι τ ον, σοηιηιο- 
10 ἐν Μιλήτῳ οἶχον ποιέεσθαι παρὰ τοῖς ἀποίχοις ὑμέων: αἰδοῖοι παδίίαγο Ῥοίογὶβ ; 65 οπίηι γοδίγα οοἱοπία, ρα- 

χαὶ γὰρ ἐνθαῦτα τοι δεινὸν οὐδέν, εἰ δὲ ἀσγαλήσεις ὅτι {ἰογιδημοαρια πος φγαῦο πιλιὶϊ. Ομοά 5ἱ οὐ Μιϊοβίος 6χ56- 
καὶ Μιλήσιοι τυραννεόμεθα --- ἐχθαίρεις γὰρ πάντας αἷς ογαγὶς οὐ ἐχγγαππίάρηι (φιο οηΐπι μδίχιο ἐψγαπηος ἱπ- 
συμνήτας --- ἀλλὰ τέρποιο ἂν σὺν τοῖς ἑτάροις δυῖν χα δοδίος ἢαῦος}), αἱ σιίηι απιϊοὶς ποδίβοιιπι υἱνοῦα ογὶ 71.- 
ταύιους. ἐπέστειλε δέ τοι χαὶ ᾿δίης ἥχειν ἐς Πριήνην σὺ ομπαϊδδι νην. ϑογὶρεὶ αα (6 Βίας φιίογμο, μὲ Ργὶοπαπι 

18 δὲ εἰ προςηνέστερόν τοι τὸ Πρ:ηνέων ἄστυ κεῖθι οἰκέειν, φγοπεϊδοαγὶς : Θαπι ἐμ μγδοηὶ εἰ ἐϊδοπίίις ἱπλαδιίαυσγὶς, 
χαὶ αὐτοὶ παρὰ σὲ οἰκήσομεν. εἰ ἱρδὲ ἐδὲ ἰσσίηι μαδ᾽ἑανίπιις. 

ΚΕΦ. Β΄. ΟΑΡ. 1]. 

ΣΟΛΩΝ. ΦΟΙΟΝ. 
6, Σόλων ᾿Εξηκεστίδου Σαλαμίνιος πρῶτον μὲν τ 40. ϑοϊοῃ χοροί ἢ] υ8. δα]απηϊπίας Ῥγίπγιβ ἱηνοχὶϊ 

» τὴν δεισάχθειαν εἰςηγήσατο ᾿Αθηναίοις. τὸ δὲ ἦν λύ- Αἰδοηϊοπϑίθι5 σεισάχθειαν [ἐ. 6. ΘΧΟΙΒΒΙΟΠΘ ΩΝ ΟΠΘΓΪΒ] : 86 
τρωσις σωμάτων τε χαὶ χτημάτων. χαὶ γὰρ ἐπὶ σώ- δυΐοπι Δρμο δ θαίυγ σογρογατη ῬΟΒΒΟΘΒΙΟΠΕΠΊΖΙΘ γοαοπηρίίο. 
μασιν ἐδανείζ οντο χαὶ πολλοὶ δι᾽ ἀπορίαν ἐθήτευον. ἑπτὰ Ρ]υτίπιΐ οπίπι μοῦ Βυπημηδπ ἱπορίδιη Γπογδί ογίθιιβ (ΟΓΡΟΓᾺ 
ὃ; ταλάντων ὀφειλομένων αὐτῷ πατρῴων συϑελι δηδε δι1ἃ ροπεθα πῇ 8 500Γ [ν5 [ πουδθδηίαγ. Οὐμπ ἰσ [ὰγ ΒΘῃί6 ΠῚ 
πρῶτος χαὶ τοὺς λοιποὺς τὸ ὅμοιον προῦτρε γε πρᾶξαι. δβ[ὲ (α]οπία δχ ραϊγι πηοηἱ! 5υϊ ἤυγο ἀοΡογοηίΓ, θὰ ΓΙ Π}11 ΓΟ- 

25 χαὶ οὗτος ὃ νόμος ἐχλήθη σεισάχθεια. φανερὸν δὲ διχ πὶιίϑιξ, δ ΤΟΙ 4ι05 ἰάθπλ ἔλοογα ΘΧΘΠΊρ]ο 00 ργογυοοδνυῖ. 
τί, ἔπειτα τοὺς λοιποὺς νόμους ἔθηχεν, οὖς μαχρὸν ἂν δῆ Ἰὸχ σεισάχθεια Δρρο!]δίἃ 651 : υδπι διιΐοιν οὐ οδυ- 
εη διεξιέναι 9 Χαὶ ἐς τοὺς ἀζονας χατέθετο. 6) Τὸ δὲ 2 581), ΠοΠ Οὐϑουγαπ ὁδί. είπάδ το! ιιδς οοπαϊαϊι ἰομοβ, 
μέγιστον, τῆς πατρίδος αὐτοῦ Ὁ Σαλαμῖνος] λμφιςό τυ. οαθ85᾽ ΒΠΌΓΙΘΓΑΓΟ Ἰοηριπι ἐδ[, Θᾶθ406 ἴῃ (Δ Ρ0]85 Πἰβπθᾶβ γο- μένης ὑπό τε ᾿Αθηναίων καὶ Μεγαρέων χαὶ πολλάχις {ὉΠ. (0) Βϑί δι Ἐπὶ ἰοῦ Ἰρδῖ 5 (Δοἴιιπι ψ6] ΕἸ οθεγτίιηαπι : 

"τῶν θηνα ἡ  ἰεανοὐ τῶν, ἐφόνδς πολέμοις καὶ ψη θι- αυυπὶ 46 δαϊαπηίπο ἰρδίιβ ραίγία ἱπίου Αἰ μοηϊθηςοβ οἱ Μορᾶ- 
ὀλίγων, εἴ. εἰς ἔξι συμθουλεύσοι περὶ Σαλαμῖνος μά- ΓΕΠ56Β5 [ὉΓΠῚΘ 5616 δι] ἰη[Θγηθοίοποιη δγηχὶβ ἀἰπϊοδίι πη ΟΑβΟΙ, 

τυ] ἰ5αιιο ΟἸΔα 8 δοσοριῖ5 οδρί δ! 6 ἀρυα Αἰ οηθοθ5 6850 γέσθαι, θανάτῳ ζημιοῦσθαι, οὗτος μαίνεσθαι προς- 
οὐγίδϑοί,, δἱ 4υ}8 Ἰόροπὶ ἂς νἱπαάϊοαπάδ ἰῃβαϊα ἔργγοῖ ; (τὴ ποιησάμενος καὶ στεφανωσάμενος εἰςέπαισεν εἰς τὴν οοῃ φυνήϊδπι εἰδὲ ἀοπιδηϊίατη δ ΠῚ] 88; ΠΟΓΟΠΔ ΙΒ ἰῃ (ὈΓΊΠῚ 

ΤΎΡΟΥ: ἔνθα τοῖς ᾿Αθηναίοις ἀνέγνω διὰ ἐών τὰ ἰγγαρῖζ, 10] αι ἀ68 5] ΠλΐΠ6 σαγταΐπα ἐοπηροϑποτγδῖ, γϑοὶ- 
Ὁ ουντείνοντα περὶ Σαλαμῖνος ἐλεγεῖα καὶ παρώρμησεν κχγς ΡΟΓ ΡΓΟΟΠοῖ ΡΟρΡῸ]Ὸ οαλρἰΐ, οπιηίαμηαιθ δηΐπιος ἰΐᾶ 

αὐτούς. χαὶ αὖθις πρὸς τοὺς Μεγαρέας. ἐπολέμησαν ΟΟρΪ , υἱ Δάνεγϑὰβ ΜΟρΆΓΘΠβ68 "6 }} πὶ Θχ ΠῚ |0 ἀδοογηθγθηΐ, χαὶ ἐνίκων διὰ Σόλωνα, (47) Ἦν δὲ τὰ ἐλεγεῖα τὰ οἱ νἱοίοιίδπη τϑρογίδγεπί. (47) Υδγβιιβ δυίεπῃ φυΐθιιβ ροί 5- 
μάλιστα χαθα' ψάμενα τῶν ᾿Αθηναίων τάδε" δησηι πε πχὶἐ Αἰ μοπἰθηβθ8,, βυπί ἢΐ : 

Εἴνν δὴ τότ᾽ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σιχινίτης Τυπὸ υἱἱπᾶπι (ἀδγὶπι ΡΠΟΙοραπαγίαβ δυΐ δἰεἰηϊίαβ, 
0 ἀντί γ᾽ ᾿Αθηναίου, πατρίδ᾽ ἀμειψάμενος. βἰ[4ιι6 ἃ|1ἃ Αοἰφθὰ ραίγία ἴθγγα πα ! 

αἶψα γὰρ ἂν ᾿ς ἥδε μετ' ἀνθρώποισι γένοιτο" Νδπηι βυ  ἱ1ο (ἀπιἃ πθθο ΠΟΙ Πυ πὶ γο] δἰ δά ΔΌΓΟΒ : 
᾿Αττιχὸς οὗτος ἀνὴρ τῶν Σαλαμιναφετῶν. ΑἰἰοῸ8 ὑη08 δάοδῖ φυὶ 58] ἀπκῖπᾶ ἰυσίξ. 

εἶτα" Ὀοπὰα : 

Ἴομεν εἰς Σαλαμῖνα μαχησόμενοι περὶ νήσου Ουΐη 56] απηίπα ἰρίίυγ, δαγίαγί ἀοάθευβ, ἰπηι5, 
ἱμερτῆς χαλεπόν τ᾽ αἷσγος ἀπωσόμενοι. δ θά 4 φορά ποθ ίβ ἰηφυ]α τοϑιϊξαοί. 

ἔδεισε ὃ δὲ αὐτοὺς χαὶ τὴν ἐν Θράχῃ Χερρόνησον προς- Ρογϑυδοὶί Αἰ ΠΘηἰΘπβίδυϑ εἰ οἰἴδπ) ΟἸΙογθοηθδαπ ΤΙγδοίοδπι 
᾿χτήσασθαι. (ἵ ἵνα δὲ μὴ δοχοίη βία μόνον, ἀλλὰ καὶ δι ἀἰποπὶ δ αγοπί. (18) Αὐ πὸ τηδρὶθ Υἱ 4υδη) {πι|γθ 



δχσοζω 

δά ἃ 
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δίκη, τὴν Σαλαμῖνα χεχτῆσθαι, ἀνασχάψας τινὰς τά- 
φους ἔδειξε τοὺς νεκροὺς πρὸς ἀνατολὰς ἐστραμιμένους, 

ὡς ἦν ἔθος θάπτειν ᾿Αθηναίοις ἀλλὰ χαὶ αὐτοὺς τοὺς 

τάφους πρὸς ἕω βλέποντας χαὶ ἀπὸ τῶν δύαων τοὺς 

ὃ χρηματισυοὺς ἐγχεχαραγμένους, ὅπερ ἦν ἴδιον ᾽Δθη- 
ναίων. ἔνιοι δέ φασι χαὶ ἐγγράψαι αὐτὸν εἰς τὸν χα- 

τάλογον τοῦ Ομήρου μετὰ τὸν 

Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοχαίδεχα νῆας --- 
Στῆσε δ᾽ ἄγων, ἵν᾽ ᾿Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγες. 

- - “« ΄ῳ ᾿Ν κω ," 0 ((9) Τοῦ δὴ λοιποῦ προςεῖγμον αὐτῷ ὃ ὄδιμος καὶ ἡδέως 
χαὶ τυραννεῖσθτι ἤθελον πρὸς αὐτοῦ " ὁ δ᾽ οὐχ εἵλετο, 
4 λῚ ᾿ , " ΄-ὖ , ΠῚ "ὟῪ 

ἀλλὰ χαὶ {Πεισίστρατον τὸν συγγενῆ, καθὰ φησι Σω- 
σιχράτης, προχισθόμενος τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῷ διεχώλυσεν. 
ΥΡ . ᾿Ὶ 2 ῇ ὰ -- » Α 3 ᾽-" ζξας γὰρ εἰς τὴν ἐχχλυησίαν μετὰ δόρατος χαὶ ἀσπίδος 

ι6 προεῖπεν αὐτοῖς τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Πεισιστράτου" χαὶ οὐ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ βοηθεῖν ἕτοιμος εἶναι, λέγων ταῦτα. 
« ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῶν μὲν σοφώτερος, τῶν δὲ ἀν- 
δρειότερός εἶἰμι' σοφώτερος μὲν τῶν τὴν ἀπάτην τοῦ 

᾿ , ΄- 

Πεισιστράτου μὴ συνιέντων, ἀνδρειότερος δὲ τῶν ἐπι- 
40 σταμένων μέν, διὰ δέος δὲ σιωπώντων. » χαὶ ἣ βουλή, 

Πεισιστρατίδαι ὄντες, μαίνεσθαι ἔλεγον αὐτόν ὅθεν 
εἶπε ταυτί᾽ ὗ 

Δείξει δὴ μανίην μὲν ἐμὴν βαιὸς χρόνος ἀστοῖς, 
δείξει, ἀληθείης ἐς μέσον ἐρχομένης. 

35 (50) τὰ δὲ περὶ τῆς τοῦ Πεισιστράτου τυραννίδος ἐλεγεῖα 

προλέγοντος αὐτοῦ ταῦτα ἦν᾿ 

Ἔχ νεφέλης φέρεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης" 
βροντή τ᾽ ἐκ λαμπρῆς γίγνεται ἀστερυπῆς" 

ἀνδρῶν δ᾽ ἐχ μεγάλων πόλις ὄλλυται" ἐς δὲ μονάρχου 
80 δζιαος ἀϊδρίη δουλοσύνην ἔπεσεν. 

ΒΙΒΑ. Α, β. ΣΌΛΩΝ. 
ΘΠ ΙΏ61}} ΟΟΙΠρΑΓΆ556 ΥἱγοίαΓ, οἴοκοι 4} δυϑαπι (τΠ}0- 

τἰ9 ὁδάαγογα δ ογίθπίοπη 5016 σοηγν οῦϑᾶ, 4 ΑἸ ΠΟΙ ἢ ς 0115 

ΒΟΡΟΠΟΠΑΙ Ππη05 γαῖ, οβίοη ; δορυ γα ἰἰθι ἵμ58 δα οτίθη- 

ἴοΠ) ροσ!ία, ᾿π5ο ] υπη 10 ᾿ροὶβ ἀοηχὶ, ΟΝ 400 4υΐ5ηπς ο5βοί, 

Βοπιοη, αυοἀ αυϊάόπη ργοργίυπ Αἰ πΙὁπβίυπ [υἱ{. Αἰαπί 

ΒΟΠΠ.}} {Πππὶ οἰΐαιη ἰῃ Ηοπιογὶ δι ἀ1556. ἐδίδιοσο μοβί 

ἰιη ΥΘΓΒΊΠ, 

Ὀιιχ ϑ8 πη π6 δάἀογαὶ ὈΙ55 18 Πᾶν 118 Α}8χ --- 

Οαϑίτὰ Ἰοσδηϑ υἱὲ Οοογορίαη ροϑιιογο ςοΠογίοϑ. 

2 (49) ἔχ 60 7ληι ( Πῃρογὸ Ρ Ὁ ἴῃ 56 δηΐπηο05 [8 σοπγογίογαϊ, 

υἱ 5101 11} ΟἸΏΠΟΒ ὉΠῸ 8ΠΪΠΊΟ ᾿πρΟγᾶγα ουρογοηΐ. Εἰς 

γογοὸ ἴΠ|ὸ ἰχπίππη Δυζ δ οἱ δοαυϊδοοογοῖ, αἱ, δυσίογο Θοϑὶ- 

ογαίο, Ῥἐκ γαίαπι φυοχιο ργορίπαψυσπλ δαυπι, ἀυῦπὶ αἱ ὶ 

{γγαηπίι 1) μάγᾶγο ᾿ποΠ πογοῖ, φυδη 1 ἴῃ 56 (οἱ, Ργο ι - 

διυογὶί. Νιὴ 40 πὶ [ἢ ΘΟΠΟΙΌΠΘ ΠῚ ̓ΓΟ5}}}1556} Πιδοία δγπηδίι8 

οἴ ΕἰνΡθο, υἱοἰδίγαιι ἰδ] ἴδ οἴ πη ργΟ 05 ςΟΠδί 5 ροὶβ δρογαῇ : 

ΠΟηυ6 ἰὰ 50], γόγυμι οἱ ̓ υνᾶγο ραγαίυ πη 8056 ἃϑϑουογανὶ, 

« ὙἱΓ, μαι 6 η5, ΑΙ ΘΙ 505, 8}}15 σὺ βαρ μον, 4} 115 ἡ οΓῸ 

(ογί ἰοῦ συ} : ΒΔ ΒΘ ἾΟΓ αυϊάοπι {Π|3, ΄υὶ ΡΙιοἰδίγδι! σοηδίυ3 

ΠΟΠ δηϊπιλ νογίογαηί ; (υγίϊογ δυΐοηχ ἰΐδ φαΐ δοίπιπε φυϊάοιη 

ΠΠῸ5., 561 πιοῖιι βἰοηῖ.» δϑδοῃδίιϑ νογο, 4υὶ διπἀσογοί ὈΙδ]- 

δίγαίο, ἰπβδηῖγα {ΠππΔ ργοςϊδιαθαί. [ἰΔαὰδ ἢΠΠ6 ἤδος ἀἰκίΐ : 

Νοϑοοίιγ πο ρμοϑί ρ40}}0 νοϑδηΐᾶ οἷν!, 

ποδόρίυν, ΥὙΟΓΙΚ ἰῃ πιο .π| ροϑ.{15. 

(80) ΕἸορὶ δυίοπι φυΐθυ8 Ρἰβἰδίγα!! ἱγγαπηίάδιη ργθαϊχιϊ, 

βυπί Ἰιὶ : 

Υἱ δ πἰνὶβ οἱ ποθυ]οϑθο δρίἰδίμγ ἰῃ φ ΠΟ Γα σγάηᾷο, 

ποτγγοηίυπι οχου(ἰυπὶ [Ἰσαγα οἶαγᾷ 800 πι : 

οἱ σδοϊάστα νἱγῖθ βόγβώρο δοι ἢ ΠΠ 8 ΓΌΘ5, 

ἀοίγιισα ἰπ4116 (ογαπι ἢ] 65 δίο" 48 πη ρογίυπ 6δῖ. 

Ἤδη δὲ αὐτοῦ χρατοῦντος οὐ πείθων ἔθηχε τὰ ὅπλα 4 78πὶνογο Ρἰ5ἰΞίγαίο γογὰπι μοί 0, 4υμπι ἃ ργοροβὶίο τοτο- 
4 - , ᾿ ; ’ ,ὕ ’ 

πρὸ τοῦ στρατηγείου καὶ εἴπων, κ« ὦ πατρίς, βεθοίθηχά 

σοι χαὶ λόγω χαὶ ἔργῳ, » ἀπέπλευσεν εἰς Αἴγυπτον χαὶ 
93 »» Ἁ 4 - Ύ ὅ ὶ ὲ 

εἰς Κύπρον, χαὶ πρὸς Κροῖσον λθεν. ὅτε χαὶ ἐρωτη- 

θεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ, « τίς σοι δοχεῖ εὐδαίμων νυ: « Τέλλος. ν 
ἔφη, « ᾿Αθηναῖος καὶ Κλέοόις καὶ Ι)ίτων νυ χαὶ τὰ θρυ- 

λούμενα. (51) φασὶ δέ τινες ὅτι χοσμήσας ἑαυτὸν ὃ 
Κροῖσος παντοῦχπῶς χαὶ χαθίσας εἰς τὸν θρόνον ἤρετο 

αὐτὸν εἴ τι θέχμα χάλλιον τεθέαται" ὃ δέ « ἀλεχτρυό- 
40 νας, εἶπε, χαὶ φασιανοὺς χαὶ ταώς᾽" φυσιχῷ γὰρ ἄνθει 

χεχόσμηνται χαὶ μυρίῳ καλλίονι,» ἐκεῖθέν τε ἀπαλ- 
λαγεὶς ἐγένετο ἐν Κιλικίᾳ, καὶ πόλιν συνῴχισεν ἣν ἀπ᾽ 

. “ ν , ΡΣ ΄ , ἰἐ ΄- ΡῚ ’ 

αὐτοῦ Σόλους ἐχάλεσεν" ὀλίγους τε τινας τῶν ᾿Αθηναίων 
’ ὦ ’ ᾿Ὶ “ ’ὔ 

ἐγκατῴχισεν, οἵ τῷ Ἀρόνῳ τὴν φωνὴν ἀποξενωθέντες 

σολοιχίζειν ἐλέλθησαν, καί εἰσιν οἱ μὲν ἔνθεν Σολεῖς, 
οἱ δ᾽ ἀπὸ Κύπρου Σόλιοι. Ὅτε δὲ τὸν Πεισίστρατον 

“ Α 

ἔμαθεν ἤδη τυραννεῖν, τάδε ἔγραψε πρὸς τοὺς Αθη- 
ναίους" 
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Εἰ δὲ πεπόνθατε δεινὰ δι᾿ ὁμετέρην χαχότητα, 
μή τι θεοῖς τούτων μοῖραν ἐπαμφέρετε. 

ΟΑΓΘ ΠΟῸῚ ροβϑοῖ, δηία οσυγίδπι δύπδ ἀρροϑι, ἀϊόρηβ ΠΠυὰ : 

« Ο μαϊίτία,, {ΠῚ φαυ ὁ πὶ γογρο οἱ ορογὰ δυχὶ ἰαίι8 δυῖ. » 

Ιπά6 μγοίοι (5 η Ἐανρίυμπι παν ιρανὶ! δἴχιυο ἰῃ Ογργυπι, ἀ6- 

πἰχυο δὰ Ογωβυπὶ ρογνοη. Α 41 ἱπίογγοσαίι5 αυ ΐδῆδπι 

δὲ} } (οἸχ υἱἀογοίυγ, ΤΟΙ 5, παι, ΑἸΠοηἰοη559 οἱ ΟἸοο 5 
εἴ Βίίο, οἱ ἐρίογα ἀ8 αὶ διῃΐ ἴῃ ογα ὁπ. (51) Αἰυπὶ 

αυϊόαμν (σα διπλ, 4801 56. ΘΧΑΙ 5. {1551 Π10 ΟἹ Π) ΟΓὨᾶ- 

ΤΠἸΘΗ ΟΓ 1} σοογὸ οοΟΠιροδιι δϑοῖ σα ἢ Π 406 ἴῃ 50110 Ξοιογοῖ, 
ἰπ γΓοβᾶσδο οαπὶ δὴ Ρυ] ΟΠ γὰϑ υπαπ8πλ βρου δου] υἱάὸ- 

τς - Παμχυὸ ἀϊχῖδθα, Ω4}105 σ8}}Π}Ππᾶύροβ,, (Δϑίδποϑ δίᾳιδ 

Ῥᾶνοιοβ : παίαΓ ἢ} ΘΏ ἢ 605. ηἰΐογὸ οἱ π}} {105 ρου οϑίογο δχ- 

οΥμαΐοβ. Α Οτγαθὸ ἀοίηιϊο ἰη ΟἸ εἴδη ργοίοεῖ 5 ὑγθο σοι - 

αἰ ἀψὺ ὁχ 50 ΠΟΠιΐη6 5005 Δρρο ΑΥ} : ἰηῃ 44 ΑἰΠο- 

πἰοῃδ} Δ χυοί βίδίυ!, αὶ ἰγδοία ἰοηρογὶβ φυυπὶ ρα γὶδ) 

νΟΟΘ ΟΓΓΙΡδορηΐ, σολοιχίζειν ( δοί(δοο ἰοφιὲ) ἀϊοῖὶ πυπηί. 

5 Εἰ ΔΟΡΟΠαραηίαγ ᾽ν αυΐάοῃλ 50] 508, 4υϊ ΟΥ̓ΡΓΙ ὙΟΓῸ, 

5011. Ουσμι νογῸ Ρὶ5ἰδίγαι! δυοίογ δίοπχ 78πὶ ἱπ ἰγγδῃ- 
ηἰάσμι νογίἰδϑὸ ουσπον, ας ΑἸ ΒΘη Ποῖ θ05 βογίρϑὶξ : 

(22) δ1 νοϑίγο τηϑγ (85 μβοῃο 15 Οὐ ΡΟ ηΔ8, 

ποη αἰρὰ ἰη 5105 ΓΟ} ΟἸοηἀἃ 608, 



ἰ λὸς 

ΠῚ}. 1, 2. 50100Ν. 
,ν "ἢ ’ 55. ’ ΄“Ὃ} 

αὐτοῖ γὰρ τουτοὺς ηὐξήσατε, ῥύσια ὄοντες, 
καὶ διὰ ταῦτα χαχὴν ἴσγετε δουλοσύνην. 

.» » ᾽ Ἷἷ ΜΠ ν , ὑμέων δ᾽ εἷς μὲν ἕχαστος ἀλώπεχος ἴχνεσι βαίνει, 
σύμπασιν δ᾽ ὑμῖν χοῦφος ἔνεστι νόος. 

᾿ λ} “Ὁ “- ᾿ ν - ὔ -κ΄«ς » εἰς γὰρ γλῶσσαν δρᾶτε χαὶ εἰς ἔπη, αἰλύλου ἀνδρός, 
2 μι] 32.“ΣἋ ’, , εἰς ἔργον δ᾽ οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε. 

χαὶ οὗτος μὲν ταῦτα. Πεισίστρατος δ᾽ αὐτῷ φεύγοντι 
τοῦτον ἐπέστειλε τὸν τρόπον᾽ 

Πεισίστρατος Σόλωνι. 

58. Οὔτε μόνος “Ἑλλήνων τυραννίδι ἐπεθέμην, οὔτε 
οὐ προζῆχόν μοι, γένους ὄντι τῶν Κοδοιδῶν. ἀνέλα- 
όον γὰρ ἐγὼ ἃ ὀμόσαντες ᾿Αθηναῖοι παρέξειν Κόδρῳ τε 
χαὶ τῷ ἐκείνου γένει, ἀφείλοντο. τά τε ἄλλα ἁμαρ-- 
τάνω οὐδὲν ἢ περὶ θεοὺς ἣ περὶ ἀνθρώπους ἀλλὰ χα- 

[5 θότι σὺ διέθηκας τοὺς θεσμοὺς ᾿Αθηναίοις, ἐπιτρέπω 

πολιτεύειν, χαὶ ἄμεινόν γε πολιτεύουσιν ἢ χατὰ δη- 
μοχρατίαν᾽" οὐχ ἐδ) γὰρ οὐδένα ὑθρίζειν' χαὶ ὃ τύραν- 

γὸς ἐγὼ Ἰὼ οὐ πλέον τι φέρουαι τὰ: ξιώματος χαὶ τῆς τιμῆς" 

ὅποϊῖα δὲ χαὶ τοῖς πρόσθεν βασιλεῦσιν ἦν τὰ ῥητὰ γέρα. 
Ὃ ἀπάγει ὃ δὲ ἕκαστος ᾿Αθηναίων τοῦ αὑτοῦ χλή ρου δεχάτην, 

οὐχ ἐμοί, ἀλλ᾽ ὁπόθεν ἔσται ἀναλοῦν εἴς τε θυσίας δη- 
μοτελεῖς χαὶ εἴ τι ἄλλο τῶν χοινῶν χαὶ ἣν [5] πόλεμος 
ἡμᾶς χαταλάδῃ. (64) σοὶ δ᾽ ἐγὼ οὔτι μέμφομαι μηνύ- 
σαντι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. εὐνοία γὰρ τῆς πόλεως 

36 μᾶλλον ἢ χατὰ τὸ ἐμὸν ἔχθος ἐμήνυες " ἔτι τε ἀμαθία 
τῆς ἀρχῆς", ὁποίαν τινὰ ἐγὼ χαταστήσομαι. ἐπεὶ μα- 
ὑὼν τάχ᾽ ἂν ἠνέσχου χαθισταμένου, οὐδ᾽ ἔφυγες. ἐπά- 
νιθι τοίνυν οἴκαδε, πιστεύων μοι χαὶ ἀνωμότῳ, ἄχαρι 
μηδὲν πείσεσθαι Σόλωνα ἐχ Πεισιστράτου, ἴσθι γὰρ 

ουν δ᾽ ἄλλον τινὰ πεπονθέναι τῶν ἐμοὶ ἐχθρῶν, εἰ δὲ 
ἐξιώσεις τῶν ἐμῶν φίλων εἷς ἕναι, ἔση ἀνὰ πρώτους" 
οὐ γάρ τι ἐν σοὶ ἐνορῶ δολερὸν ἢ ἄπιστον - εἴτε ἄλλως 
᾿Αθήνησιν οἰκεῖν, ἐπιτετράψετ αι. δυῶν Σὲ οὔνεχα μὴ 
ἐστέρησο τῆς πατρίδος. 

Ὁ Ταῦτα μὲν [Πεισίστρατος. (65) 

πίνου βίου φησὶν ἔτη ἑῤδομήχοντα. δοχεῖ δὲ χαὶ 
χάλλιστα νομοθετῆσαι᾽ ἐάν τις μὴ τρέφη τοὺς γονέας, 
ἄτιαος ἔστω: ἀλλὰ χαὶ ὃ τὰ πατρῷα χατεδηδοχὼς 

ὁμοίως. χαὶ ὃ ἀργὸς ὑπεύθγνος ἔστω παντὶ τῷ βου- 

(0 λομένῳ γράφεσθαι. Αὐυσίας δ᾽ ἐν τῷ χατὰ Νικίου 
Δράχοντά φησι γεγραφέναι τὸν νόμον, Σόλωνα δὲ τὸν 
ἡταιρηχότα εἴργειν τοῦ βήματος. Συνέστειλε δὲ χαὶ 

τὰς τιμὰς τῶν ἐν ἀγῶσιν ἀθλητῶν, ᾿Ολυυπιονίκη μὲν 
τάξας πενταχοσίας ὄρχγύς, Ἰσήμιονίχη, δὲ ἑκατόν, 

( χαὶ ἀνὰ λόγον ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἀπειρόκαλον γὰρ τὸ 
ἐξχίρειν τὰς τούτων τιμάς, ἀλλὰ μόνων ἐχείνων τῶν ἐν 

πολέμοις τελευτησάντων, ὧν χαὶ τοὺς υἱοὺς δημοσία 
τρέφεσθαι χαὶ παιδεύεσθαι. (66) ὅθεν χαὶ ἐζήλουν 

πολλοὶ καλοὶ χαγαθοὶ γίνεσθαι χατὰ πόλεμον᾽ ὡς Πο- 
ἰολύζγλος, ὡς Κυνέγειρος, ὡς Καλλίμα γος, ὡς σύμπαν- 

τες οἱ Μαραθωνομάχοι" ἔτι τε Αρμύδιος χαὶ Ἄριστο- 
γείτων χαὶ Μιλτιάδης χαὶ ἀυρίοι ὅσοι. ἀθληταὶ δὲ 
χαὶ ἀσχούιενοι πολυδάπανοι,͵ χαὶ νικῶντες ἐπιζύήμιοι 

Ι:0 

Σόλων δὲ ὅοον ἀνθρω- 

ΠΠῸ5. ἡδιὴ ἰμ5] θη ΠΠΠῸΝ νΘαίγΔ [ον δ 5 'ὴ ασθο, 

4] μι δοῦν γοἷ5 Βα 11 σ01}1ἃ Ργοπιυηί. 

Ουἱνὶπ οηΐηι γοείγπι υτ]ρἷ5 νοϑ σία οδἱοδί : 

ΥΘΓΌΠῚ ΠΊΘΠ 5 5(01}18 δὲ ΟΠ ΠΙ)15 446 Ἰονυ ϑ. 

δυθρ οἷ 5. ἢδπ) ἢ πρυδιη Ποπλ δ ἶβ γογϑυίαχιο νεῦρα: 

«008 ἰοηϊοῖ, ΠΘ20 ΘΟγπογὸ οὐγαΐ, ΟΡΙΙ5. 

60 Ηκὸ 1116. Ῥἰ 5ἰδίγαίιιϑ δυιΐθιῃ οχϑυ ]δη{} δογρϑὶὶ ἴῃ μθης πιο- 

ἄϊπι : 

Ρὶ ςἰςίγαξις ϑοϊοῃμὶ. 

523. ΛΌσο δοῖτις ΟΥσοογηι ἰψγαππίαθηι αὐτὶ ρὲ, Ἠ6- 
σι γοηὶ α 916 αἰϊόπανι πἰδιγραυῦὶ : φμὶρρα φοπις ἃ 
Οοα! Ὸ ἀμιτο. 14 δ᾽ ἰγπ Ὥϊθο Ἠιϊῃὶ 7μγὸ υἱπαῖςο, φιοά Αἰδο. 
ἢ ἰθγ1565 Οἰἰηι φῆι ἡ γαπαᾶο ἥν πιαδπογέ ΟΟαΤῸ ο}1|8- 
ηιι6 σεηὶ 56 ργι(δυϊγ05, ροδίπιοαο αὐδίμἰογαπέ. ('ο(6- 
τῆι πὶ αἀοἰἰψαο υοὶ ἰπ (605 υοἱ ἱπ ποηιΐπος :. θα ἰ6- 
065, για ρ56 Αἰμοπὶοηδίδιι5 ἀρα δι, δογυατὶ αἰφίί(ο 50- 
οσεπ πηι οας εἰθογο)δοο. Εἐ φιίαάοηι Ἠιοὶ 5 δοΓυαη ὯΙ 
γιατη Ροδδοηί, δἰ γα {ἐπ |{|γ115 ἐπ ΡΟ ΓΟ ΤΟΣ ασογ οἴ: παπὶ 
ΠΟῊ ΡαΐίίοΥ φιϊαφεαια α φιογπαηι ΡΟ ἐπ) εν ίαηι Πονὶ. Εέ 
0 ἐψγαη πιις ΠΟῊ αἰισίογ αἰ, ποὴ ἤοποῦα ρῥγαϑίο απ - 
γιιὶδ γθγἰδιι8., σοπίοηίμ ἐὶ8 φιο ἐς οἰΐηι 6 Ραςίο {γ- 
διιὶ δοϊοδαπί. οπίφμα Αἰμοπὶοηείε πὶ δἰ πρμῖ αἀδοὶηϊα 5 
“ιισπὴιν διαγιίηι δοραγ απ» ΠΟῊ ἱπ πι8ιι5 ποδίγοϑ ΠΟ 51(- 
πιοπᾶας, υογηι δασγὶ εὶς ρμδὲ οὶ σοπιπιοα 5 6 ΠΟΉϊ" 
τηππὶδιις, αἰ οἱ φιιά αἰϊμα αὐ τοπιρι δ σαηι βρεοίεί, 
απ φιαπάο δοιἑμηι σοη ἔγα πῸ5 ἱπ γ67γ 1}, ἱῃ διιπιρίιι5 
αἀορμίαπαάαβ. (54) Τιϑὲ υόγο Θημίαοιπ πὶ πὶ  δσσΘΉ50ο, 
φιμοα πιοπίοηι πιοαπι σοη δὶ πμπιφία αοίοχογὶδ : φπὶρρα 
φιὶ ἑα μοί δἰ μαϊο οἰυ αἰὶς φμαηι πιοὶ οαϊο αφδίοχογὶς, 
ασργιοίογοα γχιο( ἱσποῦγα 5, οἰ εδηποαὶ 600 Γδχ ζιξεγιι5 
65850ηι. 14 ὑπῖὶπι δὲ αἱαἰςὶ5565., ημο ἀπίπιο οἱ ςοπαΐι 
φῖοος μακπα απδία 1οἰεγ 3505, ποημο ἐπ οαϑιἰιηι αδὲϊδ- 
8605. Κοαὶ ἰσίίμγ ἀοηιπι ὅοπα βαᾶδθ, φιϊδιὶ οὐ ἐμ) γα ο 
ΟΥ̓Οοη8, πιδμὶ ο556 μοριοἶ α Ριὶδἰδίγαίο ϑοίοπὶ. ϑδεὶίο 
οη) πὰ Ἠση ποπ, οαθι οἱ ἐπ ποῦ ηκ ὨΉΠΊΘΓΟ, χπαϊὲ 

σι ρρίανι α πὸ ρογροδδμηι. ομίμα δὶ ρίασμογ ΚΓ 
ποσίν απιϊοὶ αν ἱη 0} ὈΓΙΉΙΟ5 ΟΥὶδ : πιὶλμὶὶ δηΐὴι ἐ {6 
ναμαὶς ρον Παϊερῦο σοηϑρίεϊο. Οἱοα 5ἱ αἰϊοφιὶς μαδιίαγο 
Αἰμομὶς υὉοΐιου δ, ΡΤῸ αΥϑιγΓὶο {μοὸ ἰα 7ασὶο5 : ἰαλιίπηὶ 
η6 ποεσίγΓὶ σαιιδα ρμαΐγα σαγσαξ. 

ἢ Ρἰδἰδίγαίυβ. (505) δοίομ δυΐοπι ᾿υπιᾶπε Υἱία: ἴογ- 

ταϊπαιῃ δορίυασίπία ΔΠΠῸΘ 6556 αἰΐ. Ὑἱαοίυγ δυυΐίοπηθ 6 

ῬΓΠΡΟΙΑΓΟ οἰδίι 556 : δὶ 4ι8 Ῥαγοη 0018 4᾽ Ππηθηΐδ ΠΟ τῶ - 

Βυοτγί!, ἰπίδ π}8 οϑίο : δἰ μα ΠΥ οἱ 40} ρα ΓΙ ΠΟ ἢ 11} ΠΟΙ 6- 

ἀογιί. Εὐπὰ, αυὶΐ νἱίδῃη πῃ οἰΐο ἱγαπειριῖ., δοουβαγα οὐ ν 15 

᾿ρογιπ οϑίο. Ηδης Ἰοσοπὶ [ἃ γϑἰδ8 δῖ (01556 Ὀγδοόπθπ), δί 

ΒΟΪΟΠΟΠῚ δ] ἰδην, 40,0 ρτοβί ἰα{]} ογρογίϑ γοιιπὶ 8 βυρσοβίι 

8. ργο οί. Αἰ ]οίδγαπι ἀυοάιθ ργαπιΐα ολϑ σαΐδ τηούθογᾶ- 

[ἴοπα ἐογγοχὶ : οἱ φυϊάθπη αἱ ΟἸγρίᾶ νἱεϊδϑοί, φυροηίδ8 

ἀγδο!πιᾶβ; 4υΐ νόγὸ δι πιῖα, ἀδγὶ οδπίυπι οὐηϑί! 1 : οἃ- 
ἀοιηχψαο γαϊΐϊοπο ἰῃ οογίδηγπίδιι5 οδίογὶ8. Εθ56 δηΐπὶ 8})- 

ΒΌΓΟΘΙΠ ἰδίογυπι ΠΟΠΟΓΟ8. δυρογο, 56ιἱ οογὰπὶ ἰδπίιπηπηοίο, 

΄αΐ ἴθ θοΠ|ὺ οεοἰἰβδοηΐ, φυογιπὴ οἱ {05 Ρυ Π 66. ΔΙ ΟΠ 08 

δἀπμοδ πη ο84116 6556. (50) ὕπά6 (Δεΐυπι αἱ μ᾽ τί πι! ΒΟ]ΠΠοἃ 

υἱγίυϊα ΘΧοο]ογοηΐ., δὶς Ροϊυζοὶυβ, βίο Οὐπορίγιβ, δὶς (δὶ 

ΗΠ 15, δ'ς ΟΠ] Π68 4υἱ ἰῃ λΙαγα  ΠΟπὶ9 ὀχ ρο Πἰοπ6 ρυρηᾶ- 

γογαηΐ; δἷἰς ργοίογοα Ἠδγπιοάϊιβ οἱ Αγίϑιοσιίοη, ΜΠ δ 65. 

ἱπηυπιογΔ 65 7116 4111. Αἰ] οἴδο σοηίγα οἱ ἀυπὶ ὀχογοθηίυτγ, 

ηἰπιίυ πὶ ργοιοδὲ βιυπιρίυοπιψιι6, οἵ ἀπ υἱποιηΐ, τεῖρι- 



ι4 ΒΙΒΑ. Α, β. ΣΟΛΩΝ. 

καὶ στεφανοῦνται χατὰ τῆς πατρίδος μᾶλλον ἢ χατὰ Μ].85 ἀοίγἰπιοπίο 8ιη:, οἱ σοπίγα ραϊγίαπι πα σὶβ πᾶπὶ δα- 
τῶν ἀνταγωνιστῶν γέροντές τε γενόμενοι χατὰ τὸν ΥὙΟΓΘΙΙΒ [Ιοδ68 ΓΟΓΟΠΑΠΙΙΓ; δὸ ἠαχία Εὐτγίρίάοπι, αμην 56. 
Εὐριπίδην παρείη, 

Τρίόωνες ἐχλιπόντες οἴχονται χρόχας. Ττϑιηἷ5 τε] οἵα ἀοίογαηίυν ρα ]ΐᾶ. 

δ ὅπερ συνιδὼν ὃ Σόλων μετρίως αὐτοὺς ἀπεδέξατο. Ια ρεγβρίεἰοηβ 501 9π ἰπ Πιοπογδηι 8 ἰΐ5 ράγοιβ [υἱϊ. Γτα- 
Καλλιστον δὲ χἀχεῖνο" τὸν ἐπίτροπον τῇ τῶν ὀρφανῶν 9 οἴαγα οἱ {πὰ δἰδίαϊξ, υἱ ουγαΐοντ ΡῈΡΙΠογαπη τηδίγοπι πὸ 
μητρὶ μὴ συνοικεῖν, μηδ᾽ ἐπιτροπεύειν, εἰς ὃν ἡ οὐσία ἀιυοοτοί; οανίίαυε πο ἰδ ἤογοῖ σαγαίογ, δὰ χυσπὶ ροβῖ ρὰ}}}- 
ἔρχεται τῶν ὀρφανῶν τελευτησάντων. (07) χἀχεῖνο᾽ ἰογὰπὶ ΟἰἰυΠι Γο5 δδθ8εῖ μογυθπίαγα. (57) ΠΠπ4 ἰΐοπι, πο 
δαχτυλιογλύφῳ μὴ ἐξεῖναι σφραγῖδα φυλάττειν τοῦ ἰΐοεγα δηυϊαγίο, Ο)05 4υὁπὶ νοπα Ἰ ἰδϑοί 8η0}} βόγύαγα ἐχ- 

ι0 πραθέντος δαχτυλίου " χαὶ ἐὰν ἕνα ὀφθαλυὸν ἔχοντος ῬΓέβδιπὶ 5161} πὶ. Εἰ αυΐ δἰἰογὶ ὑπυπὰ Πα θοπ!! οσυ!υπὶ 

ἐχχόψη τις, ἀντεχχόπτειν τοὺς δύο. ἃ μὴ ἔθου, μὴ Θγυογιί, οἱ δ 5 ΘΓαΪ ἀοῦογθ. Εἰ φυφ ποη ἀδροϑυϊπίϊ, Ὠ6 

ἀνέλη" εἰ δὲ μή, θάνατος ἢ ζημία. τῷ ἄρχοντι, (0148 : δ 4ι}ὴδ δοουβ ἴαχὶ!, οαρ α]8 οϑίο. Μασὶϑίγαίαγ, δἰ 

ἐὰν μεθύων ληφθῇ , θάνατον εἶναι τὴν ζηαίαν. Τά ΘΌΓΠΙ5 ἀεργολιοπϑυϑ οεδοί,, πηογία τῃη]οἰδηπ. Ηοιποιὶ 
τε Ὁμήρου ἐξ ὑποβολῆς γέγραφε ῥαψῳδεῖσθαι, οἷον ΠΟΈΠΆΒΙᾺ υἱ υαπι ογάϊηο οἱ αιυλδὶ ἰθηογο δὺ γἰδρϑοάϊβ γα- 

[56 ὅπου ὃ πρῶτος ἔληξεν, ἐχεῖθεν ἄρχεσθαι τὸν ἐχόμενον, Οἰαγεπέαγ, ΕΓ ἰρϑὶ!, (1! πηρίο, αἵ, υ] ῥγίῃηιι8 ἀεδίπογοῖ, 

μᾶλλον οὖν Σόλων “Ὅμηρον ἐφώτισεν ἢ Πεισίστρατος, Ἐπ: ΜΠ Χαμ ἘΓΕῚ ΒοΠΕΠι;: ἘΛΙβεΙΣ ἘΓΕΟ᾿ ΒΟΙΟῚ {05π|: ΕἸ} 
ὥς φησι Διευχίδας ἐν πέμπῳ Μεγαρικῶν. ἮΝν δὲ Ἢ ὅδε παι ἐμ " ΠΘΠΘΔῚΗ ΝΡ ἈΝ ΑΡΝΝ ὙΕΕΝΓ ΌΤΗΙΣΝ 
μάλιστα τὰ ἔπη ταυτί" « Οἱ δ᾽ ἃ ρ᾽ ̓ Αθήνας εἶχον ἀρ δὶ Ἐπὶ ἃ58 δ[{. ΕἸ ΕΟΓΑΘ ΜΉ ΝΙ " ψΟΓΒῈς ογδηΐ (ἐη Δ- 

τὰ ἑξῆς. πρῶτος δὲ Σόλων τὴν τριαχάδα ἔνην χαὶ υἱτπη σαίαίαφο) : ΟἹ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθήνας εἶχον οἱ αυκ' δοχυυηίυν. 
» τὰ Σ ον Βγπηὰδ δυΐοηι ἰγὶ ροϑ᾽ Πηδ πὶ αἴθ πὶ ΠηΘη518 ἕνην καὶ νέαν Δρρε!- 

0 νέχν ὠνόμασε. (58) χαὶ πρῶτος τὴν συναγωγὴν τῶν πο αν αεενατεσρυκ αν νη ἩΑΒΝ  μδ σι : (58) τοποπίυπι σοητοηίυπι δὰ βοηΐοῃ 
ἐννέα ἀρχόντων ἐποίησεν εἰς τὸ συνειπεῖν, ὡς Ἀπολλό- Ἶ 1 ε188 
Σά ΘΕ ἘΝ ἄπο γε σὰ δ τ ΘΡ Ὁη8 αἰοοπἀ88 ὈΓΪΠλΠ5 ἰπϑι{υ}, υἱ ΑΡΟΙοάοτυβ ἴῃ βοουηάο 

ογρὸς φὴ τευ πω Σ δον οὶ πον ν ργὸ ἂς 1ομἰϑ!αίοτίθυ γοίογί. δϑάἐἰοηο δυΐοπι ἱπίογ ὑσῦδπος 
τῆς στάσεως γενομένης οὔτε μετὰ τῶν ἐξ ἄστεος, οὔτε . ΜΕ: : ; Ἂ 

τῶι ἘΌΝ ταΝηο β ἣ ἈρΓοϑίθϑ ἃ0 ΠΔΓ|Π|05 Θχογί ΠΟῸ ΓΑΓΌΙΩ 86 ραγίϊπ [ροεϊϊ. 
μετὰ τῶν πεδιέων, ἀλλ᾽ οὐδὲ μετὰ τῶν παράλων ἐτάχθη. Ἡἰὀξμξοαίι ἐδόδηνν ἢ 
λεγε δὲ τὸν μὲν λόγον εἴδωλον εἶναι τῶν ἔργων τ ον ΝΣ ἐξα εἰν τθυθλν ἡ φόνοι κὰν ον πὰ Ἐπν ΠΛΕΥ ΠΥ : ΡΥ Ροίοπιϊββἰπιυπι. [6665 ΓΔ ΠοΔΓΙΠῚ (618 6886 δἰ πη  ΠΙπιδ8 : ἢ}}}5 

᾿ ’, ἴω) " ἤ 

βασιλέα δὲ τὸν σι ,υρότατον τῇ δυνάμει. τοὺς δὲ γος αυΐρρα 8ἰ φυϊὰ Ιδνα οἱ ἱπιθδοϊαπι ἱπείάογίξ, ἰπτοῖνί δ} οἱβ 
μους τοῖς ἀραχνίοις ὁμοίους" χαὶ γὰρ ἐχεῖνα, ἐὰν μὲν διηιδ πεάρ!: Ὁ ἀδ δ ρα ]οα. κὰν γανίσε, ϑόεέο μια ἀδίδει 

ἐμπέσῃ τι χοῦφον χαὶ ἀσθενές, στέγειν" ἐὰν δὲ μεῖζον, ΒΟΓΠΙΟΠΘΙῚ αυϊάθπι 5] οπίΐο,, δι θηϊιιπ Ὑ ΓῸ ἰθπηρογο 9ἰ- 

διαχόψαν οἴχεσθαι. ἔφασχέ τε σφραγίζεσθαι τὸν μὲν Βματὶ ἀἰοοθαί. (59) Οὐ δρυὰ ἴγγϑπποϑ διιοίογιδίο νδἱογοηῖ, 
80 λόγον σιγῆ;, τὸν δὲ σιγὴν χαιρῷ. (50) ἔλεγε δὲ τοὺς 608 (8]61}}15 φυ ΐ θ0.85 ἰῃ ΘΟΙΩρΡΟΏ ΘΙ ἰδ γί οηΐθυ5 υἱἱπλυγ, οοΠι- 

παρὰ τοῖς τυράννοις δυναμένους παραπλησίους εἶναι ρμᾶγᾶγο οοῃβιουογαΐ : αἱ δηΐπι {ΠΠ| ἐπίο γι πὴ ΤΠ] ΟΓΘΠ] ΠῸΠ16- 

ταῖς ψήφοις ταῖς ἐπὶ τῶν λογισμῶν. χαὶ γὰρ ἐκείνων ταπι, ἱπίογάμπι πιΐπογεπι βἰρπιΠοδηὶ, ἰἰὰ οἵ ἰγγᾶππος ᾿ιο- 
ἑχάστην ποτὲ μὲν πλείω σημαίνειν, ποτὲ δὲ ἥττω" χαὶ τὺυπὶ ἀπόπιαυς, μγουΐ ΠΡ απ (μοτί, δ᾽ φυδπάο {Π] πέγοπι 
τούτων τοὺς τυράννους ποτὲ μὲν ἕκαστον μέγαν ἄγειν οἱ ἱποϊ ἴηι, ΔΙ φυᾶηπάο ουδουγαπὶ ΠάΡΟΓ οἱ ἱβπο!! πὶ. 1π- 

35 χαὶ λαμπρόν, ποτὲ δὲ ἄτιλον. ἐρωτηθεὶς διὰ τί χατὰ [Θγγορα! 5 4 ΔΠΙΟΌΓΘ) σοπίγα ργγίοἰ ἀλη Ἰεβοπη ΠῸΠ ἴὰ- 
᾿Ιἰβϑοῖ : Θιιοά ΠΟΩ βρογαβθοί, δἷὶ, (μος δεοῖ 5. τιπφίαπι 

ΠΟ ι}ηἰ551Π. 1γ}). Οὐο ρδοίο ἰδ} ΠΟΙ 65 πιϊπίπι6 Γᾶ 

Υἱοϊαγοηΐ : δἰ δὶς ἀοϊοδηΐ οἱ δῇϊ!εϊδηίγ, δἷΐ, 4υὶ ἱπ)}υγὶ 15 

Ὁ ΠΟΗ Π ᾿ μ ; ἰνὶ .. 

ἀδικούμενοι. » καὶ κ τὸν μὲν κόρον ἼἘΨΕ  Ὁ ἰδςοδδαπίαγ, αἱ ́αυὶ ἰδορβδυπίατ δαἰἰεἰαίοπι ὁχ ω 1(115 

- ἮΝ Ξ.. 1»; Ὠᾶδοὶ, οἱ ὁχ βα[οἰαΐα σοη πιο} 18π σὶσπὶ. ΑἰΠΟΉΪ 569 40 γεννᾶσθαι, τὴν δὲ ὕόριν ὑπὸ τοῦ χόρου ν ἨἨξίωσέ] ᾿ ᾿ 
: ; ῥ ν᾿ Ψ ψ6τὸ υἱ ἀ[65 δασιπάϊπη ἰὕηα' συγϑι ἃσογοηΐ, νοΐ. ΤΙ,Ο- 

τε ᾿Αθηναίους τὰς ἡμέρας χατὰ σελήνην ἄγειν. χαὶ : ; πα ει σθενον : 
Θ “χώλ δίας διδά Ἐπ ἽΝ δρίιπη ἰγασιρα 45 ἀοοογα θγο 1, ἐπι} }Π 6 Π| 685 (50 4υ6ῆ- 

8 Υ . - . . 5 ε 

ἐὰν νὰ ἜΣ ἐδ τι οὐααύκ ̓ ἢ Σ ΠΝ Ἶ ἣν {18π|Ὲ νοσδη8. (60) {Π0Ὶ ογσο 86 ἰρϑυπι ἢ ̓5ἰπίγαϊ 9 Υ]Πογαϑδοί, 
᾿ 0 ε - ᾿ ΕΝ ταν : : : 

ψεῦο9, ΕῚ 5: ὯΝ ἢ διῶ μὴ νὐνὰ τος Ἔν ΤΟΥ ὙΠῸ {Π|πης, αἰἷΐ, ἰδία μι Πυἱαγαηΐ. διιηΐ δυΐοηι 6}115 πηοηἱ δ φυϊθυ8 
μυῶν, ἐχεῖθεν ΣΤῊ ἘΟΥ  γυΥ δος Τοῖς τε ἀνθρώποις! 2οοηϑα]υογαΐ Ποπϑηΐθι8, υἱ αἷς ΑΡΟΠοἄοτα ἴῃ Ἰῦγο ἀο Ρ]ι]- 

45 συνεξούλευσεν, ΡΟΣ ιν Ἀπολλόδωρος τῳ περὶ τῶν Ἰοφοριογυμ βθο 8, (να υϑπιο 6  : Υἰγίαξεπι δίαιιο Ὀγορυ δ ο πὶ 
«ς 4 

φιλοσόφων αἱρέσεων, τάδε χαλοχἀγαθίαν ὄρχου πὶ’ Ἰυγδηιοηίο ἢ 6] ογο ἐθηβο. Μοηΐγὶ ποὶΐ. γα ο]αγᾷ δι δα 
ἢ Ἢ Α δ ΩΥῖ Ὶ Ω . « . . 

στοτέραν ἔχε. μὴ ψεύδου, Σ σπουδαῖα μελέτα. φίλους τηράϊαγα. ΑΠΝΐΟΟ5 οἷἕο ΠΟΙΪ βᾶγαγε ; 4108 δΐθπ) ρδγδν ουἹβ, 
μὴ ταχὺ χτῶ " οὖς δ᾽ ἂν χτήση μὴ ἀποδοχίμαζε. ἄρχε ἢς το) οῖας. Τυης τομο, πππ| ργίηιυπι ἀἰἀϊεοτί5 γοσὶ. Οοη- 

σὰ 4 ν᾿ ’ φ . ὡ . . 

πρῶτον μαθὼν ἀρχεσθαι. συμθούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, 0} ποῃ 41ἃ! δυδν βϑϑίπια, δοἀ 4 βιπὶ ορίϊη. Αηϊηυπὶ 
4 τ Ψιρ ἢ [1 “ῸὩ - Ν Ξ - " Η 

ι0 ἀλλὰ τὰ ἀριστα. νοὺν ἡγείονα ποίου. μὴ καχοις δυί- 80 Γαι ο πο πὶ ἀυσζθι δα ογο. ΝΟΙΪ Πι8}18 σοηρτοάϊ. δος 
δ “ , , ᾿ 

λει, θεοὺς τίμα, γονέας αἰδοῦ. Φασὶ δ᾽ αὐτὸν χαὶ 3:οπογᾶ, ραγοπίι5. γούόγογρ, Αἰππί αυοῆπο οαπὶ, υυπὶ 
’ , : δ τὸ ᾿ 

Μιμνέρμου γράψαντος, ΜΙΠΙΠΟΓΠΊ5 5 Γ 9 δϑοῖ, 

πατροχτόνου νόμον οὐχ ἔθηχε, « διὰ τὸ ἀπελπίσαι, » 
τω ω 3234 45. - ν᾽ 

ἔφη. πῶς τε ἥχιστ᾽ ἂν ἀδιχοῖεν οἱ ἀνθρωποι, « εἰ 
δμοίως. » ἔφη, « ἄχθοιντο τοῖς ἀδικουμένοις οἱ μὴ 



118. 1. 2. 

Αἱ γὰρ ἄτερ νούσων τε χαὶ ἀργαλέων μελεδωνέων 
» [ - ᾽ ᾽ 

ἐξηχκονταέτη μοῖρα χίχοι θανάτον, 

(δὴ ἐπιτιμῶντα αὐτῷ εἰπεῖν " 

Ἀλλ᾽ εἴ μοι χἂν νῦν ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτον " 
Ἵ μηδὲ μέγαιρ᾽ ὅτι σεῦ λῷον ἐπεφρασάμην : 

χαὶ ἀεταποίησον, Λιγυαστάδη , ὧδε δ᾽ ἄειδε" 
ὀγδωχονταέτη μοῖρα χίχοι θανάτου. 

φ΄ω ΠῚ ’ 

τῶν δὲ ἀδομένων αὐτοῦ ἐστι τάδε" 

Πεφυλαγμένος ἄνδρα ἕχαστον, ὅρα 
10 μὴ χρυπτὸν ἔχθος ἔων κραδίῃ Ἰ 

φαιδρῷ προςενέπη͵ προςώπῳ ῦ 

γλῶσσα δέ οἱ διχόμυθος 
ἐχ μελανῇς φρενὸς γεγοωνῇ.. 

γέγραφε δὲ δῆλον μὲν ὅτι τοὺς νόμους, χαὶ δημηγορίας 
15 χαὶ εἰς ἑαυτὸν ὑποθήχας, ἐλεγεῖα, χαὶ τὰ περὶ Σαλαυΐ- 

νος καὶ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας ἔπη πενταχιςχίλια, 

14 

ΟΙΟΝ. 

Ο υἱϊπδ1ὴ Π1ΟΓ]}}18 ϑἰη6 ἢ6 συγίβη|θο πιο σι ἐκ 

δοχδρί πἰθπῃθηὶ ρ.}}|148 Ρᾶγοᾶ ἰγα] δὶ, 

15 

(64) ἱπεγορδηΐδμι {πὶ αἀἰχίδ586 : 

Αἱ πὰ Πὶ δἰ νοὶ] πΠῸ Υἱϑ Ογθάογο, (01}{0 γγβιῃ, 

Ποῖι, φιοὰ ἰδ ἀἰσᾶτῃ γϑοίϊι5., ἐπν ἰθ 48, 

80 πιυία, [ἱμγαδῖδαα,, Ὦυμπο οἱ οἷς οδη6 ὙΟΓΘυΠ, : 

οοἰορσίηἰοπηθη) ρα} Πἀ8 Ρᾶγοὰ ἰγδῃδί. 

δυηῖ [(6π} φυαὰΣ τηθίγο οΟἰ Ὀγδηΐγ οὐ 5 ργσορία, ἰῇ πο 

ΓΤ ΤΣ 

ΒΡΘΟΙΪΔΠ5 δηΐπιοϑ ᾿οπιΐπυ τη Υἱἀθἃ8 

6 αυΐϊβ Ἰαί6η8 οὐϊΐῃπ) [ογρδὶ 

ἰπίιϑ., σΟἸ]ΟΠΌ ἢ 5 Δηίςα, 

Ἰΐησυδ ἀυρίοχαια, ἀο]088, 

ΘΧ δηΐπιο Ἰοαυδίιτ δίγο. 

Οομῃϑίδί 60} 50 ὙἼ ρ81356 6568, ΟΟΠΟΙΟΠ68 Ομ, οἱ δὰ 5656 

ᾳυσάδπι Θχμοτγίδίογία, οἱ θρίαϑ ἀ6 ϑδ]απηίηθ Αἰ οἰ β᾽1}- 

ηπ6 Γορυ 1.8 δά φυ παι π}}}}1ἃ νογϑυιηι ; ἰδη}}}05 οἰἰδπη οἱ 

καὶ ἰάμῥους χαὶ ἐπῳδούς. (52) ̓ Ε'πὶ δὲ τῆς εἰχόνος αὐτοῦ τ᾿ δεροίοϑ. (62) Ρογτὸ ἰρβίτι5 ἱπιαρίηϊ ἐπ ᾿υπο δοηϑαπὶ δρίργδηι- 
ἐπιγέγραπται τάδε" 

ἩΙ Μήδων ἄδιχον παύσασ᾽ ὕδριν, ἥδε Σόλωνα 
Ρ κ, ΩΣ ᾿ Υ ’ 

“Ὁ τόνδε τεχνοῖ Σαλαμὶς θεσμοθέτην ἱερόν. 

ἤχμαζε μὲν οὖν περὶ τὴν τεσσαραχοστὴν ἕκτην Ὀλυμ- 
πιάδα, ἧς τῷ τρίτῳ ἔτει ἦρξεν ᾿Αθήνησι, χαθά φησι 
Συσιαῤά τής, ὅτε καὶ τίθησι τοὺς νόμους. ἐτελεύτησε 
δ᾽ ἐν Κύπρῳ βιοὺς ἔτη ὀγδοήχοντα, τοῦτον ἐπισχήψας 

Ὁ τοῖς ἰδίοις τὸν τρόπον, ἀποχομίσαι αὐτοῦ τὰ ὀστᾶ εἰς 

Σαλαμῖνα χαὶ τεφρώσαντας εἰς τὴν γώραν σπεῖραι. 
ὅθεν καὶ Κρατῖνος ἐν τοῖς Χείρωσί φησιν, αὐτὸν ποιῶν 
λέγοντα " 

Οἰχῶ δὲ νῆσον, ὡς μὲν ἀνθρώπων λόγος, 
80 ἐσπαρμένος χατὰ πᾶσαν Αἴαντος πόλιν. 

[5] ἔστι δὲ χαὶ ἡμέτερον ἐπίγραμμα ἐν τῇ προειρὴ- 
μένη παιλμέτρω, ἔνθα καὶ περὶ πάντων τῶν τελευτη- 
σάντων ἐλλογίμων διείλεγυχι παντὶ μέτρῳ χαὶ ῥυθμῷ, 

ἐξ ἐπιγράμμασι χαὶ μέλεσιν, ἔχον οὕτως" 

5 Σῶμα μὲν ἦρε Σόλωνος ἐν ἀλλοδαπῇ Κύπριον πῦρ᾽ 
ὀστὰ δ᾽ ἔψει Σαλαμίς, ὧν κόνις ἀστάχνες. 

ψυχὴν δ᾽ ἄξονες εὐθὺς ἐς οὐρανὸν ἤγαγον᾽ εὖ γὰρ 
θῆχε νόμους ἀστοῖς ἄχθεα χουφότατα. 

ΓηΔ ἰπδοῦρίαπι 65: 

Ουᾶ ἀυάππι ἰπβᾶπ88 ΜΟάΟΓΙ ΠῚ ργορυ ἰγᾶβ, 

Ἰοσ! ογαπὶ 58] Δηιῖ8 ρα οἴ γα δοϊοπα ρᾶγίΐ. 

ΕἸοτγυ δυιΐοπ) πιᾶχί πιο οἰγοᾶ αυδάγαροβί πλδ1} βοχίϑπ) ΟΙγΠ|- 

Ρίδάθπι, οὐὐαβ ἰογίϊο ἃῃπὸ Αγοϊοι Αἰοθπἰ οπβίππι (υἱΐ, υἱ 

αἰ ϑοϑίογδί68ϑ : 710 οἰΐδπὶ (ΘΠ ΡΟΓΘ ἸΟμ68 οἷβ ἀρ. ΟΝ ἢ δυ- 

οπι ἴῃ ΟΥ̓ΡΓΟ, ἐοἰδ{18 8ι1α5 ΔΠη0 Οοἰυδροδίιηο, [06 50 15 πιδη- 

ἀδηβ, υἱ 58] ΠλἰΠ6ηὶ ᾿ρδ᾽115 ο558 ἰγδηϑίογγοηϊ δίιιδ ἰῃ οἴπο- 

ΓΟ 80]υ{84 ροῦ ἄσγυπὶ ἰπϑυ ας ἀσδοη παγοηί. Οὐοοίτγοδ εἰ 

Οτγδίϊηι8 ἰπ ΟἸἰΓΟΏΪθ 5 ἰρϑυπὶ ἰὰ Ἰοφυσηίοτῃ [Δεἰΐ : 

Ἐρο ἰηϑυ 1 8π| 14}}} 10, υἱ παγγδΐ ΠΟΠ Πα} πὶ (Δ 118, 

ΒρΑΓ5115 μοΓ ΟΠ ΠΟ. Α͵δεὶ8. ὑγθοπὴ βίγοηυ!. 

(603) Εχϑίδί 46 {1ο οἱ ποϑδίλιιπη ὀρ στδιηηια., οχ 0 1115. [8 πὶ 
ΒΌΡΓΔ ΠΊΘΠΙΪ ΠῚ Π}115 Πἰῦγο,, Ῥδιηπγοῖγο,, αὶ οἱ (16 Οπηπῖθι18 88- 
ὈΪΘη}}}5 οἱ ἀοοίγιπἃ ῃγαϑίδη 18 Υἱγίβ οπηΐ σόπογο τηοίγο- 
ΤᾺ ᾿υ 5 Πγ05 ομἰσγαπηπαίίοδ οἱ Ἰγγίςδ. δία διυΐίοπι ἂἀδ 50] 0Π0 
ΒΟΓΙΡΒΙΠ.Ὲ5 : 

Ογρηῖδ ἀοίυποίυμ συ γαχὶί Παϊηηᾶ ΘΟΙΟΠΘΠῚ : 

οϑϑᾶ 564} ἴῃ Οἰ}]Π|08 γογϑα ἰοπρέ 58] ἈΠ} 18. 

Αϑί δηϊπηϑ ΟΕ ογὶ βυυ]δίι δὰ τἰογὰ ΟΤῸ : 

αυρ06 8ι}5 Ἰορο5, ροῃάογα ρστδία, (1, 

Ἀπεφθέγξατο δὲ, φασί, Μηδὲν ἄγαν. χαὶ αὐτόν φησιιΘΑἰμπὶ οἴ Πιὰης ᾿ρεα8 [υ556 βοπίοπίίάπι,, ΝῚ}] πἰπιΐβ. Πρβαπι- 
μιν Διοςκουρίδης ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασιν, ἐπειδὴ δα- 

χρύοι τὸν παῖδα τελευτήσαντα, ὃν ἡμεῖς οὐ παρειλήφα- 
μεν, πρὸς τὸν εἰπόντα, « ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀνύτεις, » εἰπεῖν, 

46 τοίογί Ὀϊοϑοογί 65 ἴὴ Οοπιπιοπίδγ δ, Ζυ}πὶ ἰδοῦ πη γοία Ὁ 

ἃς ᾿υσογοῖ ἀο[υποίυμη {Π᾿ὰπΔ., ἀ6 400 π1}}} δ᾽ ̓ π6 6 δοςορὶ- 

Ἰη0.5, ἀἸοογοία γα ἃ αποάδπι : Αἴ πἰ}}} υγοοἶδ, Γοβροπά 556 : 

« δι᾽ αὐτὸ δὲ τοῦτο δαχρύω,, ὅτι οὐδὲν ἀνύτω. » Φέρον-α 7 Αἱ ργορίεγ Ἰοὺ ἴρϑυπι {Π|Δογίπιογ, φυΐα π]}}} ργοῆείο. Εδ- 
“αἰ δὲ αὐτοῦ χαὶ ἐπιστολαὶ αἴδε᾽ 

Ι3 Σόλων Περιάνδρῳ. 

6. απο λης μοι πολλούς τοι ἐπιῤουλεύειν. σὺ 
δὲ εἰ μὲν μέλλεις ἐκποδὼν ἅπαντας ποιήσεσθαι, οὐχ ἂν 

Γυπίυγ οἰΐδηη ἰδία" 6108 Θρἰδίο]α : 

δοίΐϊοπ Ῥογίαπατγο. 

θΆ4. δου δὶς {δὲ ρ[νἴπιος ἐπ αἰατὶ. ΑἹ {π|, δὶφ μίάοηι 

ΟΠ 65 6 Ἰπ σα ο (οἰ ογ6 τοί ογ 45, πὸ βὶς φιίαογι ρῥγοποῖθ58. 
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φθάνοις. ἐπιβδουλεύσειε δ᾽ ἄν τις καὶ τῶν ἀνυπόπτων, 
ὃ μὲν δεδιὼς περὶ αὑτῷ. ὃ δὲ σοῦ χαταγνούς, οὐχ ἔσθ᾽ 

ὅ τι οὖκ ὀρρωδοῦντος " χἂν τῇ πόλει χάριν χατάθοιτο 
εν 

ἐξευρών, ἣν μὴ ὕποπτος εἴης. ἄριστον μὲν οὖν ἀπέχε- 
ΩΣ ΄“ ἽΝ ΄ 

ὃ σῦαι, ἵνα τῆς αἰτίας ἀπαλλαγῆς. εἰ δὲ πάντως τυραννη- 
τέον, φροντίζειν ὅπως τὴν ἀλλοδαπὴν δύναμιν μείζονα 

ΓΟ ΄Ὡ ’ 

ἕξεις τῶν ἐν τῇ πόλει, χαὶ οὐδεὶς ἔτι τοι δεινός, ατϑὲ σὺ 
ἐχποδών τινα ποιοῦ. 

Σόλων Ἐπιμενίδη. 

Οὔτε οἱ ξυοὶ θεσαοὶ ἄρα ᾿Αθηναίους ἐπιπολὺ ὀνήσειν 
’ 

ἔμελλον, οὔτε σὺ χαθήρας τὴν πόλιν ὥνησας. τό τε 
«- Α ’ 2 λρ λ΄“ ὸ ΄“Ὸ 

γὰρ θεῖον καὶ οἷ νομοθέται οὐ χαῦ χυτὰ ὀυνανται ὀνῇ- 

σαι τὰς πόλεις, οἱ δὲ ἀεὶ τὸ πλῦζθος ἄγοντες ὅπως ἂν 

᾿ γνώμης ἔχωσιν. οὕτω δὲ καὶ τὸ θεῖον χαὶ οἵ νόμοι, εὖ 
: “ ν , 

ι5 μὲν ἀγόντων, εἰσὶν ὠφέλιμοι" καχῶς δὲ [ἀγόντων], οὖ- 
“- - ἤ . Ἁ 

δὲν ὠφελοῦσιν. [4:] οὐδ᾽ οἱ ἐμοὶ ἀυ είνους εἰσὶ καὶ ὅσα ἐγὼ 
ἐνομοθέτησα. οἱ δ᾽ ἐπιτρέποντες τὸ ξυνὸν ἔόλαπτον, οἵ 
οὐχ ἐγένοντο ἐυποδὼν [Πεισιστράτῳ ἐπιθέσθαι τυραν- 
νίδι. οὐδ᾽ ἐγὼ προλέγων πιστὸς ἦν. ἐχεῖνος δὲ 

’ ΄ 3 ’ ᾿] ρῈΟὮΟ 5 ’ 

20 πιστότερος χολχχεύων ᾿Αθηναίους ἐμοῦ ἀλυθεύοντος. 

10 

ἐγὼν δὴ θέμενος πρὸ τοῦ στριτηγείου τὰ ὅπλα εἶπον 
τῶν μὲν μὴ αἰσθανομένων Πεισίστρατον τυρχννησείοντα 
εἶναι ξυνετώτερος, τῶν δὲ ὀχνούντων ἀμύνεσθαι ἀλχι- 
μώτερος. οἱ δὲ μανίαν Σόλωνος κατεγίγνωσχον. τελευ- 
τῶν ὃὲ ἐαχρτυράμην, « ὦ πατρίς, οὗτος μὲν Σόλων 

ἕτοιμός τοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀμύνειν " τοῖς δ᾽ αὖ καὶ 
μαίνεσθαι δοκῶ. ὥςτε ἄπειμί τοι ἐχ μέσου ὁ μόνος ἐ- 
χθρὸς Πεισιστράτου: οἱ δὲ καὶ δορυφορούντων αὐτόν, 
εἴ τι βούλονται. » ἴσθι γὰρ τὸν ἄνδρα, ὦ ἑταῖρε, δεινό- 
τατα ἁψάμενον τῆς τυραννίδος. (06) ἤρξατο μὲν ὄγμαγω- 
γεῖν" εἶτα δὲ ἑαυτῶ τραύματα ποιήσας, παρελθὼν ἐπ᾽ 

Ἠλιαίαν ἐόόχ φάμενος πεπονθέναι ταῦτα ὑπὸ τῶν ἐ- 
γθρῶν" χαὶ φύλαχας ἠξίου παρασχεῖν οἷ τετραχοσίους 
τοὺς νεωτάτους. οἱ δὲ ἀνηχουστήίσαντές μου παρέσχον 

τοὺς ἄνδρας. οὗτοι δὲ ἦσαν χορυνηφόροι. χαὶ μετὰ 
τοῦτο τὸν ὄζμον χατέλυσεν. ἡ μάτην ἔσπευδον ἀπαλ- 

λάξαι τοὺς πένητας αὐτῶν τῆς θητείας, οἵ γε δὲ νῦν 
ξύμπαντες ἑνὶ δουλεύουσι Πεισιστράτῳ. 

Σόλων Πεισισ τράτῳ. 

Πιστεύω μυϑὲν χαχὸν ἐχ σοῦ πείσεσῆαι. χαὶ γὰρ 
᾿ ΄ὔὭ ἊΝ , νι Ύ ν Ο . τω 

πρὸ τῆς τυοαννίζος φίλος σοὶ ἣν, χαὶ νῦν οὐ μᾶλλον 
’ «Ὁ ξ ων ν ᾿] ’ Α Ά ’ 

διάφορος ἢ τῶν ἄλλων τις ᾿Αθηναίων ὅτῳ υὴ ἀρέσχει 
“Ὁ Υ κᾺ ε τς . ν, ῃ Ν ᾿ -. ".«“ ν 

τυραννίς. εἴτε δὲ ὑφ᾽ ἑνὸς ἄρχεσθαι ἄμεινον αὐτοῖς, εἶτε 
Ὁ ΕΥ̓ ᾽ , ᾿ Ἑ 
δημοκρατεῖσθαι, πεπείσθω ἦ ἑκάτερος γιγνώσχει, (07) χαὶ 

σὲ φηυὶ πάντων τυράννων εἶναι βέλτιστον. ἐπανήκειν 

δέ τοι ᾿Αθήναζε οὐ χαλῶς ἔγον δρῶ, μὴ αέτις κέμιψηται, 
ΜΝ - 3 , Α Ἁ φ- 

εἰ διαθεὶς ᾿Αθηναίοις ἰσοπολιτείαν, χαὶ παρὸν τυραννεῖν 
- ἐπε . , κᾺ Ἁ 

αὐτὸς οὐχ ἀξιώσας, νῦν ἐπανελθὼν ἀρεσχοίμην οἷς σὺ 
πράσσεις. 

40 

Σόλων Καὶ ροίσῳ. 

Ἄ , “ ΩΝ χρυ ξηδο : ᾿ ὴ Α 
γαμαι σε τὴς περὶ ἡμᾶς φιλοφροσυνὴς χαὶ νὴ τὴν 

3 , , κε »"»,͵͵ “νιν 
Λθηνᾶν, εἰ μὴ περὶ παντός μοι ἦν οἰχεῖν ἐν δημοχρα- 

ΒΑ. Α, 
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β. ΣΟΛΩΝ. 

1ης᾽αϊα δὲ ἐμ οπηι {δὲ φὐδρίαπι οἰἰαηιοΣ τς φιίος πιϊπῖπιο 
διιϑροοίος ἤαδο5, ραν {ϊηι δἰδὶ φιίάσηι πιοίπονις, ραν ϊηα (6 
τοργομοπάθηϑ, φιιοα ομιηΐα ΓΟΓηι ο5 ἢ ἐλ ἰφιια πο πιρ- 
ἔμαδ : φιεῖη οἰυ αὶ γα οοίμ, φιὲ ἐπυσοποτὶ φιαπάο 
δ5 Ὠιϊἰ η6 δμδροοίμ5. Εδί Ἔγύο ορέϊηιιηι αδοίϊογ6 ἰψ- 
γαπη 6, πὶ σαιιδα5 ΟὨϊπὶΣ Ἠιοίμς οναάας. Οἰιοὰ ςὶ {γ- 
ταπη αν Οπημὶ πο ἐπεὶ δέομαι. σΟΉ 565, φομιραγος {ἰδὶ 
ἨδΟΟ5356 65 ΘΙ ΥΉα5 υἱγὸδ οἱ ρεγοργίπα ατιχὶϊία μΥϑαπὶς 
υἱγίθμ5 ἢια͵ογα,, κί αν ἰδὲ πε δ ἐπ οδίμς5 αἱΐ, οἱ ἰμ 
ποριέποηι α6 γπσαϊο ἰοἰα. 

ιὃ δοίοπ Ερὶπιοπὶα [. 

Δέχιο ἰθρο5 Ἠι6ΩΣ Ργογοοίο Αἰδοπὶθπεὶϑιις μγοζιιγα 
ηιμί(Ὡι ογαπέ, πόπο ἐμ ἐμδίγαπαο οἰυϊαίοσηι )μυϊείϊ. 

Ναηι τοἰϊσίο οἱ ἰδομηιαίογοδ πΟΠ ϑοἱὶ )μευαγο εἰ υἱ αίος 

Ῥοξδιεπί, δοα φιεὶ τε {μαἀϊπθην ἀφπΐ ἐμ φμαπισμηφιις 
δοπίομίαηι υοἰμιηΐ, δὶς δἰ τοίϊσίο οἱ ἰδρος πομιϊπίδις 
τος διριί, δὶ γοοίθ τορι αὐπιηἰδίγαπί; κἰπ απίοπι πιαίο, 
πὐ μι ργοδιπί. (05) Νοψια δα 6 πιοο» ἰόσας ας γα γι 
δουρδὲ φιίοφμαηι ργοΐμονγμηί, 566 φεὶ  αγηι λαδοηας 
ἰαταγπέ, ηιαφηα τοὶριδίϊςιδ ἐπυσχογα αρίγιηιεπία, 
φιιὶ ΡιδιδίΓαίο, "6 ἐψγαπηί θην ἱπυαάογοί, ποη οὐφίϊίε- 
γπὲ : πόφιε Ἰεἰ δὶ γειὰ ργιραϊςοπίδ πάθος μαδϑοϑαίων. 
Πίος βαρίοῦ οαἰδίμπαυαί, Αἰ οἰδηςιδιις δίαηπαϊοης, 
φμαὴὶ 000 ΤΟΥ͂Ὰ ῬΤοΟίοψιιοδ. Δἶ0ο ἰσίζι" αγηιὶς απίδ 
σαν ροδὶἐἰς, ᾿ὶδ φιίαάοηι φιὶ Ριὶδὶςίγαΐμηι σοδί γε 
ἰνγαπηϊάθην πο απὶριααυογίονοηί, δαρίδη ἰογθηι; εἰς 
ΓῸῚῸ χρὴ {ἰδοῦ ίαίεηι τοὶριι δέοι. ἀϑϑογογ ῃιοίμοτγοπί, 
.]ΟΥ ον μι 6556 ἢ αἰαὶ. Αἱ {{ὶ. δοίοπὲ οὐ)ίξὶοδαηί ἰπ- 
δαπίαπι. Ταπάοπι ἰέα ραίγίαηι σοη οδ α ἐμ διίηι : « ὁ ρα. 
ἔγία, ὁπ {δὲ δοίονι, ραγαίιι5 οἰ τογϑὶς οἱ Τὸ (6 ἀοθη- 
ἄογθ. Αι μίδοθ ζαμι ἰπδαηὶγα υἱάθον. [1ὲς(αφιιε αὔοῦ, 
δοίτι5 ὁ οπιμίδιι5 Ριδἰδίγαί! ἱπὶπιϊσιδ : δέ ἐδ πμῆς, εἰ 
φιια {ιϑοί,, ὑϑί φαἰοἰ 65 6) 5 ἤαπί. δοὶας δηΐγι δοπιὶ- 
γ0ηὶ, αὨιίο6, οαἰ αἰἰδδίηιο ἐπυαξίδ56 ἰψγαππίασηι. (66) 
Ναηὶ σρρὶέ ϑαπάο ρίοδομι ἐἰίσογ ; (οἰ αδ ςἰδὲ οἰίωνι τυμί- 
ἘΘΓα ἐπ }Π σι , αὐ ΡΥΟΘΓΟδδι5 ἐπ ΠΜοιϊρα)η δαηῖια 86 αὖ 

Ποφίϊνιι5 ἀσσορ 556 υοσίογαη 5, ογαδαί φιασγὶησοηίοξ ΤῸ" 

διιδ ἰδδίπιος ἡ ὐδη65 δἰδὲ σμδίοαο5 ἀαγοπί. Αἰφι ἐἐ, ταιλὶ 

ΟΝ ατιδομἐαγί65, ργαδμογιπί. ΕΥαπί αἀμίσγη δὲ αγπιαίὶ 
οἰαυὶα. Τιπ μοριιίο ογὶρμὶί πρεγίπηι. Δεφμιαημαῖα 

δ ἰαθογαυὶ, εὐ ναι ρονῸ5 οἰῦδ5 ΘχὶηιοΥοτι 6 δογυϊίμίδ, 
φιιὶ δοϊἐἰσοί πὴ. ππιυοΥδὲ πὶ δογυϊμηΐ Ρὶπἰδίγαίο. 

19 δοίοπ Ῥι οι ϑδίτναίῖο. 

Οὐ οάο οφιίάομι πὶ δὶ πιο αὖς (6 ραδείγαηι παϊ!. ΝΟΊΗ 
αμίο ψγανη θην {ὑὲ αγαίσιιδ ΟΓαἢι, αὐ πὲ ππο φμία θη 
Ὠϊα5 ἐπ} 515 φπαῖπ αἰϊι8 φιίυὶς Αἰδεπιοπδίμνι φαὶ 
ἐψγαπη ον ἸῸΝ απιοί. δια απθηι πὰ πι5 ἐπιρογίο 
γοσὲ, διῦὸ μιϑέϊςο γοηὶ αανιηὶδίγαν ὶ ἀἐἐϊ8 αὐ 5 διί, εἰ 
δία ᾳφιμίδηιο δοπἐεπίϊα δία μαί. (07) ΟὐΥία ἰψΓΟαΉ ΜΟΥ ΜΉ 
οπιπίηι 6 6550 ργΓ(οίαπ ἐἰδδιμιπὴῖ [αἰ 0. Αἰδλοπαξ αἴι- 
ἔο) γοαίνο γαἰ πὰ ἀῃ ΑΟΟΟΥ ἢ 6546 ἐπίοίἐϊσο, πᾶ φιὶξς Ἠι6 
)μπκίο γοργοπμοηαΐ, φιὶ Αἰδοηὶοηδίδιις ἀμάμα Γοηρι- 
ὑἱίοαὴι οὐ φιιο αἀηιπἰδίγαπάαν ἰγαασιὶ αἰ δδοηι, ἰψγΓαλ- 
ποι ψιιθ, φιμ}λ ἱρ56 Π0550), Ο(ΟΡαΓΟ γορμαίαδοοια, 
1ποίίο γοάϊοης χασίπηι ἐπα δε δὶία ροπ θη ίΐα ρῥγοδαγὰ 
υἱα δα. 

δοΐοπ Ογ 50. 

Απιρίοοίον πιϊτ σα ἐμαπὶ ἐπὶ πος δεπουοϊόπέϊαηι : οἱ 
ῬΟΥ ἄοος ἱμιμιογίαίος, πἰδὶ αἀρμα πε 7απὶ ργ θη δία μ8- 
50} ἐὑἱ δεάθηι ἢαδοῦο τιϑὲ τοδριδίϊεα δἰ {ἰδετα, πιαίεῖα 
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τίᾳ, ἐδεξάμην ἂν μᾶλλον τὴν δίαιταν ἔχειν ἐν τῇ παρὰ 
σοὶ βασιλείᾳ ἢ ̓Αθήνησι, τυραννοῦντος βιαίως ΠΕεισι- 
στράτου. ἀλλὰ καὶ ἡδίων ἡμῖν ἡ βιοτή, ἔνθα πᾶσι τὰ δί- 
καια χαὶ ἴσα. ἀφίξομαι δ᾽ οὖν παρὰ σὲ, σπεύδων τοι 

5 ξένος γενέσθαι. 

ΚΕΦ. Γ΄. 

ΧΕΙΛΩΝ. 

αριμα ἐξ ἐπ ἑμα τοσία υἱέαηι φμαηι Αἰδοηὶς ἀσόγο, υἱο- 

οπίον' ἰγγαππίάσηι Θσογοοπίο Ρἰεὶσίγαίο. γόραπι ἰδὲ διια- 

υἷιι5 εχ ἐπεί ἐμέο ποείγουἱϊυΐηιμ5, δὶ διιπὲ οπιπὶδιι9 ασπα 

εἰ οοημπμπία γα. Ψομίαπι απο αὐ (6, μὲ δοΞερίἐϊο 

ἔιιο ἐαπέϊδΡοῦ ὕΓμαΥ. 

τὴν Ὅπν- ΠΟ 

ΟΑΡ, Π]|. 

ΓσΟῊἩΠΙΠΟ. 

88. Χείλων Δαμαγήτου Ααχεδαιμόνιος, οὗτος ἐποίη-- ᾿ .68. Οἴο 1,Δοορἀπῃπηοηΐυ8 ραίγο Ὠαπηδροίο [ϊ, Ηἰς 
σεν ἔλεγεῖα εἷς ἔπη διαχόσια, καὶ ἔφασχε πρόνοιαν περὶ 
τοῦ μέλλοντος λογισαῷ χαταληπτὴν εἶναι ἀνδρὸς ἀρετήν. 

19 πρὸς τε τὸν ἀδελφὸν δυςφοροῦντα ὅτι μὴ ἔφορος ἐγένετο, 
αὐτοῦ ὄντος, « ἐγὼ μὲν γὰρ ἐπίσταμαι, » εἶπεν, 
« ἀδικεῖσθαι, σὺ δὲ οὔ. » γέγονε δὲ ἔφορος χατὰ τὲν 
πεντηχοστὴν πέμπτην Ὀλυμπιάδα" Παμφίλη δέ φησι 
χατὰ τὴν ἕἔχτην. χαὶ πρῶτον ἔφορον γενέσθαι ἐπὶ Εὐ- 

ιν θυδήμου, ὥς φησι Σωσιχράτης. καὶ πρῶτος εἰςηγή- 
σατο ἐφόρους τοῖς βασιλεῦσι παραζευγνύναι" Σάτυρος 
δὲ Λυκοῦργον. οὗτος, ὥς φησιν Ἢ ρόδοτος ἐν τῇ ποώτη, 
Ἱπποχράτει θυομένῳ ἐν ᾿Ὀλυμπία, τῶν λεδήτων αὐτο- 
μάτων ζεσάντων, συνεδούλευσεν ἣ μὴ γῆμαι, ἥ, εἰ 

ἢ ἔχοι γυναῖκα, ἐχπέμψαι χαὶ παῖδας ἀπείπασδαι. (0) 
Φασὶ δ᾽ αὐτὸν χαὶ Αἰσώπου πυθέσθαι, ὃ Ζεὺς τί εἴη 
ποιῶν" τὸν δὲ φάναι, « τὰ μὲν ὑψηλὰ ταπεινῶν', τὰ 
δὲ ταπεινὰ ὑψῶν. » ἐρωτηθεὶς τίνι διαφέρουσιν οἵ πε- 
παιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, ἔφη, « ἐλπίσιν ἀγαθαῖς. » 

Ὁ τί δύσχολον, « τὸ τὰ ἀπόρρητα σιωπῆσαι, καὶ σχο- 
λὴν εὖ διαθέσθαι, καὶ ἀδικούμενον [δύνασθαι] φέρειν. » 
προζέταττε δὲ χαὶ ταῦτα: γλώττης χρατεῖν, χαὶ 
υάλιστα ἐν συμποσίῳ. μὴ χαχολογεῖν τοὺς πλησίον" 
εἰ δὲ μή, ἀκούσεσθαι ἐφ᾽ οἷς λυπήσεσθαι. (70) μὰ ἀπει- 

᾿ λεῖν μηδενί γυναιχῶδες γάρ. ταχύτερον ἐπὶ τὰς ἀτυ- 
χίας τῶν φίλων ἢ ἐπὶ τὰς εὐτυχίας πορεύεσθαι. γά- 
μον εὐτελῆ ποιεῖσθαι. τὸν τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν. 
γῆρας τιμᾶν. φυλάττειν ἑαυτόν. ζημίαν αἱρεῖσθαι 
μᾶλλον ἢ χέρδος αἰσχρόν: ἃ μὲν γὰρ ἅπαξ ἐλύπησε, 

δ τὸ δὲ διὰ παντός. ἀτυχοῦντι μὴ ἐπεγγελᾶν. ἰσχυρὸν 
ὄντα πρᾶον εἶναι, ὅπως οἱ πλησίον αἰδῶνται μᾶλλον 
ἢ φοθῶνται. μανθάνειν τῆς αὑτοῦ οἰχίας χαλῶς προ- 
στατεῖν. τὴν γλῶτταν μὴ προτρέχειν τοῦ νοῦ. θυμοῦ 
χρατεῖν. μαντιχὴν μὴ ἐχθαίρειν. μὴ ἐπιθυμεῖν 

ὦ ἀδυνάτων. ἐν δὲῷ μὴ σπεύδειν. λέγοντα μὴ κινεῖν 
τὴν χεῖρα: μανιχὸν γάρ. νόμοις πείθεσθαι. ἠρεμίᾳ 
γοΐῆσθαι. {11} τῶν δὲ ἀδομένων αὐτοῦ μάλιστα εὐδοχί- 
μησεν ἐχεῖνο᾽ « ἐν λιθίναις ἀχόναις ὁ χρυσὸς ἐξετάζεται ἱ 
διδοὺς βάσανον φανερᾶν᾽ ἐν δὲ χρυσῷ ἀνδρῶν ἀγαθῶν 

δογίρϑιί οἱ ορίδῃι δὰ γογδιδ ἔεγα ἀπορηῃίοβ. Ὀϊοουαΐ δίοπι ἢ-- 

υγογαπι Ργου θη ἰδπὶ απ γαίΐομθ οομπιργοϊιοπάϊ μοβδὶξ, 
Υἱγίυΐοπι Υἱγὶ 6866. [πα ϊσηδηίὶ [γαϊγὶ φαοὰ ΘρΒΟΓῸΒ ἔρθα ἤθη 

ἢογεί, αυυπὶ 116 (αἰθδοί, Εφο, ἰπαυΐί, ρδῖϊ ἰη)αγίδβ βοο, ἕὰ 
παβοίβ. Εἰϊξ δυΐδη ἐρἤογιδ οἶγοδ υϊ ιιδροδίπηδπι οἱ φυΐη- 
ἴδπι ΟἸγπιρίδάομι : Ῥδιηρ ἢ] δυΐθτ αἰγοᾶ δοχίδιη δἱΐ : ργὶ- 
ΓΠυΠΙ(Ό6 Θρἰογυχηῃ [υ͵586 ἀγοποηΐα Ευϊγάδηηο, διιοῖοσ 80- 
βἰογᾶίε8. Ργίπηι5 ἰπϑιἰ τ} αἱ Θρμοῦὶ γορίθυϑ δάϊπηρογοη.- 

ἴυγ : 5αἴγγυϑ υυγούγραηι αἰχ!!. Ηἰἷο, υἱ Ηεγοάοίυδ ἰῃ ργίπιο 
Ηἰδίογίδγιπι ᾿ἶἰργο γείεγι, Ηἰρροογδίί ΟἸ γπηρίω βδογιβοδηίι, 
υυπὶ (ΈΓΥΈγ θθα6 ἰφηΐ8 δἀπηίηΐουϊο Ἰοθοῖοβ οιρί8- 
δοηΐ, ΟΟΠΒ.Πΐ, δυιΐ ρογοίβίεγοί σφ] ῦ8, δυΐ, δὶ ἀυιχίβοος 
ὑχόγοπη, αἰπιϊἰογοῖ ἢ] ἰοβαυο δἰ οδγοί. (69) Εογυπί ουπὶ 
οἱ ἔβορυπι ἱπίογγοξββϑο, 4υϊάπδπ) ἰβοογαὶ Φυρρίϊοι ; []- 

Ἰυπαυ γΓεδροπάϊδβο, Εχορὶβα ἀσργιπιϊξ οἱ Πυμπλα οχίοὶ- 
"π᾿. Βορδίυβ 4υοὸ αἰ εγαηὶ ρογὶἱ ἃ]}} ἱπηρογὶ ἰ8, ΒΟμδ8, ἰπ- 
αυϊξ, δ6ρ6. Ουἱά ἀϊῆε!!οῦ Αγοδηα, ἱηᾳφυΐ, Γοίΐοογα, οἵ 
οἰΐαπι γθοία ἀϊβρθηδβᾶγο, ἱπ) υγίδδχυς ἰοἰογᾶγα ροββα. Ργιροὶ- 
Ρίοραί εἰ πῶο : {᾿ηῥσυδ ΒΕΠΊρΡΟΓ αυϊάοπι, βοά ἱπ εοηγίνὶο 
Ργδιβογίίῃ), οοπίηοπάδ. Ῥγοχίπηο πο πιδιδἀϊοοη πὶ, ]10- 
αυΐη διιάϊἑαΓο8 τι ΠΟ} ͵8 ἀο!εθαπί. (70) Νοιηΐηὶ ἱπίπίδη- 
ὧδ ἘΠ Π85 : 6886 ΘἢΪπὶ Πλ0Π 16 ῦγο. Ρτγοιηρίϊι8 δὰ δηνϊοου πη 
δάνογδθοβϑ σϑβι8, 4118Π| δὰ 5ΘΟΙΠ08 βυσοδβϑιι ΔΓ ΓΓΟΠΌΠη. 
Νυρι[85 πιοάϊοδδ δοίθπ88 6886. Μογίιιο ἤθη πηδ]οάΐϊςοῃ- 
ἄυπθ. Ηοπογδηάδπ) δβεηθοίαϊεπι. Οδυθηάιπ) ἰδὲ ἐμαὶ. 
Ῥαηιηυπι Ροί᾽ι8 αυᾶπι ἰὰγΡΘ Ιυσγυπι οἰϊσοηάιιπη : ἢ8π} ἐΠυεἰ 
86Π|6] (Δπίαπι ἀΟΙΟΥΓ 6866, ἢΟΟ Βοπιρογ. ΝΟ] υ5 οδἰδηι δίας 
ἰγγίοπάδϑ. Εογίοπι πιδηβυθίιπ) 6586 ὁρογίογθ, αἱ ργοχίηιὶ 
ΠΟΙ ἴδῃ) πιρίυδηί 418ἃΠΔ| γουογοδηΐυγ. Ὀἰδοθπάυ πη ἀο- 
ΤῊ δι.8 γθεῖθ Ῥγώβεββθ {ίπρυδηι ὈΓαῖγα προ πίϊ Ποη ροΓ- 
μϊ ἰοπάυπι. ϑυρογαπάδῃη, ἰγδουπάΐαδιῃ. ὨἱνίπαίΟἤθι ἤθη 
οὐΐο μαροπάδπι. Οὐκ: ἤθγὶ βοὴ ροβϑίηϊ ποη δρροίοπάδ. 1 υἱὰ 
ΠΟῊ [δϑἰἱπαπάυπλ. [πίον ἰἸοαεπάμπι ποη ἀρ ἰδ πάδη) πηδησηι : 
6886 Θηΐπ γδοογάϊπη. ΟὈΪΟπηρογαπάμπηι Ἰορίθυβ. Οὐϊοίοδιη 
δ ἰδπιδηάδηι. (71) 16 Γ οἀπία( 5 6}115 Βοῃ(6η [185 ̓ γας πγαχὶ Πρ 
Ρίδου!, φυὰ αἰ χεγαῖ Ἰδρί 168. σοί 1ν18 ἀυγαπι Θχδπηϊπαγὶ, οἱ 
ἀγα δρογίυμ βυὶ ἀοουπηοηίαπι : ἃυΓο δΔυΐοπη ΒΟΠΟΓΙΙΠῚ χηᾶ- 
Ἰογυπηαι8 Ποπηΐπαπι πιοπίοπι, οὈ) 5μηοαϊ δἰ1, σομιργορατὶ 

ἐδ τε χαχῶν τε νοῦς ἔδωχ᾽ ἔλεγχον. ν Φασὶ δ᾽ αὐτόν ποτε 3. Αἰιιπί {Πὰπὶ, αυμπὶ ᾽λπι οϑϑοῖ υὐϑίλιιβ, ἀἰχίβθα πἰμΐ} αἰἱλ 
γηραιὸν ἤδη ὄντα εἰπεῖν, ὡς οὐδὲν συνειδείη ἄνομον 
ἑαυτῷ ἐν τῷ βίῳ" ιστάζειν δὲ περὶ ἑνός. κρίνων γάρ 
ποτε φίλῳ δίχην αὐτὸς μὲν κατὰ τὸν νόμον, τὸν δὲ φί- 
λον πείσειεν ἀποδικάσαι αὐτοῦ, ἵνα ἀμφότερα χαὶ τὸν 

ὈΊΘΟΕΝΕ. ᾿ 

6586 ξοηδείυηι ἰπ ἰοίᾷ νἱΐδ εοηίγα [8 οἱ Ιεζος (ρεΐβδ6 : βοὴ 

ὁ6 ὑπᾶ τὸ Δ} ἰΐᾶγο : ΠΘΙῚρΡ6 ἀυιπὶ ἴῃ διηϊοὶ οδυβ8 74 - 
οαγεῖ, ᾿ρϑυπὶ αυϊάοπι βϑοιηυπι ἰοροπὶ [ἀολ586, 5οὰ δἱ (δὶ 
ἡυἀϊοὶ ἀπιΐοο ρεγδιιδϑίβϑα, αἱ γοὺπὶ Δῃβοϊ γογοῖ, πὰ υἱγιτλ- 

ΟἹ 
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νόμον χαὶ τὸν φίλον τηρήσαι. ᾿Ενδοξότατος δὲ μάλιστα 4 46 6 Ἰεβεπι εἰ δπλίουπι δεγνᾶγεί. 10 πιᾶχίμηδ 6.18 ργα- 
’ "Ἢ 

παρὰ τοῖς “Ἕλλησιν ἐγένετο προειπὼν πεοὶ Κυθήρων 
τῆς νήσου τῆς Λαχωνιχῇς. καταμαθὼν γὰρ τὴν φύσιν 
αὐτῆς. « εἴθε, » ἔφη, « μὴ ἐγεγόνει, ἢ γενομένη χα- 

τεθυθίσθη. » καὶ εὖ προὐνοήσατο. (23) Δημάρατος μὲν 

Ὑὰρ φυγὰς ὧν Λαχεδαιμονίων ΞΞέρξῃ συνεῤούλευσε τὰς 

ναῦς συνέχειν ἐν τῇ νήσῳ" χἂν ἑαλώχει ἣ Ἕλλας, εἰ 

ἐπείσθη Ξέρξης. ὕστερόν τε Νιχίας ἐπὶ τῶν Πελοπον- 

νησιακῶν χαταστρεψάμενος τὴν νῆσον, φρουρὰν ἐγχα- 

10 τέστησεν ᾿Αθηναίων, καὶ πάμπολλα τοὺς Λαχεδαιμο- 

νίους χαχὰ διέθηχε. Βραχυλόγος τε ἦν" ὅθεν καὶ Ἀρι- 

σταγόρας ὃ Μιλήσιος τοῦτον τὸν τρόπον Χειλώνειον 

χαλεῖ " " Βράγχου δὲ εἶναι, ὃς τὸ ἱερὸν ἔχτισε τὸ ἐν 

Βραγχίδαις. ἦν δὲ γέρων περὶ τὴν πεντηχοστὴν δευτέραν 

ι Ὀλυμπιάδα, ὅτε Αἴσωπος ὃ λογοποιὸς ἤχμαζεν. ἐτε- 

λεύτησε δ᾽, ὥς φησιν “Ἕρμιππος, ἐν Πίσῃ, τὸν υἱὸν 

᾿Ὀρλυμπιονίχην ἀσπασάμενος πυγμῆς. ἔπαθε δὲ τοῦτο 

ὑπερθολῇ τε χαρᾶς καὶ ἀσθενείᾳ πολυετίας. χαὶ αὐτὸν 

πάντες οἱ χατὰ τὴν πανήγυριν ἐντιμότατα παρέπευιψαν. 
20 ἔστι δὲ χαὶ εἰς τοῦτον ἐπίγραμμα ἡμῶν" 

σι 

(53) Φωςφόρε, σοί, Πολύδευχες, ἔχον χάριν, οὕνεχεν 
Χείλωνος πυγμῇ χλωρὸν ἕλεν χότινον. [υἱὸς 

εἰ δ᾽ ὃ πατὴρ στεφανοῦχον ἰδὼν τέχνον ἤμυσεν 

οὗ νεμεσητόν" ἐμοὶ τοῖος ἴτω θάνατος. [ἡσθείς, 

25 ἐπὶ δὲ τῆς εἰχόνος αὐτοῦ ἐπιγέγοαπται τόδε " 

Τόνδε δοριστέφανος Σπάρτα Χείλων᾽ ἐφύτευσεν, 
ὃς τῶν ἑπτὰ σοφῶν πρῶτος ἔφυ σοφίᾳ. 

Γ "1 

᾿Δπεφθέγξατο, « ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα. » ἔστιν αὐτοῦ χαὶ 

ἐπιστόλιον τόδε" 

Χείλων Περιάνδρῳ. 

Ἐπιστέλλεις ἐμὶν ἐκστρατείαν ἐπὶ ἐχδάμως, ὡς αὖ- 

τός κα ἐξέρποις- ἐγὼν δὲ δοχέω καὶ τὰ οἰχῆία σφαλερὰ 

7μεν ἀνδρὶ μονάρχω, χαὶ τῆνον τυράννων εὐδαιμονίζω 

ὅςτις κα οἴχοι ἐξ αὐτὸς αὑτῷ χατθάνη. 

ΚΕΦ. Δ΄. 

ΠΙΤΤΑΚΟΣ. 

. - Α μ᾿ φι." 

γι. Πιτταχὸς ρραδίου Μυτιληναῖος. φησὶ ὃξ Δοῦ- 
-πτ ὅ “- “ , ὦ» 

ρις τὸν πατέρα αὐτοῦ Θρᾶχα εἶναι. οὗτος μετὰ τῶν ᾿Αλ- 

χαίου γενόμενος ἀδελφῶν Μέλχγλρον χαθεῖλε τὸν τῆς 
΄- , 4 

Λέσθου τύραννον᾽ χαὶ περὶ τῆς Αχιλείτιδος χώρας μα- 
’ Ω 

τὴ γομένων ᾿Αθηναίων καὶ Μυτιληναίων ἐστρατήγει μὲν ! : ᾿ 
αὐτός, ᾿Αθηναίων δὲ Φρύνων παγχρατιαστὴς ᾿Ολυμπιο- 

ὦ ἊΝ Α ’ 

νίχυς. συνέθετο δὴ μονου αχῆσαι πρὸς αὐτόν" καὶ δίκτυον 
Ψ { - Ἁ . ,"-“ο λ ᾿ “6 λε Α ᾧ ’ 

ἔγων ὑπὸ τὴν ἀσπίδα λαθραίως περιέθαλε τὸν Φρυνωνα, 

χαὶ χτείνας ἀνεσώσατο τὸ χωρίον. ὕστερον μέντοι φη- 
ῃ ᾽ . "΄-"Θ - βᾺ 'ρ δ ὃ “ ΝῚ 

σὶν ᾿Απολλόδωρος ἐν τοῖς χρονίχοῖς διαδιχασθήναι τοὺς 

᾿Αθηναίους περὶ τοῦ γωρίου πρὸς τοὺς Μυτιληναίους, 
450 

εἴριια δρυὰ σγῴοοβ (ἰΐ, ᾳφιοᾶ ἀς Ογίμογὶβ ἰηδυΐα 1,Δοομῃΐα: 

ρΡγααϊχογαῖ. Νδιῃ αυυπὰ ᾿ΠΠ 15 ἠδέ: ΓδΠι δ ἰσπηαυς ἀἰ ἀϊοἰδϑοί, 

ὔυἱΐμδαι, ἱπαυϊ!, ἰθοο πυπαύυδηι [υἰδϑοῖ, δι} οογίο, δἰπιυΐδο 

ῃδία οϑῖ, δι} πιογβᾶ οϑϑεί ἢ ΑΟ ργϑοϊάγα ργυϊάογαῖ. (72) 

Ὀοιμηδγαίι! 5 οηΐπὶ 1,δΔοραοηθ Θχρυΐθυ5 Χογχὶ δυδϑιί, υἱ 

ἰῃ 68 ἱπϑ0}}8 ἤᾶγο5 σοηςἱποΓοῖ : οἱ ῃγοίοείο ἴῃ αἰ ἰοΠοπη μου τὴ 

γοηΐδϑοί αγϑοῖία, δὶ ἰὰ γοσὶ ρογϑυδϑίδδοί. Ῥοβίοα Νἰ οἶδ 611 

Ρεοϊ]οροπηθϑίδοο ἴπϑ018 ροί (08 Ὀγερϑιἀϊαμα 1Π||ς Αἰ ΘΗ ἢ- 

δίυπι 5ἰδίυ!ξ, Τ,ΔΟ ΘΟ ΟΘ606 πλ}}}{18 Οἰδαϊυς 8{Π|χ}}. Εγαϊ 

Κ᾽ ἰῃ Ἰοφυοπᾶο Ὀγονὶβ : δίψα ΟΡ ὁδ:η Γοπὶ Αὐἰβίδρογαβ ΜΙ τις 

ἤσπο Ἰοφυρηάί πιογοῖη ΟΠ ]οπίυπη ἀρρο! αὶ "οἱ Βγδηςῇῃὶ 

[υ͵856, φαΐ οι ρ] μι ἀρυὰ Βγαπο δ φρἀϊθοανὶῖ. ϑοηυογαῖ 

͵8π| εἰγοᾶ αυϊηαυδροδίπηδηι ρου πα 8πι ΟἸγηρίΔάομ, 400 

(οπρογο Πογοραΐ Ἔδορυϑ Δθυϊαγυηι βογὶ ρίογ. ΟΝ δυΐίθαν, 

αἱ ΠΟΓΠΙΡΡυΒ αἰΐ, Ρβ85, διῃρίοχυϑ δίψιδ οδουϊδί Π] πὰ, 

αυοὰ ἴῃ 1Ἰυἀ 8 ΟἸΥπιρίοἷδ ρῃ 6 1]8ἴι18 ρα Ι πιᾶτ Γορογίδοβοὶ. Ὠ6- 

(υποίυπι ἀϑϑογαηΐ ἱπηπηοάΐοδ ἰΟΕἰὰ οἱ δοηϊ! πῃ θθο  ΠΠδῖ6. 

Ομπ65 διυίοπι 4] δὰ οοἰοὈγιΔίο) σοηνοπογδηΐ, Ὠοηογὶῆ - 

οδη[ἰδϑὶ πιο οἱ ὀχϑοαυ δϑ 6}115 561 δυπί. Ἐπὶ ἰπ πο αυοᾳυς 

ΟΡ  σγῃπηπ)ᾶ ἃ ΠΟ 8 ΠΟ ρΟΘΙ(Ε1Π| : 

(23) Ῥμοθριογο γοἀἀδίαγ ΡΟ ὰχ {πὶ ργαίία, ᾳυοὰ (τὶ 

ΟΒΙΙοηἶ5. πϑίυϑ ἰοπηρογᾶ οἰπείδ ρι5]]. 

δογίδ Υἱάθηϑ Π811 σοι!  0Γ 5δἱ ἰδία ϑ ΟὈΪΥ 

τηδιίοπ), ΠΟΙ Τα ΓΌΠΙ : ΠΏΟΓΒ Πλἰ ιὶ (8115 οδῖ, 

᾿Ιρδίυϑ ἰίδι ἱμηαρίηἱ ἰῃϑογὶρίυπι : 

Ηἰἷς βαρίθῃβ (ογίϊ παΐι 1,δοράφπιοης Οἰΐοπ, 

4υἱ 6 ΒΠΊΘΓΟ δορίθιῃ πηᾶχὶ πη ἘΠῚ ογαῖ. 

6 ΕἼ)ι5 6δὲ δὰ βεηίθπίϊοϊα, ϑροῃάθ, βοὰ δἀθβὶ ποχᾶ. Βγουὶς 
αυοαῦοσ ορί βίο ἰρδὶι5 (ογίαγ ᾿λυ} 50 α] : 

Ολίίο Ρορίαπαγο. 

δογὶ δὶς πιὶ οχροαϊ ἰοπεηι ἐπ οσίοτος διδεὶρὶ, ἰδηπς 
ἐρδιιπι δεῖ ϊο ἐπίονγμέμγιιπ. Αἰχαὶ δ00 πιοπαγο δα πεὸ κα 

μα 6556 μιείο, 7οἰϊσοπιχα οεπκ ἰνγαηπιιῆι σΘ 560, φαὶ 

αοπιὶ δια πιογίο οδιογὶί. 

ΘΑΡ. ΙΝ. 

ΡΙΤΤΑΟΌῦ5. 

ι γῖ. Ρι[(Δοὺ8 ΜΙ ]οΠδ ΗΠ γγμδάϊο ραίγο, αυδίη ΤΊ γδόραι 

[υἱ8586 Πυγίϑ διιείου 65ῖ. Ηἷς ὑπὰ οὐπὶ ΑἸοιὶ [γαἰγὶθι5 Μοίδη . 

σἰγιὴ 1,650] ἰγγάπηυπὶ ργο ραν. Εἰ φυϊηὶ ἀὸ γοσίομ δ Αὐἰι- 

Η1{|4|58 Ἰνοββοϑϑίοηθ ἰηίογ Αἰ Πμθηΐθηθοβ οἱ ΜΙ Π8605 δγτνβ 

ἀοοογηογοίυγ, ᾿ρογαΐογ ἱρ56 ὀχογοῖϊβ οὐπὶ ΡΏγΓΥποης Αἰ|16- 

πἰοηϑίιπι ἀθοο, φαΐ ρϑηογαί 565 ἰῃ ΟἸγπρΙοἷ5 ᾿υἀ 5 υἱσογαῖ, 

δἰ ην!]αγὶ οογίδηνἷπο ρυσπᾶγο ἱποι{{υἰ1, Βοος ρίαν οΕἰγροο ἴε- 

εἴυπι ΠΡ οΘη58, ΡΗγΥ ποηοπι 60, ἀπ πο οἂνοῖ, ἱπνοὶν ῖ, ἱρ - 

8046 ΡΟΓΟΠΙρΡίο ἄρτυπὶ βογυαυΐ. Ῥοβίθδ νόγο Αἰ ΟΠ ΘΗ 5685 

ἀϊφορρίαβδο εὐπὶ ΜΙ ΝΠ α 5 ἀ6 ρμοϑδοβδίοηρ ἃστὶ, ἰμβδυαυς ἃ 



118. 1,4. ΡΙΤΤΑΟΘΙΙΒ. 
ἀκούοντος τῆς δίχης Περιάνδρου, ὃν χαὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις 
προςχρῖναι. (15) Τότε δ᾽ οὖν τὸν Πιτταχὸν ἰσχυρῶς ἐτί- 
μῆσαν οἷ Μυτιληναῖοι, καὶ τὴν ἀρχὴν ἐνεχείρισαν αὐτῷ, 
ὃ δὲ δέχα ἔτη χατασγὼν χαὶ εἷς τάξιν ἀγαγὼν τὸ πολί- 

5 τευμα, χατέθετο τὴν ἀρχήν, χαὶ δέχα ἐπεδίω ἄλλα. καὶ 
χώραν αὐτῷ ἀπένειμαν οἱ Μυτιληναῖοι - ὃ δὲ ἱερὰν ἀνῇ- 
χεν, ἥτις νῦν Πιττάχειος χαλεῖται. Σωσικράτης δέ 
φησιν ὅτι ὀλίγον ἀποτεμόμενος ἔφη τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς 
πλεῖον εἶναι. ἀλλὰ χαὶ Κροίσου διδόντος χρήματα οὐχ 

Ι0 ἐδέξατο, εἰπὼν ἔχειν ὧν ἐδούλετο διπλάσια" ἄπαιδος γὰρ 
τἀδελφοῦ τελευτήσαντος χεχληρονομηχκέναι. (σ) Παυ- 
φίλη, δέ φησιν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ὑπομνημάτων, ὡς τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ Τυρραῖον χαθήμενον ἐπὶ χουρείου ἐν Κύμη 
χαλχεύς τις πέλεχυν ἐμδαλὼν ἀνέλοι. τῶν δὲ Κυμαίων 

15 πεμψάντων τὸν φονέα τῷ Πιτταχῷ,, μαθόντα καὶ ἀπο- 
λύσαντα εἰπεῖν, « συγγνώμη μετανοίας κρείσσων. ν Ἡρα- 
χλειτὸς δέ φησιν, Ἀλκαῖον ὑποχείριον λαθόντα καὶ ἀπο- 
λύσαντα φάναι, « συγγνώμη τιμωρίας χρείσσων. υ νόμους 
δὲ ἔθηκε" τῷ μεθύοντι, ἐὰν ἁμάρτη,, διπλῆν εἶναι τὴν 

. Ὁ ζημίαν᾽ ἵνα μὴ μεθύωσι, πολλοῦ χατὰ τὴν νῆσον οἴνου 
γινομένου. Εἶπέ τε « χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι" ν οὗ καὶ 
Σιμωνίδης μέμνηται λέγων᾽ « ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν ἀλαθέως γε- 
νέσθχι χαλεπόν, τὸ Πιττάχειον. » (Πὴὴ μέμνηται αὐτοῦ 
χαὶ Πλάτων ἐν Πρωταγόρᾳ" « ἀνάγχᾳ δ᾽ οὐδὲ θεοὶ μά- 

5 χονται. » χαὶ « ἀρχὴ ἄνδρα δείχνυσιν. » ἐρωτηθεὶς δέ ποτε 
τί ἄριστον, « τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν. » καὶ ὑπὸ Κροίσου τίς ἀρ- 
γὴ μεγίστη, « ἣ τοῦ ποιχίλου, ἔφη, ξύλου, » σημαίνων 
τὸν νόμον. ἔλεγε δὲ χαὶ τὰς νίχας ἄνευ αἵματος ποιεῖσθαι. 
ἔγη δὲ καὶ πρὸς τὸν Φωχαϊκὸν φάσχοντα δεῖν ζητεῖν ἄν- 

30 θρωπὸν σπουδαῖον, « ἂν λίαν, ἔφη, ζητῇς, οὐχ εὑρή- 
σεις, » χαὶ πρὸς τοὺς πυνθανομένους τίεὐχάριστον, «χρό- 
νος, νἔφη ἀφανές, « τὸ μέλλον" ν πιστόν, « ΥἿ᾽ υ ἄπιστον, 
" θάλασσα.» (78) ἔλεγέτε συνετῶν ἀνδρῶν, πρὶν γενέσθαι 
τὰ δυςχερῇ , προνοῆσαι ὅπως μὴ γένηται" ἀνδρείων δέ, 

ἃ γενόμενα εὖ θέσθαι, ὃ μέλλεις πράττειν, μὴ πρόλεγε- 
ἀποτυχὼν γὰρ γελασθήση. ἀτυχίαν μὴ ὀνειδίζειν, νέ- 
μεσιν αἰδούμενον. παραχαταθήχην λαθόντα ἀποδοῦναι. 
φίλον μὴ λέγειν καχῶς, ἀλλὰ μηδὲ ἐχθρόν. εὐσέβειαν 
ἀσχεῖν. σωφροσύνην φιλεῖν. ἀλήθειαν ἔχειν, πίστιν, 

0 ἐμπειρίαν, ἐπιδεξιότητα, ἑταιρίαν, ἐπιμέλειαν. Τῶν ὅ 
δὲ ἀδομένων αὐτοῦ μάλιστα εὐδοχίμησε τάδε 

“Ἔγοντα χρὴ τόξα καὶ ἰοδόκον φαρέτρην 
στείχειν πυτὶ φῶτα χαχόν. 
πιστὸν γὰρ οὐδὲν γλῶσσα διὰ στόματος 

ε λαλεῖ διχόθυμον ἔχουσα 
χραδίη νόνμα, 

["9) ἐποίησε δὲ καὶ ἐλεγεῖα ἔπη ἑξαχόσια, χαὶ ὑπὲρ νόμων 

ι9ᾺΆ 

Ῥεγίδπαγο οοηίγουθγβία ἰμάϊοα Αἰ μη ϊδηςυς Δ υὐϊολίι πη 
ἰγϑάρ Αρο!]οάογυβ ἰπ ΟἸιγοηϊεἶβ. (75) Ηἰπς ἰεϊίας ΡΙΕἀσιϊτὴ 
ἵπ Β1ΠΊΠ10 ΠΟΠΟΓΘ ΜΙ ]οπαὶ ἰδθυθγθ, οἰχδ ργποίραίι πη 
ἰγδάϊάθγυπί, αθπη {Π}0 ἀπ ἀθοθπὶ ἃπηΐβ ἰδπαΐεδοῖ ἃς ΓΘ. 
ΡΟΡΙοᾶ πὰ ργόροίαγα οοηβίἰ υΐβδαί, 86 ἰρδι πὰ βροηΐα πιδρΐ- 
δίγαίιι διδαϊοαν!, Ὠθοθιὰ ἱπὰδ δ]ΐο8 βυροῦνίχίϊ ΔΗΠΟβ, ΔρΡΤᾺΠ)- 
αυὸ 510] ἃ ΜΙ ΠΟ δ515 ρογιι βϑυπη δδογαν!ξ, αυΐ ἡμης Ρἱ- 
ἰδόευ8 ἀἰοϊίυγ. 50 δοβίογαίοβ δἰΐ δίιηι ρᾶγίθπη Θχ  συδπ δἰ δὶ 
ΓΕΒΕΓΥΔ856, οἴ ἀϊχίδθθ, Ὀἰηγἀΐπὶ Ρ] 8 ἰοίο 6586. 56ὰ οἱ Ογαϑο 
ΡΘΟμπ88 δα 58 τη οπί6 δοοίραγα ποϊαΐΐ, ἀυρῖο ΡΙυΓἃ 4ι8η} 
γί δ θα ἀἴσθπβ : ἀοἤιποίο ρηΐπη [γαίγα βίμβ ΠΡ ογίβ 
ἱκογρα ἰδίθη) 86 Ἵγουΐβθα. (76) Ῥαιωρ να δυίοπι ἰῃ βοομῃὰο 
Οὐπμπι Ηἰϑγίογυμη ΤΥΓΓ δου τείδγί ἰρβίαβ ΠΩ, αυυπὴ 56- 
ἀετοί ἰῃ (οπϑίγίπδ Ομηγ, ἰηοοίδ βαειιγὶ ἃ 3 θγο ΔΟΥΆΓΙΟ [Οἶδθ6 
πεοδίυπι : ἃ ΟπιΔηΪ8 γεγο Υἱποίυην Ποπηϊοίϑιη δὰ Ρἰδουπη 
ΤΉ β811Π),, δία ἃ 60 ρίϑῃδ [υἶξδ8 ΔΟΘΟΙ υΐαπ,, ἀἰοθπίο, χαυμιυς 
ΓΟΙῺ ΟΟβΠΟΥ 356, Υδπίαπι ρα μἰ θη (18 6556 ροίϊογοι). [|6Γ8- 
ΟΠ δυΐδη) ΑἸοδθιιπλ Δββογίξ ΠιδἸγει 556 οδρίίνυμι, Πἰθογυῃ- 
4υ6 αἰπη δῖ556, ΥΘΠΙΔΙΠΊΑ 116 ΒΡ] εἶο ροίίογοιη ἀἰχίεοα, [μρ68 
Εἰΐδπὶ ἀθα! : ἐγίοβ, φυυπὶ ροοοαγοηΐ, ἀυρ)ϊεὶ μαπᾶ αἤὶ. 
αἰθπάοβθ, υἱ οανογθηΐ ἰθιηυ]οηίίδη) : δρυηθαίὶ φυΐρρα νίῃο 
ἰπδι}]α. Ἑδγυηίαγ 6}118 ἰδίδβ βοη θη (ία : Ῥαγα ἢ οἶα δέ Ρο- 
ἈΠ 6586 : Ο}5 οἰΐδη δἰπηοη ἀθ5 πηδηηίηϊξ Πνΐ5 - « Υἱγυμ 
Ὀθῃυ πὶ ὙΟΓΟ 6586 ἀγάυμπ)θ βοουπάα πὶ ΡΠ δουῃ). » (7 Με- 
πλϊηἰξ ἰίετὰ Ρ]αίο 'ῃ Ῥγοίδρογα : Νβοθϑεί(δί! ἠδ ἀΐ αυϊάριῃ 
ΓΕΙυοἰδηίαγ. ΕἸ, Ιπηρογίαπι νἱγαπη οβίθπαϊί. Ἰπίογγορδ.- 
ἰυ5 Δαυᾶπά0 υϊὰ εβ56ὲ ορ{ἰπιιπὶ : Οὐοὰ δάρεί, ἱπαυΐϊῖ, ΒΘἢ6 
ΟΟΠΙΡΟΠΕΓΘ. Α Ογώϑο ἰΐθπὶ γορδίῃβ φυοάῃδπη) οββοί ΓΔ ΧΙ 111) 
ἱιημογίυιῃ : μίρη!, ἰηαυΐ!, νδεὶϊ : ἰοθιη Ὠἰμΐ ΓΙ ΠΣ ἱπηυρης, 
Αὐἀιποποθδί οἰἶδπ), αἱ νἱεϊογίδβ ἱπογυθηίδς Γορογίδγρηϊ. }ο- 
Οδίοο ἰΐθιη αἰοοηί!, χυσιγοπάυ πη) 6856 Ποιηίπϑῃῃ {τυ : 51] ηἰ- 
τηΐυ ἢ οαγίο56 αυφοβἰογίβ, ἰπααΐί, Ποη ἰῃγϑηΐθβ. Ρογοοηίδη- 
{ἰδυ8 φυξάμπαπι Θδϑεΐ πιαχίπ)α ξγδίυμι, Ταηρυδ, δἰΐ : αυΐὰ 
Οδβουγαπι, Κυϊαγογαῃι ονθηίυδ, ἰπαυΐέ : αυἱὰ ἤάε|ε, Τογγα: 
φυϊά οοπίγα ἱπῆ πη, Μᾶγα, ἱπαυϊ!. (78) Ὀἰοοθαΐ οἰΐδῃη Ργι- 
ἀδπίϊυπι Υἱγογιιπ) 6856, ργἰ θα δπ| δανογβᾶ ογὐπίδηΐ, ργα"- 
νἱάογο πα ουθηίϊδηΐ ; ἰογίϊ πὶ γόσο, αυυπὶ ὀνοπίϑθηΐ, τγοςία 
ΟΟΙΙΡΟΠΟΓΟ, Ουοά, ἱπαυϊ, (Δ ΘΓ -ἰηϑΕ{{π|8., ΠΟ]Ϊ ργεράϊσαγο : 
ΠΔΠῚ 5 [Δ 6ΓΘ παι ϊνογίβ, γἰἀθθογίδ. 1 η(οἰϊο  δίδη ποιηξεὶ 
ὀχργοργαπάδηι, φυὶ ἰηνἼἀΐδι γαγοδίαγ. [εροκί πηι ́ υυκὴ 
δορορογίδ, γϑάὰθ. Αμλΐοο Π0]] πη] δάϊοογο, 8. ἢ6 ἰηϊπηγΐοο αυϊ- 
ἄεπι. Ρἱεἰαίοπ) 0188 : ἃπ)ἃ ἰδιηρογδηίἴδπι : νογί (δι! βίυάρ. 

{Ἰἀεπὶ, ΡοΓ πὶ, ἀοχίεγι ἰδίοπι, δηνίοἰ ἴδπ) αἰ] σοι ἰδηγαι6 
ὑυδίοα!. Εχ οδηίδί!β 6}. ἀϊοῖ 8 ἤῶρο πηᾶ χ᾽ πη ργοθαηίαν : 

Ατοι! ρΡοίοηίοπὶ δίαιο βαρὶ {ἰογὰ μῃδγοῖγα 

ορογίοϊ δάϊγα τη8]08. 

Ναπὶ ηἰἰ βάυπι ᾿π4υδπη} ᾿ἰησιιᾶ μού ογὰ βογὶΐ 

ΠΟγΘἢ5 ἀυ}} 1068 οδίδ πιο η [5 

ΔηΪΠ 4116 δοηδ08. 

(79) Γοεὶ ἰἰη δὰ δα χοθηίοϑ νοΓϑυ5 εἰοροβ, οἱ ροάθϑί τὶ ογᾷ - 
χαταλογάδην τοῖς πολίταις. Ἤχμαζε μὲν οὖν περὶ τὴν 6 (ἰοπο ἀδ Ἰομί!ιΒ δά οἶνα5 δογίρϑί!. ΒΊογυΐξ οἶγοδ βοσυπάδηι 
τεσπσαραχοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα" ἐτελεύτησε δ᾽ ἐπὶ 

᾽0 Ἀριστομένους τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς πεντηχοστῆς δευτέρας 
Ὀθλυμπιάδος, βιοὺς ὑπὲρ ἔτη ἑδδομήκοντα, [ἤδη γη- 

οἱ αυδάγαροβίπιᾶπι ΟἸγπρίδάθπ).. . Μογίυιδ 65ὲ δυΐίσῃ)΄ 

Ατἰβίοπιοπο δγοῆοη!θ, ἰογίϊο ἃηπὸ ΟἸΥ 815 δοουπάδο 

οἱ ᾳυϊπαιαρροδίηγες 4υυπὶ Υἱ χ δϑοῖ ΒΒ ΓᾺ 8ΠΠ05 δορί μδρὶ ἴα, 

9. 



ΒΙΒΔ. Α, ὃ. 

ρχιός]. χαὶ αὐτῷ ἐπὶ τοῦ μνήματος ἐπιγέγραπται τόδε" 
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Οἰχείοις δαχρύοις ἃ γειναμένα καταχλαίει 

ΠΙιτταχὸν ἠδ᾽ ἱερὰ Λέσδος ἀποφθίμενον. 

ΠΙΤΤΑΚΟΣ. 

[8πἴ 56Π6Χ]. [ἢ Ἰῃοηυπιοηίο ἰρβἰιι5 ἱηϑογ μία: ᾿ς οϑ : 

ΟἸ πὶ 4118 σοηυϊί, ἸΔογ πλ8 (6, ΡΠ δος, [,65}}05 

5ΔΟΓΆ 5115, (δΐο ργοθοαυϊίυν ἀοπ μη. 

ἀπόφθεγμα αὐτοῦ: Καιρὸν γνῶθι. 1 ἔγονε δὲ χαὶ ἕτερος γ᾽ Ἐδὶ {Π|8 οὐδ ϑεπίεπίί, ΤΘΙΉΡα5 ὀρρογίαπαπι πο506, Ευϊΐ εἴ 

5 Πιτταχὸς νομοθέτης, ὥς φησι Φαύωρῖνος ἐν ἀπομνημο- δον Ρ᾿[{Δοὺ5 Ἰορίβαΐογ, εὐὐὰβ οἱ Ἑαγογίπιιβ ἰῃ ρτίπιο σοτὰ- 
νευμάτων πρώτῳ καὶ Δημήτριος ἐν ὁμωνύμοις, ὃς καὶ τηρηίδγίογυπι οἱ Ποπμοίγυ5 ἢ ΟΟσΠοπ ἰθ08 πηοπη εἰ, αυὶ οἱ 

μικρὸς προςηγορεύθβη. Τὸν δ᾽ οὖν σοφὸν λέγεταί ποτε 8. τηΐποΓ ΔΌΡΟΙΪαίυ8 οϑί. ἘἙδυίυγ δυΐοπι βαρίθῃϑ 116, φυ πὶ 8}}- 
νευνίσχῳ συμέουλευομένῳ περὶ γάμου ταῦτα εἰπεῖν, ἅ 
φησι Καλλίμαχος ἐν τοῖς ἐπιγράμμασι: 

ι0 (β0) Ξεῖνος Ἀταρνείτης τις ἀνήρετο Πιτταχὸν οὕτω 

1 

25 

90 

95 

4υ 

τὸν Μυτ'ληναῖον, παῖδα τὸν Ὑ ραδίου" 
Ἄττα γέρον, δοιός με χαλεῖ γάμος" ἣ μία μὲν δὴ 

νύμφη χαὶ πλούτῳ χαὶ γενεῇ κατ᾽ ἐμέ 
ἣ δ᾽ ἑτέρη προδέθηχε. τί λώϊον ; εἰ δ᾽ ἄγε σύν μοι 

βούλευσον, ποτέρην εἰς ὑμέναιον ἄγω. 
εἶπεν" ὃ δὲ σχίπωνα, γεροντιχὸν ὅπλον, ἀείρας, 

Ἤνιϑε, χεῖνοί σοι πᾶν ἐρέουσιν ἔπος. 
οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ πληγῆσι θοὰς βέμδιχας ἔχοντες 

ἔστρεφον εὐρείη παῖδες ἐνὶ τριόδῳ. 
Κείνων ἔρχεο, φησί, μετ᾽ ἴχνια. χὠ μὲν ἐπέστη 

πλησίον" οἵ δ᾽ ἔλεγον" Τὴν χατὰ σαυτὸν ἔλα. 
ταῦτ᾽ ἀΐων ὃ ξεῖνος ἐφείσατο μείζονος οἴκου 

δράξασθαι, παίδων χληδόνι συνθέμενος. 
τὴν δ᾽ ὀλίγην ὡς χεῖνος ἐς οἰχίον ἤγετο νύμφην. 

οὕτω χαὶ σὺ, Δίων, τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα. 

51) δοκεῖ δ᾽ ἐχ διαθέσεως αὐτὰ εἰρηκένχι. εὐγενεστέρα 

γὰρ αὐτῷ οὖσα ἣ γυνή, ἐπειδήπερ ἦν Δράχοντος ἀδελφὴ 

αυδπαο 8} δάο]οδοθπία ἀ6 πλδί πη πῖο σοη γα πο πάο σοηβι]6- 

γεΐυγ, οἃ ἀἰχίθθ6, αυα ΟΔἢ Πἰπηδοίι5 ἰῃ ΕΡρ μΡραπιπιδί 5 βογί οἱ - 

(80) ΝΌΡΟΓ Αἰδγηζουβ γορ!δραὶ ΡΙΠΔΟοη ὨοΒρ68, 

Ἠγτγγῃδαὶ! παί πα, φυθηιὶ ΔΙ γ]6η8 (01 : 

Οὔγο βθῆθχ, βοι)η ᾿ηγυ]δί τη6 δρᾶ, Ρι16 118 

υἃ ΠΛ ὶ ρΔΓ 68 σοηΐο 5 πμ] ατ16 ΟΡ. ; 

ἰίεγὰ δοὰ ργωϑίδί : ἰὰ ίαγε φιιοὰ δχρϑάϊξ, ογο, 

ἀυσοπάδ ἴῃ {Π4]8Π|05 υἵγᾶ πα ἱ υχοῦ ογὶ 9 

Ὀϊχογαὶ : 116 γον! οἰδίο, βοηΐβ δγιηᾶ, "Ά 6110, 

Ἑοοο, δἷΐ, Ἰιὶ ἰοΐδπι Γοπι, τἱ} ογοάς, ἀοορηί. 

εΠ|1 ἀυΐδηλ ὁοἰεγθ8 βοιἰοἷ5 ἸΙον ογίδυ8 οὐθο5 

αἰ γαυδηὶ 1115 ἰῃ {γ Υ1}5 ρυογί. 

Ἰ, Βέχθογο ΠἸογυπη γϑϑϊ δα, αἰεϊ. ΕΠῚ16 

δορρα! : γοοϊπυπί : Ὠυοσὶίο Πηϊἰπηηι ! 

ΠώΦΟ δὶ μογούρὶξ, Ἰυνοηυπι δαυΐδ ᾿υ 5005 ΟΞ ΡΟ 8 

ΟΟΙΒΙΟΉΪ 05 πηδρη β ρα θ.8 ἀρϑίίηυϊῇ; 

80 ἰ6η0 61 Πηοαϊ δ5 πχόγοπὶ ἀϊιχὶΐ ἰῃ 865. 

Εγρο ἴυχφυο, Ὠίοη, ἀμποϊΐο πη πηδῖη. 

(81) Ὑἱαρίυγ δυίθιη ὁχ βυὰ αἴοοίίοηρ [8 αἰ χῖ350, Νπὶ που ]- 

Ἰόγοπὶ 'ρῃ56 ἀυχογαί Ὠγδοοηΐδ ἢ}}} Ῥοπί}}}}} δογόγοπι, 4085 ἰπ 

τοῦ Πενθίλου, σφόδρα χατεσοδαρεύετο. αὐτοῦ. Τοῦτον Ο εὔπι ἱπμηηοάίοθ βιιρογθᾶ ογαί. Ηπποὸ Αἰοθουβ σαράποδα οἱ σάρα - 
᾿λλχαῖος σχράποϑα μὲν χαὶ σάραπον ἀποχαλεῖ διὰ τὸ πλα- 
τύπουν εἶναι χαὶ ἐπισύρειν τὼ πόδε" γειροπόδην δὲ διὰ 
ἃς ἐν τοῖς ποσὶ ῥαγάδας, ἃς γειράδας ἐκάλουν' γχύρηχκα τὰς ἐν τοῖς ποσὶ ῥαγαῦας, ἃς γειραῦας γχύρη 

Ὁ ΄“ ’ 

δὲ ὡς εἰχῇ γαυριῶντα" φύσχωνα δὲ καὶ γάστρωνα ὅτι 
παγὺς ἦν" ἀλλὰ μὴν καὶ ζοφοδορπίδαν ὡς ἄλυχνον" 
ἀγάσυρτον δὲ ὡς ἐπισεσυρμένον χαὶ ῥυπαρόν. τούτῳ 
γυμνασία ἦν σῖτον ἀλεῖν, ὥς ψησι Κλέαρχος ὃ φιλόσο- 

φος. Καὶ αὐτοῦ ἐστιν ἐπιστόλιον τοιόνδε " 

Πιτταχὸς Κροίσῳ. 

Κέλεχί με ἱκνέεσθχι ἐς Λυδίην, ὅπως σοι τὸν ὄλβον 
ἴδοιμι" ἐγὼ δὲ χαὶ μὴ δρεὶς πέπεισμαι τὸν ᾿Αλυττεω 
παῖδα τῶν βασιλήων πολυχρυσότατον πέλειν. οὐδέν τε 
πλέον ἄμμιν ἱχομένοις ἐς Σάρδις" χρυσοῦ γὰρ οὐ δεύμεθα, 
ἀλλὰ πέπαυαι ἄρκια χαὶ τοῖς ἐμοῖς ἑτάροις, ἔμπας δ᾽ 

ἴξολαι, ὡς ἀνδρὶ ξείνῳ γενοίυτην τοι συνόμιλος, 

τοίυτ. 

πὸν νοσϑδῖ, αυοὰ ἰαίοϑ ρΡοΐο5 (γδ!ιδγοῖ : χειροπόδην 8:61}, 400.} 

νυ] πογὰ ἰῃ ΡΟ 5 μαρογοῖ,, 480 χειράδες ΔΡρΟΙ ΔηίυΓ : γαύ- 

ρηχα, φιυοά (δπΊογε ἰη{ππηοϑοογαῖ : φύσχωνα τΟΓΟ οἱ γάστρωνα,, 

αυοά μίηρσι! οπ8οῖ 84}}8} 0 0}}0 : ΡΟΓΓῸ ζοφοδορπίδαν φυοηιο, υἱ 

αυὶ ᾿γεῖπο ποη υἱογοίιγ ( οὐ παΐυπι οχΐθΠ8) : ἀγάσυρτον 

γοσο, αυοά πορϊοοίὶ οὐ 8 οἱ ὁογάϊ 15 οβϑοῖ. Ηαΐὶο ὀχογεὶ- 

{ἰππῈ [υ τ] ογὰ ἰγἰουπι, υἱ ΟἸΘδτγοΙ 15. 9} Οβορ 5 [6518 - 

15 δυυίομῃ 6}1.8 Ὀγον θ ορ [018 ἢ} 5106] : 

ῬΡι(ἀςς Ογῶϑο. 

“ιδος πιο ὶπ χυναάϊαπι υοπῖγο ςρεοίαξιηπ ΟΡΟ5 ἴμα5 : δ00 

Ὁ07Ὸ οἰδὲ ἐἰα5 Ἠιϊπὶ 6 ἀϑροχὶ, πὶλὶΐ απιδῖσο Αἰψαί 5 

Μίμιπι τοσιηηπ οπιπῖ μι 6550 ορτποη ἐϊδ οί πηι αἸΟΦΉΘ τὸ- 

“οΥ δοιηιηι. Νόφιο ἀπιρἰΐπ5 φμίσημαπι μαδίίτὶ σμηπῖις, 
δὶ ϑαγος αὐ 6 ΄σροοδδογίπιιιδ. ΑἸΓῸ ο)ὲπὶ ἐρϑὶ ον ἐη- 

αἰσοηιι5, 5σα ροδδίαοο φμαπίμηι δαζὶ5 δἰ ἐ πιϊμὶ οἰ απεὶ- 

εἰδ. Ῥοπίᾳηι ἑἰαηιοη, τὲ {ἰδὲ ποερί(αἴὶ υἱγὸ 7απὶϊαγὶς 
οὐδπείαγ. Ὲ 



111}. 1,5. ΒΙΑΞ5. Δὲ 

ΕΦ. Ε΄. 

ΒΙΑΣ. 

8). Βίας Τευτάμου Πριηνεύς, προχεχριμένος τῶν ἑπτὰ 1 

ὑπὸ Σατύρου. τοῦτον οἱ μὲν πλούσιον, Δοῦρις δὲ πά- 
ροιχόν φησι γεγονέναι. «(ΦΦανόδιχος δὲ χόρας αἰχμαλώ- 

ὁ τοὺς λυτρωσάμενον Μεσσηνίας θρέψαι τε ὡς θυγατέρας 
χαὶ προῖχας ἐπιδοῦναι χαὶ εἰς τὴν Μεσσήνην ἀποστεῖλαι 

.- ’ “ὦ ς ’ δὰ -Ἠ 2» 7 φ τοῖς πατράσιν αὐτῶν. γρόνῳ δὲ ἐν ταῖς ᾿Αθήναις, ὡς 
προείρηται, τοῦ τρίποδος εὑρεθέντος ὑπὸ τῶν ἁλιέων, 

-΄ φῶ ψΨ ὮΝ ΓΟ τοῦ γαλχοῦ, ἐπιγραφὴν ἔχοντος « τῷ σοφῷ, » Σάτυρος 
10 μέν φησι παρελθεῖν τὰς χόρας ---- οἱ δὲ τὸν πατέρα αὐ- 

τῶν, ὡς χαὶ ζϑανόδιχος ---- εἰς τὴν ἐχχλησίαν, χαὶ εἰπεῖν 
τὸν Βίαντα σοφόν, διηγησαμένας τὰ χαθ᾽ ἑχυτάς. καὶ 

ἀπεστάλη ὁ τρίπους" χαὶ ὃ Βίας ἰδὼν ἔφη τὸν ᾿ΔΑπόλλωνα 

ΟΑΡΟΥ. 

ΒΙΑ5. 

83. Βίαπι! Ρυοποηϑὶ ραΐογ τ Γουΐδηγυ5. Ηυης ϑαίγγυς 

δοῃίοηι γο {018 ργαῦ}}. Εἰι1556 οριϊοπίτιι 8}}} δι υπιαηΐ, 

θυγὶδ γόγὸὺ ἴῃ Δ 0 η15 δ ἢ ι1.8 ΠΑ} 1 (4556 ἰοοίδίαγ. Ρ]δποάί- 

Οὐ γθγο, σδρίναϑ 61}Π} Ρα ΘΙ [85 τοοπηἶβδο Μοββθηΐδβ, οἱ εἱ 

(Π1|85 οἀοᾶ5886., ἃ0 ροδίροᾶ δή]ος 5 ἀ011}}}8 ΜΟΒδΘ πο. μᾶγοη- 

{Π0.8 [1188 ΓΟΠ) 5556. Βγονΐ ροσί ἰηνοηΐο ΑἸ ηΐ5, υἱ αἰ χίπηυς, 

ἃ υ]δοδίογθυ5 ἰγίροίο ὥμθο, ουἱὐ ογαΐ ἰμδογρίαηι : δδρίοη 

ϑαίγγαϑ αυ οι ΡῈ16}185, 411} ἡ θγο, χὰ ει ῖη5 ΡΠ δΔηοι οι! 65, 

{Πάγυπὶ ρμαίγοιῃ ἰῃ οοποίοηοπι νϑηΐδϑο ἰγδάθηΐ, πίομαι, 

ΘΧΡΟΒΙ (15 αυᾶ" ἴῃ 56 ορίσϑοι,, ρρΘ! 4556 58} 6 16 Π}, δίσχαο {{1: 

ῬΟάδηι δὰ ΘυΠ| Πιίδ50} : 60 ΟΟηϑρ οἷο ἀἰ ίβ86 Πἰδηίοη, ΑΡρΟ]- 

σοφὸν εἶναι, οὐδὲ προςήχατο. (53) Οἱ δὲ λέγουσιν ἐν Θή- 2 ἰνθοπι 6886 βδροπίοπι : Π66}6 {ΠΠὰτη Δα ἰδία. (83) ΑΙ 

15 ὅλις τῷ Ἱ]ραχλεῖ αὐτὸν ἀναθεῖναι, ἐπεὶ ἀπόγονος ἦν 

Θηύχίων ἀποιχίαν εἰς Πριήνην στειλάντων, ὥςπερ χαὶ 
Φανόξδιχός φησι. λέγεται δὲ χαὶ Ἀλυάττου πολιορχοῦν- 
τος Πριήνην τὸν Βίαντα πιήναντα δύο ἡμιόνους ἐξελά- 
σαι εἰς τὸ στρχτόπεδον' τὸν δὲ συνιδόντα χαταπλαγῆναι 

ἣν τὸ μέχρι χαὶ ἀλόγων διατείνειν αὐτῶν τὴν εὐθενίαν. 
χαὶ ἐρουλήθη͵ σπείσασθαι, χαὶ εἰςέπεμψεν ἄγγελον. Βίας 
δὲ σωροὺς ψάμμου χέας καὶ ἄνωθεν σῖτον περιχέας ἔδειξε 
τῷ ἀνθρώπῳ“ καὶ τέλος μαθὼν δ ᾿Αλυάττης εἰρήνην 

ἐσπείσατο πρὸς τοὺς Πριηνέας. θᾶττον δ᾽ αὐτῷ πέμ- 
25 Ὑαντι πρὸς τὸν Βίαντα ἵνα ἦχοι παρ᾽ αὐτόν, « ἐγὼ δέ, » 

φησίν, « Αλυάττη χελεύω χρόμμυα ἐσθίειν, [ἴσον τῷ 
χλαίειν]. » (81) Λέγεται δὲ χαὶ δίκας δεινότατος γεγονέναι 
εἰπεῖν, ἐπ᾽ ἀγαθῷ μέντοι τῇ τῶν λόγων ἰσχύϊ προςε- 
γρῆτο. ὅθεν καὶ Δημόδικος ὃ Λέριος τοῦτο αἰνίττεται 

δ λέγων" ᾿ 

ἯΝ τύχης χρίνων δικάζευ τὴν Πριηνίην δίκην" 

χαὶ Ἱππῶναξ « Ἃ χαὶ δικάζεσθαι Βίαντος τοῦ Πριηνέως 

ΤΙ Ό5 Πσγου]  5δογδῆδα οὐ (γα ηΐ, ΄υοὰ ἐΠΠης ὀεϑϑί ογίυμ" 

ἀυ8, Ργίοποαυθ ΤΠ Ο ΔηοΓΌΏ. οὐ]ομία : Ρ]αποιοο ἰ( ἰρϑιη) 

δδογορηΐθ. Ἐογίαγ, αὐυῦπὶ ἃ}}) ΑἸγαίίο υΐομο Οὐδ ἀογοίαγ, 

Βίαπίοπ) ὁχ ἰηἀ υπιγία ἀπ058 δασί ΠΆ556 ΠΤ. }]05., ΘΟ5416 ἰῃ ξασίτᾶ 

ἱπηρυ } 1556 : αυΐρυ8 σοπϑροςι 8. ΟὈΒ  ΠΡυἶβ86. Γόσοπὶ, αιοά 

Υγ61 Ὀγυία δηΠπια} ἃ ἃρι 605 ἰδπὶ ηἰ(ἰἀ6 Δ γοηΐ : ἂς 4 

δοϊνοπὰα οἰϑίἀΐοπα ἐοοϊ δη(6 1}, ΘΧΡΙογαηο  ρσγαία πυμΕ}}" 

ἰπ υγνοπὶ ΠπιῬἰδἰ5ϑ6. ΠΒίδϑ δυ οι ΖυΠ ἀγοηἃ ἀσογυο 8 ΟΠ ἰδδεὶ 

ορογυϊοϑοίαψιο ἰγΠἴοο, οβίθη 1 ηὐυπίϊο : φῃοὰ φαυπὶ ΑἸγαί(ο5 

οσοσπονυίβϑοῖ, οὐπὶ ῬΓΙΕΠΟΠ5.})}15 ραᾷοοθπὶ (οἷ, Μοχ 4ιηὶ 

Βίαρι!, υἱ διὶὶ 86 νοηϊγεῖ, τἸπηαπάδϑοοῖ, {16 αἰχὶῖ, Εαυϊθπὶ 

3. Αἰγαίίεῃ οορα5 οοπιοίογο [ἰὰ ὁ5[ ρ]ογᾶγο) 060. (81) ΕεγίυΓ 

οἵ ἰῃ οδιιδ8 ΡοΓοΓΔ (18 ἀἰβογ  ϊ5ϑἰ πη05 [ι|556, ὈΟΠδΠὶ ἰδ ΠΟ ἰη 

Ρατγίοιῃ οἰοηιιθη δ 808 : ἰάφυο Ὠοπ οἰ οι18 1 οτὶ 15 δἰ ση ἰοδὶ, 

αυσυπ αἰεὶ : 

ΤΙΌΪ ϑοοπάσπι οϑἱ ἡ 1.13. }118 ἀἰοίο Ῥγίθηϊ αι; 

οἱ ΗἸρροπᾶχ υἱοὶ δἰξ : « ΕἸ ἴη }υγὸ ἀϊουπάο Βἰαηίοια Ὀγίοποη- 

χρεῖσσον. » Γοῦτον οὖν χαὶ ἐτελεύτα τὸν τρόπον. δίχην 4 β6πὶ βδυρεγαρθαΐί. » Μογίοπι ΟὈΪἑ ἴῃ ᾿ὰ πο πηοάμπι : Ολ υΞα 1}, 

γὰρ ὑπέρ τινος λέξας ἤδη ὑπέργηρως ὑπάρχων, μετὰ τὸ 
ἢ χαταπαῦσαι τὸν λόγον ἀπέχλινε τὴν χεφαλὴν εἰς τοὺς 

τοῦ τῆς θυγατρὸς υἱοῦ χόλπους" εἰπόντος δὲ χαὶ τοῦ ἐξ 
ἐναντίας χαὶ τῶν διχαστῶν τὴν ψῆφον ἐνεγχόντων τῷ 
ὑπὸ τοῦ Βίαντος βοηθουμένῳ,, λυθέντος τοῦ δικαστηρίου 
νεχρὸς ἐν τοῖς χόλποις εὑρέθη. (8.) καὶ αὐτὸν μεγαλο- 

ω πρεπῶς ἔθαψεν ἢ πόλις͵ καὶ ἐπέγραψαν’ 

Κλεινοῖς ἐν δαπέδοισι Πριήνης φύντα καλύπτει 
Ωῳ ’ , ’ Υ 4 ἥδε Βίαντα πέτρη, χόσμον ᾿ἴΐωσι μέγαν. 

ἀλλὰ χαὶ ἡμεῖς" 

Τῆδε Βίαντα χέχευθα, τὸν ἀτρέμας ἤγαγεν ἱΕρωῆς 
Ἢ εἰς ᾿Αἴδην, πολιῷ γήραϊ νιφόμενον. 

εἶπε γάρ, εἶπε δίκην ἑτάρου τινός" εἶτ᾽ ἀποκλινθεὶς 
παιδὸς ἐς ἀγκαλίδας μαχρὸν ἔτεινεν ὕπνον. 

ΡΓῸ δηλῖοο ἀϊχογαί ᾿ᾶπὶ πιᾶχίπ}8 πδῖι, οἱ αὐὐπὶ ἀϊοοπάὶ 

ἤποπι (δοιϑϑοΐ, δρυΐ ἰῃ δἰπ ποροί 9 ὁχ ἢ|18 [6555 ΓΟΟΙ ΠΥ. 

Ουυπι νου δάυογβαγ 5 ἰἰἰἀθπη ρογυγδϑϑοῖ, ᾿πἀ!οο9 4:6 δες 

(οη ἶᾶπ βοουπάηπι δου πὶ ἰυ 1556 ηΐ (Οἱ σδυδῶρ δυ95 Βἰδηΐθιη 

᾿ιαθυογαὶ ραίγοηυπι, 5ο]υῖο [υεἱϊοίο πορΡοΟΙ 8 'π στϑηῖο ο]8- 

υἶκθα 8ηΪΠ8ΠῚ ΟΟΙρογίυ8 681. (85) Αἰαια ουπη πιδσηϊῇοθ 

δοροὶ ἰν! εἰν 85, (ἀπιυϊοήιο ἰπβογίρθογο : 

Ηφοςο Ῥγίθῃτοἶβ 58{1}Π| ἰῃ ἃ ΓΙ ροίγα Βίδηΐο πη, 

οομίορὶἑ ογηδηπγοηί 1 [0116 σΟΙΟΌ ΓΘ. 

Εδὶ οἱ ποβίγῃιῃ ἰῃ ΘΠ ΡᾺ : 

Οοπάο Βίδηϊοπι, Ἠδγπι65 δἰ δεῖ ὁ φυοπν ἀὐκχ} δὰ Οτεουδη, 

ΑἸοηΐοπι ηἶν οἱβ [πη ρογᾷ δ Ρ}}}8. 

ὈϊΧὶϊ οπίπι οδιι5δπὶ 506 : Ἰη ἢ πδίι5 ἴῃ Ὁ} Π 89 

ἴθοχ Ρυογὶ, Ἰυη 8Π| 50} νυ Ἰἴυτγ ἴἢ ΓΘ] Ό ΘΠ. 

᾿Εποίησε δὲ περὶ Ἰωνίας, τίνα μάλιστα ἂν τρόπον εὐ- ὅ Ἑροὶξ σᾶγηιθη γογϑιιπὶ (ΌΓΙμΟ ᾿ἷα Π}}}} 6 ἀο Τοπΐα, 4:8 Ππηὰ λ  Π16 
Υ̓͂ - ΡΟΣ » 3 “ ῥαιμονοίη, εἰς ἔπη διξχίλια, τῶν δὲ ἀδομένων αὐτοῦ 

Ὁ εὐδοχίμησε τάδε" Ἀστοῖσιν ἄρεσχε πᾶσιν. ἐν πόλει 
γαίϊοηθ [ἸἸχ οϑϑὲ ροβϑοῖ. Εχ ἀφοδη 5 6115 βομίοη 5 

ρἰδουοίαπηὶ ἱπργίπιὶδ ἰδίτο τ ὦ Οἱ ν ἰθα5 ράσεγα ὁπιμίθυ8 δέ 866, 
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αἶχε μένης" πλείσταν γὰρ-ἔχει χάριν’ αὐθάδης δὲ τρόπος 
πολλάχι βλαδερὰν ἐξέλαμψεν ἄταν. (86) χαὶ τὸ μὲν ἰσχυ- 
ρὸν γενέσθαι τῆς φύσεως ἔργον" τὸ δὲ λέγειν δύνασθαι 
τὰ συμφέροντα τῇ πατρίδι ψυχῆς ἴδιον χαὶ φρονήσεως. 

εὐπορίαν δὲ ρημάτων πολλοῖς χαὶ διὰ τύχην περιγί- 
νεσθαι. ἔλεγε δὲ ἀτυχῆ εἶναι τὸν ἀτυχίαν μὴ φέροντα" 
χαὶ νόσον ψυχῆς τὸ τῶν ἀδυνάτων ἐρᾶν, ἀλλοτρίων δὲ 
καχῶν ἀμνημόνευτον εἶναι. ἐρωτηθεὶς τί δυςγερές, τὴν 

« ἐπὶ τὸ χεῖρον, » ἔφη, « μεταθολὴν εὐγενῶς ἐνεγχεῖν. » 
10 συμπλέων ποτὲ ἀσεδέσι, χειμαζομένης τῆς νεὼς χἀχεί- 

νων τοὺς θεοὺς ἐπιχαλουμμένων, « σιγᾶτε, » ἔφη, « μὴ 
αἴσθωνται ὑμᾶς ἐνθάδε πλέοντας. » ἐρωτηθεὶς ὑπὸ ἀσε- 

θοῦς ἀνθρώπου τί ποτέ ἐστιν εὐσέῤεια, ἐσίγα. τοῦ δὲ τὴν 
αἰτίαν τῆς σιγῆς πυθομένου, « σιωπῶ, » ἔφη, « ὅτι περὶ 

18 τῶν οὐδέν σοι προςηχόντων πυνθάνη. » (87) ἐρωτηθεὶς 
τί γλυχὺ ἀνθρώποις, « ἐλπίς, » ἔφη. ἥδιον ἔλεγε δι- 
χάζειν μεταξὺ ἐχθρῶν ἣ φίλων’ τῶν μὲν γὰρ φίλων πάν- 
τως ἐχθρὸν ἔσεσθαι τὸν ἕτερον, τῶν δὲ ἐχθρῶν τὸν ἕτερον 
φίλον. ἐρωτηθεὶς τί ποιῶν ἄνθρωπος τέρπεται, ἔφη, 

20 « χερδαίνων, » ἔλεγέ τε τὸν βίον οὕτω μετρεῖν ὡς καὶ 
πολὺν καὶ ὀλίγον γρόνον βιωσομένους, χαὶ φιλεῖν ὡς 
μισήσοντας" τοὺς γὰρ πλείστους εἶναι χαχούς. συνεθού- 

λευέ τε ᾧδε: βραδέως ἐγχείρει τοῖς πραττομένοις" ὃ δ᾽ 

. 

ἂν ἕλη, βεθαίως τηρῶν διάμενε. μὴ ταχὺ λάλει" μα-᾿ 
85 νίαν γὰρ ἐμφαίνει. (88) φρόνησιν ἀγάπα. περὶ θεῶν λέγε, 

ὡς εἰσίν. ἀνάξιον ἄνδρα μὴ ἐπαίνει διὰ πλοῦτον. πεί- 
σας λαθέ, μὴ βιχσάμενος. ὅ τι ἂν ἀγαθὸν πράττης, 
εἰς θεοὺς ἀνάπεμπε. ἐφόδιον ἀπὸ νεότητος εἰς γῆρας 

ἀναλάμθανε σοφίαν" βεδαιότερον γὰρ τοῦτο τῶν ἄλλων 
8ὺ χτυημκάτων. 

προείρηται, χαὶ ὃ δυςάρεστος Ἥ ράχλειτος μάλιστα αὐ- 

τὸν ἐπήνεσε γράψας" « Ἐν Πριήνη Βίης ἐγένετο ὃ Τευ- 
τάμεω, οὗ πλέων λόγος ἢ τῶν ἄλλων. χαὶ οἱ ΤΠριηνεῖς 
δὲ αὐτῷ τέμενος καθιέρωσαν τὸ Τευτάμειον λεγόμενον. » 

35 ἀπεφθέγξατο᾽ Οἱ πλεῖστοι χαχοί. 

κεφ. ς΄. 

ΚΛΕΟΒΟΥ͂ΛΟΣ. 

'η ᾳαυδουῃαθδ υΓὮ6 ΠΊΟΓΔΓΙΒ : δδοῖ οηὶπὶ ᾿ος ρσταίίδ μἱυγὶ- 

ἸΏ πὶ : Οοπίγα ἱπϑοϊοπίΐα ΔΠΙπΠλΐ δῶρα ἰῃ δ 4υ πὶ σγάνϑεη 

δοχδπι ὀνυδαϊί. » (86) Εἴ ΓΟῦΟΓΕ σΟΓΡΟΓΙΒ γά]εγο, πδίαγιρ 6ϑὶ 

ΠΌΠΙ5 ; ρδίτία στογοὸ Ὁ{118 δυδάογο ροβϑθα, δηϊπιὶ ὑ"οηυπὶ οἵ 

ργυάοη δ : πηδρτιδβ οροῦ πη} {15 νοὶ οἷα (ογὸ Οὔ] θοἰ(. 1η{6}] - 

ἕδη ἀϊοιμαΐ, 4υἱ (ογγα ποαυϊγοί ἱπ(6] οἰ ἰδί6 πὶ : ΠΠΟΓ θυ Π4116 

ΔηΏΝΗΐ, 68 ἀοδίἀογαγο, αυξὸ ἤσγὶ ποη ροϑβϑιπῖ, δἰ θηὶ τ οΓο ἰῃ - 

(ΓΟΠΙΠΟαϊ ΠΟ. ΤΠΟΠΙΪηἾ556. Ιηἰογγορδίι5 αυϊπᾶπὶ οϑ55οῖ ἐϊ- 

ἢεἶ 6, ἕογγα, ἰηαυί, (ογί ον πιυ (δι! οἤ θα) γόγιὰ ἰη ἀοίοτϊ 5. 

Νανισαθαί οὑπὶ ἱπιρ 19 δἰἰχυδηάο, οἱ αυυπὶ ἰοΐδ ἰοπηροδίαίο 

πᾶν 5 φυδίογοίυγ Πυοίθυ5, ΠΠΙ4 6 ἀθο5 ἱηνοσδγοπί, διϊοίο, 

ἱπαυϊῖ, π6 γο8 11} ἢ  ἡδυίρσαγο δοη(ἰΔηἴ. Ῥογοοηίδηϊ, ἱπιρῖο 

μιοπιΐπΐ υϊά ο5ϑοΐ ρίοίδβ, πἰΠ}} τοϑροόπαϊξ : αυυχιο {16 

8:16 {Π| οδυιδδπι βοϊβοϊδγοίυγ, Οὐδ, ἰπααὶϊξ, ἀ6 γοθυβ 11} δὰ 
ἴ6 Ρεγιϊποηθυ5 αυεογῖβ. (87) Βοραίυϑ υϊὰ εβδεῖ ἀπ]ςε ᾿ο- 

ταϊπίθυθ, 5ρΡ68, 81. Μδ1|16 86 ἱπίογ ἱπἰ πηῖοοϑ αὐυδῆὶ ἰηίοῦ 

Διὶ οο8 Ἰυάϊοδλγο ἀϊοορδί : ἮασυΐρρΡο ὁχ διηοὶβ ΔΙ [γι μπ ργοῦβαβ 

[υἱυγιτὰ ἰπἰ πιο, δχ μι πιοὶβ δυιϊΐθπι διίογιμι δηγίουπλ. 

Ἐογίο ἱπίοιγοσβίυβ αυϊάπδπι (δο 65 ἰοπο ἀεϊοείείυγ, 1,0.- 

ΟΥΔΏ8, ἰηηυϊί. Ὀϊοοθδῖ Υἱΐδο ἰθριιβ ᾿8 πιο ἰοπάυπι, υδεὶ 

οἱ ἀΐιι οἱ ραγπι Υἱοίυγὶ δἰιη}}8 : [8 διηδπάυμη, 4ι858] οὐΐο 

δίπηιδ ΠΔΌ υΓὶ ; 14105 Θἷπὶ 6556 Π] υγπι03. δυδάοθαὶ ἃυ- 

ἴοι ἰἰαὸ : δὶ αυϊὰ ἄρογα ἱποίϊυἱβ, Ἰοπία ἰὰ ἀσσγοάογο : 

οοίογυπι ἰῃ ὁ0 4αυοὰ οἰοροῦβ, γα οΓ ρογοίδίθ. Νοὶὶ εἰἴϊο 

Ιοαυὶ : οδἱ δηἰπὶ τροογάϊ ἱμάϊοίη. (88) Ργυάδη(ίδηα 

ἀπο, [608 6888 δίῆγιηα. ἱπαϊρηυπι Ποπιίποπ ἀϊν {18 - 
ΓΌΠπῚ στγαίἃ ἰδυάδγο Π0]1. Ῥογβϑυδάθῃϑ δοσῖμθ, βοῇ οορβεϑιϑ. 

Ουϊάᾳυϊά ἰδὲ θομὶ οοπίϊογὶῖ, δά ἀθοβ γϑίογ δυσίογοϑ. Υἰὰ- 

{εὐ Εἰ ὲ δ δ οἸ]οϑοοπίίδ δά βοηθοίυ(οπι 5δρι ἢ δ σοπι-- 

Ρᾶγᾶ : 68 αυΐρρο 8018 6ϑὲ οογί ὙΘγϑα} μοβϑθϑϑῖο. Μοηνηὶϊξ 

Μέμνηται τοῦ Βίαντος καὶ ἱἱΜππῶναξ, ὡς 6 απ 5, υἱ αἰχίιηυβ, οἰἰδπὶ Ηἱρροπᾶχ, οἱ τπυγοόϑὺβ ἢ||6 

Ἠογδοι 5 ἰρϑυπι ργοίρυο οοπιηπιοηάδὶ ᾿νἷ8 νογ β : « Ργίεηα.. 

Υἰχὶὶ Βία5, Τουΐδην! ἢ] 5, οὐ} οϑἱ (πιὰ {ΠΠϑί γίοῦ αἰιδη 

οοἰογογυηι : οἵ Ῥγίθῃθηβθοβ 5380 0]}0πὶ εἱ ἀράϊοαγιηΐί, αυοά 

Του(διηουμι αἰοἰ[Γ, » Ε}8 ὁ5ὲ ϑοη(οπίδ, ΡΙογί4ι6 πιδὶὲ 
δι ηΐ. 

Ἐπ  Ι ΞΘ Ὧ5»------- 

ΘσΑΡ. ΥἹ. 

ΟΙΕΟΒΟΙΠΜΠ5. 

89. Κλεόδουλος Εὐαγόρου Λίνδιος, ὡς δὲ Δοῦρις, ΚΚά5" 1 89. ΟἸεοθυ!υς Ἑυδρογῶ Π]Ι8 ἐχ 1πάο,, δῖνε, υἱ 1γυνγῖ5 
ἔνιοι δὲ εἰς Ηραχλέα ἀναφέρειν τὸ γένος αὐτόν’ ῥώμη 

δὲ χαὶ χάλλει διαφέρειν, μετασχεῖν τε τῆς ἐν Αἰγύπτῳ 
(υ φιλοσοφίας. γενέσθαι τε αὐτῷ θυγατέρα Κλεοῤουλίνην, 

αἰνιγμάτων ἑξαμέτρων ποιήτριαν, ἧς μέμνηται καὶ 
Κρατῖνος ἐν τῷ δλωνύμῳ δράματι, πληθυντιχῶς ἐπιγρά- 
ψας. ἀλλὰ καὶ τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἀνανεώσασθαι 

διιείογ οδί, οχ σδγία (αἱ. ΕἾυ9 σθῆι8 ποηη}}}}} δά Ἡδγουΐθηι 

Γοίογυηΐῖ. Οογρογὶβ υἱγ υυ8 δο (Ογπδ [0856 ἰηβίσποπ), Ἐσξν- 

Ρίυπιυο ρΡεγοϊριοηάδο Ρἰμ]οδορ να; ργαι ἰδ μοι δθο ἐγδάυηί : 
παίδιηαυο {11 ἢ] απὶ ΟἸΘΟὈυ  πᾶπι,, ᾿Θ χδη)είγογΌ πὶ δοη π)8- 
ἰυπι ναίδῃι : οὐὐι5 οἱ Ογαίίμυϑ πιοϑηἱηἱΐ ἱπ σορποιιὶπὶ βἈ 118 
ΡΙΌΓΑΙἑ πυπΊογο ἰηδογίρι8. δο οἱ Μίμογτα ἔδηυπὶ ἃ ζδπδο 
οομποίγυοσίυμ ἰΠΠυπὰ ἰηϑίδυιγαβδα δἰίαηί. δογίροιὶ δι ΐοπι οδγ- 

᾿ ᾿ ΚΗ ἈΕΡΟ ΟΡ σα, : : Ἷ Στ : 
αὐτὸν χτισθὲν ὑπὸ Δαναοῦ. Οὗτος ἐποίησεν ἄσματα ἅ πηΐῃ οἱ ργίρίιοβ δὰ (γία μι ἃ νδγβαυπι, )6 ΜΙἀ8 φυουθ 

45 καὶ γρίφους εἰς ἔπη τριςχίλια. καἱ τὸ ἐπίγραμυαά τινες 
τὸ ἐπὶ Μίδᾳ τοῦτόν φασι ποιῆσαι" 

Χαλχῇ παρθένος εἰμί, Μίδα δ᾽ ἐπὶ σήματι χεῖμαι. 
ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάη καὶ δένδρεα μαχρὰ τεθήλη, 

αυοά (ἐγίυν ερ᾿ ἐταπιπηὰ ἃ 60 6856 (δοΐυ πηι, ΠΟῚ ἀσουπί φυὶ 
βοη(ἰδηΐ : 

ΖΞ πο 5υπὶ Υἱγο, Μίάα" 4085 ἱπου τ} 0 ΒΟρΡΌΪΟΓΟ. 

Ὀυπὶ ἤυϊί υπάὰ ᾿ονἱβ, δ 1 πι|18 πΑ5ΟΙ ῸΓ ἈΓΌΟΓ, 
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(00) ἀἠέλιός τ᾽ ἀνιὼν λάμ πη, λαμπρά τε σελήνη, 
καὶ ποταυοί γε ῥέωσιν, ἀναχλύζη δὲ θάλασσα, 
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυχλαύτῳ ἐπὶ τύμόῳ, 
ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται. 

δ φέρουσι δὲ μαρτύριον Σιμωνίδου ἄσμα,, ὅπου φησί" 
Τίς χεν αἰνήσειε νόω πίσυνος 

ΛΑίνδου νχέταν Κλεόδουλον 
ἀενάοις ποταμοῖς 
ἄνθεσί τ᾽ εἰαρινοῖς 

10 ἀελίου τε φλογὶ χρυσέας τε σελάνας 

χαὶ θαλασσαίαισι δίνης 
ἀντιθέντα μένος στάλας: 
ἅπαντα γάρ ἐστι θεῶν ἥσσω" λίθον δὲ 
χαὶ βρότεοι παλάμαι θραύοντι" μωροῦ 

15 φωτὸς ἅδε βουλά. 

(90) ἄππι 50] ΘχογοΠ8 οἱ βρ᾽Θῃ εἶ. ᾿χηὰ γοϊυςσεί, 

ἄυηι ἤυν!! ᾿Δθυπίυν, ἱπυπάδηϊ ᾿ἰοτὰ Πυςσίας, 

'ὸ οομϑίδη(οῦ ἃφο,, Ἰδογὶπηίϑαυο ἰῃ τηᾶγπιογὸ ἰἰηςίο 

ἤχδ Μίάδη πιοῃθὸ ἰιΐς ἰηγυϊδί!), οᾶΓα νἱδίογ. 

[πηϊυηΐυΓ δυΐθηι δἰ πηοη 15 (οο(ἰπιοηΐο οδηίίοο, υὐὶ δἱΐ : 

Ουϊΐ5 ργοδοίΐ, οὐ] 58ηἃ 5[ἴῳ ἰηίοστα ΠΙΘΏ8, 

[ιὶπαϊ ἰποοϊὰ φυοα ΟἸΘο 5 

. 8ΙΏΠ0ι ρογροίυ δ, 

Πογίθυ" νϑγὰ πουΐ8, 

5015 οἱ ἰσῃΐὶ δυυγ οοπηδθαι 6 Ὀἰδινὰν, 

δοϑίϊθυ8 Πυοί( 5 πλδγίηὶ 

σοΙμραγδῖ δίδίυ νἱΐδηι 

Νδιηαιια ομηηΐᾷ Ὠυ πη 0.5 ρᾶγοηΐ ; ΠΟΙΠΟ4ΙΟ 

ρ56 5118 Ἰαρίἀ6πὶ (γδηριί Πηᾶπὰ : δῖ 0. 

τηθηδ φδρίϊ δουπίθῃ. 

οὗ γὰρ εἶναι Ὁμήρου τὸ ἐπίγραμμα, πολλοῖς ἔτεσι Νέααιθ επὶπὶ Ἠοπιογὶ ΠΠυὰ ε856 ὀρίβγδπηπιᾶ, χυΐ πιυϊὶς 
προέχοντος, φασὶ, τοῦ Μίδα. Φέρεται δ᾽ αὐτοῦ ἐν τοῖς 3. δηηΐβ Μίάδηι ργιροθβοὶΐ, υἱ δἰυηί. Εδγίωγ ἰῃ Οοιημπηοπίαγι 

Παμφίλης ὑπομνήμασι χαὶ αἴνιγμα τοῖον" 

θρι) Εἷς ὃ πατήρ, παῖδες δυοκαίδεκα. τῶν δὲ ἑχάστῳ 

30 παῖδες δὶς τριάχοντα διάνδιχα εἶδος ἔχουσαι: 
αἷ μὲν λευκαὶ ἔασιν ἰδεῖν, αἱ δ᾽ αὖτε μέλαιναι" 
ἀθάνατοι δέ τ᾽ ἐοῦσαι, ἀποφθινύθουσιν ἅπασαι. 

ἔστι δὲ δ ἐνιχυτός. Τῶν δὲ ἀδομένων αὐτοῦ εὐδοχί- 

μησε τάδε" Ἀμουσία τὸ πλέον μέρος ἐν βροτοῖσι, λόγων 
46 τε πλῆθος" ἀλλ᾽ ὃ χαιρὸς ἀρχέσει. φρόνει τι χεδνόν. 

μὴ μάταιος ἄχαρις γινέσθω. ἔφη δὲ δεῖν συνοιχίζειν τὰς 
θυγατέρας, παρθένους μὲν τὴν ἡλικίαν, τὸ δὲ φρονεῖν 
γυναῖχας᾽ ὑποδειχνὺς ὅτι δεῖ παιδεύεσθαι καὶ τὰς παρ- 

θένους, ἔλεγέ τε τὸν φίλον δεῖν εὐεργετεῖν, ὅπως μᾶλλον 
20 ἦ φίλος" τὸν δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν. φυλάσσεσθαι γὰρ 

τῶν μὲν φίλων τὸν ψόγον, τῶν δὲ ἐχθρῶν τὴν ἐπιθου- 
λήν. (92) χαὶ ὅταν τις ἐξίῃ τῆς οἰχίας, ζητείτω πρότερον 

τί μέλλει πράσσειν" καὶ ὅταν εἰςέλθη πάλιν, ζητείτω τί 
ἔπραξε, Συνεθούλευέ τε εὖ τὸ σῶμα ἀσχεῖν' φιλήχοον 

8 εἶναι μᾶλλον ἢ φιλόλαλον' [φιλομαθῆ μᾶλλον ἢ ἀχαθῃ:} 
ἰων Ψ 2 2 ΄ῳ -» Φ 

᾿ λῶσσαν εὔφημον ἴσχειν’ ἀρετῆς οἰχεῖον εἰναι, χαχίας 

ἀλλότριον" ἀδικίαν φεύγειν" "πόλει τὰ βέλτιστα συμθου- 
λεύειν" ἡδονὴς χρατεῖν" βία μηδὲν πράττειν’ τέκνα παι- 

δεύειν. ἐχθρὰν διαλύειν. γυναιχὶ μὴ φιλοφρονεῖσθαι, 
ὁ αγδὲ μάχεσθαι, ἀλλοτρίων παρόντων᾽ τὸ μὲν γὰρ ἄνοιαν, 

τὸ δὲ μανίαν σημαίνειν, οἰχέτην παρ᾽ οἶνον μὴ χολάζειν, 
ὀοχεῖν γὰρ ἂν παροινεῖν,. γαμεῖν ἐχ τῶν διοίων᾽ ἂν 
γὰρ ἐκ τῶν χρειττόνων λάδης, φησί, δεσπότας χτήσῃ τοὺς 
συγγενέας. (91) αἢ ἐπεγγελᾶν τοῖς σχωπτουένοις" ἀπε- 

ιο χθήσεσθαι γὰρ τούτοις. εὐτυχῶν μὴ ἴσθι ὑπερήφανος" 
ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ. τὰς μεταῤδολὰς τῆς τύχης 

γενναίως ἐπίστασο φέρειν. 
βιοὺς ἑοδομήχοντα' χαὶ αὐτῷ ἐπεγράφη 

Ἄνδρα σοφὸν Κλεόδουλον ἀποφθίμενον χαταπενθεῖ 
δ) ἦδε πάτρα Λίνδος πόντῳ ἀγαλλομένη. 

᾿Απεφθέγξατο' Μέτρωην ἄριστον. καὶ Σόλωνι ἐπέστει- 
λεν οὕτο»" 

ΡΑΙΡ 85 ἰρϑὶα8 ἢ} 5 ηηοαὶ ὡρηϊ στη : 

(91) Εϑὶ ροη τοῦ ργΟΪ65 οἱ 5[1 Ἰγιϑβϑθηᾶ : 560] ΠΟγΌ 

ουἱνὶδ ἰγὶρὶηἰα Ὀἷδ, (Οτηδ ἀΐϑραγο, παΐδ : 

[5 ηἰγοὶδ οἵδ, {ἰ|5.}8 δοιὰ γυ } {{0 5 {Π|ω ; 

δίχυς ἱπιπηογί8]ο5 αυυπὶ ἰηΐ, πηοι θην δὰ υηδ8η!. 

Ἐκί δυΐοπι ἃπηι18. δυηίΐ ἰδία" ὁχ ϑοη(οῃ "18 613 ἀρδοδηϊδίς : 

4 Ππιρογι (ἃ ἰη που! θυ.5 πηδ᾽ογὶ ὁχ ραγία ἀοπηπαῖιγ, οἱ πι0]}- 

{τὺᾺο γογθογυηὶ : δρὰ οσοδϑὶο δυῇιοϊοί. Θᾶρογα ργόθυιι 

Δ αυϊὰ 5δἰυ 6. ηδηΐβ οἱ ἱπσταίι5. Π6 515. ΕἸ} 5 ηυρία! 10- 

οδτὶ ορογίογο ἰδία υἰγρίηθθ, 56 ργυάθηίία οἱ δ6η 811: πΠιι- 

᾿Ἰἰογὸβ : ἀοοδῃ8 60 ΥἱγΠ65 Ἢ αι ὀγυἰομλ5 ὁθ5886. Ὠΐς6- 

Ἀαΐ ἀπιέοοβ "θη ῇοἶΐβ Γονθη 05, ἱ διηϊοίοτοϑ δἰπί, πὶ πη 8 

διιίθπι δηλ 08 (Δ π08 : οδυθηάδηι ΘηΐπῚ] 6856 διηΐςο- 

Τὰ Πὶ ΓΟΡΓΕΘΠδἰ ΟΠ 6Π|, ἰπἰ ΠΙ ΟΟΓΌΠΩ ἰΠ5 1148. (92) ΠΠΠυἀ [6 Π| : 

δηίοαυδη) ἀ0π|0 4υΐδ ὀχοδί, φυϊὰ δοίυτῃς 5 ἔ δϑσιπ γορυίοῖ ; 

οἱ γονογϑῦβ, αὐυἱὰ ὀροῦῖῖ. ϑυδάρθαίι!6 ΘοΓΡυ8 βίγοπα οχοῦ- 

οογο. Αὐαϊοπῆϊ πηδρὶβ φυᾶπιὶ ἰοαυοηάὶ δίυἀϊοϑ πὶ 6556 ΟροΥ- 

ἴογο : [ἰπἰοηΐυπη βίυἀ 5 ροί᾽ 5. 4π8π ἱπάοοί!Π}}]. 1,1 σιϊδ}}} 

ΟῚ πη] ἀΐοδπ) 6556 ἀορογθ. Ῥγοργίυιη υἱγία 18 θ556.,, 8}18- 

τ ἃ Υἱ(0 : ἱπ) υδ[Π{᾿π| (ἀσογο. Οἰν αἰΐ δὰ σοπδυ ]οη ἃ 

υῶ δυηΐ ορίϊπια. Υοἰιρίαίοη) (γεπαπάδιῃ. ΥἹ ἢ} ἀροι- 

ἄυπι. Ἐγυκίοηίοϑ ᾿ἰθογοβ. [πἰτοἰ (88 ΠΟΙ ρΡΟΠο 88. Οὐ πὶ 

Π}] ΘΓ ὨρηΠ6 ΒΔ πα {8 δρσοηάυπι, ΠΟ4Ὸ6 ᾿υγραπάσηι ργ- 

Βοη 05 Οχίγδηοίβ : {Πυἃ συ ρρ6 υοοογ 8πι|, ἰος ἱποδηΐδπὶ 

ΔΡΖΊΟΓΟ. βου ἰπίογ βόοσυ8 πο ρυπίοπα υπι : ΠδΔη} 5[ὲ 

(ογα υἱ οὐτίυβ νἱἀθαγίβ. ὕ{χόγοπὶ οἰδὶ ρβᾶγοπὶ οἰμοπήδῃ : 
ΠᾶΠῚ 8ἰ οἰδγίογοπι 6 ἀυχογί3, ἰηαυϊ!, αὔϊπίθυϑβ ογὶς βογυίθη- 
ἄυπ). (93) 118 φαΐ οοην ο 18 ρογϑίγ συη(Γ Ποἢ ἰπϑυ} ἀπά ιν : 

ἰπἰ Πλο085 συΐρνθ οχ θὰ ἰγγίβίομθ ἤογὶ. Ὀυΐ δοουπῆδ (οτίυμα 

διγίἀοί, δ ρΟΓ ἷγΓα ΠΟΪὶ : δάνογβδ ἱπσγαρηῖθ πο] ἰγδημρμὶ. 

Ετελεύτησε δὲ γηραιός, ἔτη δ μρογίαπα πιυίϊδίίοποδ (γιοῦ Ροτγίργγα αἶδεθ. ΟΪῈ βοπὸχ 
ΔΗΠΟΓΙΙῚ δορίυδρίηία ; οἱ 96 ἰυχγαι]ο 6}118 ἰπβοτγὶρνίυπι : 

Ργυάοηίοι ᾿υροΐ ΟἸΘΟα πὶ ραίγία 1ἰηα 08 

οχοίἰποίυπι, ροηΐο ἀραϊία νοϊνοίο. 

Ε͵υ8 ϑοηἰοη(ϊὰ οοἱ, Μοίμβ ορίϊπι!5. 

βἰοἰδπ) ἰὰης : 

ϑΟΓΙρα ΘΟ] πὶ ο}}}- 
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Κλεόθουλος Σόλωνι. 

Πολλοὶ μέν τιν ἔασιν ἕταροι χαὶ οἶχος πάντη φαμὶ 

δὲ ἐγὼν ποτανεστάταν ἐσεῖσθαι Σόλωνι τὰν Λίνδον δα- 

μοχρατεομέναν. καὶ ἅ νᾶσος πελαγία, ἔνθα οἰχέοντι 

ς οὐδὲν δεινὸν ἐκ Πεισιστράτω. καὶ τοὶ ἕταροι δὲ ἔχα-- 

στόθεν πὰρ τὺ βατοῦνται. 

ΚΕΦ. Ζ. 

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ. 

φ!. Περίανδρος Κυ' ἔλου Κορίνθιος ἀπὸ τοῦ τῶν 

Ἡρακλειδῶν γένους. οὗτος γήμας Λυσίδην, ἣν αὐτὸς 

ιο Νῶλισσαν ἐχάλει, τὴν Προχλέους τοῦ ᾿Επιδαυρίων τυ- 

ράννου χαὶ ᾿ἘΕρισθενείας τῆς Ἀριστοχράτους παιδός, 

ἀδελφῆς δὲ τοῦ ᾿Αριστοδύμου θυγατέρα, οἷ σχεδὸν 

πάσης ᾿Ἀρχαδίας ἐπῆρξαν, ὥς φησιν Ἡραχλείδης ὃ Πον- 

τικὸς ἐν τῷ περὶ ἀρχῆς, παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐποίησε δύο, 

15 Κύψελον χαὶ Λυχόφρονα᾽ τὸν μὲν νεώτερον συνετόν, τὸν 

δὲ πρεσθύτερον ἄφρονα. χρόνῳ δὴ ὑπ᾽ ὀργῆς βαλὼν 

δποδάθρῳ ἢ λαχτίσας τὴν γυναῖχα ἔγκυον οὖσαν ἀπέ- 

χτεινε, πεισθεὶς διαθολαῖς παλλαχίδων, ἃς ὕστερον 

ἕχαυσε. τόντε παῖδα ἀπεχήρυξεν εἰς Κέρχυραν, λυπού- 

20 μένον ἐπὶ τῇ μητρί, ᾧ ὄνομα Λυκόφρων. (95) Ἤδη δὲ ἐν 

γέρα καθεστὼς μετεπέμπετο αὐτὸν ὅπως παραλάθοι 

τὴν τυραννίδα" ὃν φθάσαντες οἷ Κερχυραῖοι διεχ ρήσαντο. 

ὅθεν ὀργισθεὶς ἔπευψε τοὺς παῖδας αὐτῶν πρὸς Ἀλυάτ- 

τὴν ἐπ᾿ ἐχτομῆῇ προσχούσης δὲ τῆς νεὼς Σάμῳ, ἵχετευ- 

45 σαντες τὴν Ἥραν ὑπὸ τῶν Σαιαίων διεσώθησαν. καὶ 

ὃς ἀθυμήσας ἐτελεύτησεν, ἤδη, γεγονὼς ἔτη ὀγδοήχοντα. 

Σωσιχράτης δέ φησι πρότερον Κροίσου τελευτῆσαι αὖ- 

τὸν ἔτεσι τεταράχοντα καὶ ἑνί, πρὸ τῆς τεσσαραχοστῆς 

ἐνάτης Ὀλυμπιάδος. τοῦτον “Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτη 

80 ξένον φησὶν εἶναι Θρασυδούλῳ τῷ Μ ἰλησίων τυράννῳ. 

(ρα) φησὶ δὲ Ἀρίστιππος ἐν πρώτῳ περὶ παλαιᾶς τρυ- 

φῇς περὶ αὐτοῦ τάδε, ὡς ἄρα ἐρασθεῖσα ἣ μήτηρ αὐτοῦ
 

Κράτεια συνῆν αὐτῷ λάθρα" χαὶ ὃς ἥδετο. φανεροῦ 

δὲ γενομένου βαρὺς πᾶσιν ἐγένετο διὰ τὸ ἀλγεῖν ἐπὶ τῇ 

86 φωρᾷ. ἀλλὰ αὶ Ἔφορος ἱστορεῖ ὡς εὔξαιτο, εἰ νική- 

σειεν Ὀλύμπια τεθρίππῳ, χρυσοῦν ἀνδριάντα ἀναθεῖ- 

ναι. νικήσας δὲ χαὶ ἀπορῶν χρυσίου, κατά τινα 

ἑορτὴν ἐπιχώριον χεχοσμημένας ἰδὼν τὰς γυναῖκας 

πάντα ἀφείλετο τὸν κόσμον; χαὶ ἔπεμψε τὸ ἀνάθημα. 

40 Λέγουσι δέ τινες ὡς θελήσας αὐτοῦ τὸν τάφον μὴ γνω- 

σθῆναι, τοιοῦτόν τι ἐμὴχ ανήσατο. δυσὶν ἐχέλευσε 

νεανίσχοις, δείξας τινὰ δδόν, ἐξελθεῖν νύχτωρ, χαὶ τὸν 

ἀπαντήσαντα ἀνελεῖν καὶ θάψαι" ἔπειτα βαδίζειν ἄλ- 

λους τε κατὰ τούτων τέτταρας, χαὶ ἀνελόντας θάψαι" 

45 πάλιν τε χατὰ τούτων πλείονας. χαὶ οὕτως αὐτὸς τοῖς 

πρώτοις ἐντυγὼν ἀνῃρέθη. Κορίνθιοι δὲ ἐπί τι χενο- 

τόφιον ἐπέγραψαν αὐτῷ τόδε 

("ἡ Πλούτου χαὶ σοφίης πρύτανιν πατρὶς ἦδε Κόρινθος 

ΟἹοοδιῖιι5 δοϊοηὶ. 

“πιϊοὶ φιίάδηι {ἰδὲ σιιπί Ῥογηιμὶ οἵ εὐδίσμηα φιο ἀοτημ5 

δεῖ: πτογιηι οσο δοϊοπὲ σοπιπιοαὶδοὶπιασπι ἤογ αα ἱη αδὶ- 

ἑαπάπμι 1πάτηι σοΉ 560, οἰυϊίαίεηι ἰἰδεγαπι. Ἐπίφιε 

ἐπειία ἐπ πιοαϊο τἸπατὶ, δὲ ἀοορονιὶ πείίμηι οσί α Ῥιὶ5)- 

δίγαίο ρογίοσμιπι; αἰφιο αα (6 απιϊοὶ πη αϊψιο σον ἤπιε πί. 

ΟΑΡ. ΥἹΙ. 

ΡῬΕΒΠΙΑΝΌΕΆΒ. 

1 94. Ῥογίδηαγο Οοτγίμί 0 ΟὙΡβ56 105 μδίεγ [υἱΐ ἐσ Πογας!- 
ἄδγυπι σοηίθ. [ἴὔχογϑπ δυίοπι 1 γϑίάθη ἀυχὶς, αυδπη) ἧμδς 

Μοϊίϑβδπι Δρροὶ]αυαί, ἰδ Ργοο δ, Ἐρίἀδυγίογυπι ἵντἂπ- 

πὶ οἱ Εγιβϑι θῆραι, Αγὶβίοογαιβ ἢ {185 ϑοτογίβ αι Αγιβίοάδεμϊ, 
χυὶ, υἱ αἰξ Ηογδοι δος Ροπίϊουϑ ἴῃ Ἰΐθγο ἀθ Ργϊβεϊρδία, [οἵ 
(οτῖνα Αγοδάϊα: ἀοπιπαραπίυγ. Ὀυος οχ οἃ ἢ]108 σεπυϊ!, ΟσΥ- 

ρϑοίυμ οἱ μυοορῃγοποιη : διίογαπι οχ Ὠἷβ, Ἰυπίογέιῃ, μγαὰ- 

ἀδηΐοῃ ; πι)δἼογοπι πδίι,, βἰο]άυπι. Ροϑβί δ φυδηΐυπι ἰοπν- 

ΡοΓΐδ ἶγᾶ Δοοθηϑ8 δι1}.56}}}0 ρϑγου 558) διιῖ δ οἰ θυ 5 πιρο 8 πὶ 

ΡΓιροῃδηΐοπι ΘΟΠ͵υΘοη ποοαυΐ,, ΡΘ] ΠΟ πὶ Ῥεγϑιιδϑι5 08}8- 

ΤΠ ; 4085 ροβίοϑ ἰσπο σγοπιάν : δ υπιαὺς ΓΥΟΟρΡΓΟΠΕΣῺ 

πιδί 5 υἱσθα ἀοϊοηΐοπι δράϊσαίυπη Οογογγᾶπι τεϊοραυῖῖ. 

(95) Εὐπὶ γεγῸ }8Π| «ἰδία στανὶβ γουοοδυῖί, υἱ δὶ ἰῃ ἴσγϑῃ- 

πἰάδῃ βυοοράογοί : δἱ (ογογγοὶ ᾿υνοῆοπὶ οοοίάογο οοσὰ - 

Ρϑγιηΐ : πᾶς ἰγᾶ δοσθῆδιβ δογυπι ἢ]105 δὰ Αἰγαίίεπι πιῖϑὲΐ 

οδοίγδηάος. Νανὶβ δὰ ϑδϑπιῦπη ἀΡ}υ}}., υδὲὶ δυρρίϊεε5. δὰ 

δυποηΐθ ἃγάμ οοη[υσίοηΐο5 ἃ 58Π)}}8 δογυδίϊὶ δῦηῖ. Θυο 

(εΐο 16 πιωγογὸ σοηΐοοίαβ ἀ ὁπὶ Οἱ, δηπυπὶ }8π| δροῶς 

οοἰοροβίπηπι. δοϑίογαῖθθ δὰπι δηΐς Ογαϑβυπι οὐ 556 ἀΐδτ 

Δβϑογὶἔ δπηὶβ πὸ οἱ φυδαγασιίηῖᾶ,, δηΐ6 αυδάγασοθιδεηη ὨΟ- 

πᾶηὶ Οἰγιρίδάοῃ. Ἠμσπης Ἡοτγοάοίυϑ ἴῃ ᾿γίπιο ΕΠ|5ἰογίδγυσι 

ΤΊ γα υ θ0}} ΜΙ φογαπι ἴγγδηπὶ Ὠοϑρίοπι ἔυϊ556 δὶ. (96) 

Ατίςἰρρυς δυΐίοπι ἰη Ὀγίπιο ἀδ δη(χυόγυπὶ 1υχυγίδ ᾿ἰθτὸ 

Ἰῶρο ἀα ἢ]ο γοίογσί, πιδίγοιῃ 6}05 Ὑγδίθδηι ἃπιογὸ ᾿]ἴὺ5 [6Γ-- 

τοηίοπι οἰδηὰ σοηρτγοαϊὶ δοίην, 0 ἤθη ἰμνῖϊο,, δοά }ὰ - 

Ὀοηίο. Ουοάὰ υἱὲ σορπίζυπι ο5ΐ, ἀο] 6 Π8 56 (υἶ556 ἀδργο μθηδυμ, 

δτδυΐβ ᾽πὶ εἰν θυ ἰποίδθραί. Ροῖτὸ Ἐρῆογυβ ἱπ ἢϊοϊογὶδ 

γον ΐβοα πὶ ἰγαὰϊῖ, οἱ ΟἸγπρία φυδάτγι ρα υἱοίββοῖ, δυγοδῃι 

βἰαίυδπι ἀθο βδογαίυγυπι : υἱοίογίδ υθγοὸ ροίυπὶ εἰ δυζοὸ 

δροπίομι, συδάδπι οοἰεὈγιίδις ρορυϊαγί, πιυ ἐΠρι.5 ργοσδ- 

ἀοητίθυβ. ογηδιϊβ, τηυπάνν πλ}} 6 Ὦγοπὶ δάδηβθε ομληθαι, 

δίαυο ἰΐδ ἀοπδγίυπι Ππιἰδίβϑθ. Αἰυπὶ αυάδπι ἢ ἰυπι, φυυτα 

βορυϊοσυπι δυθπὶ ἱρπογαγὶ ὑοἰοί, ἴδ!α αχυϊρρίδι πιοϊῖ- 

ἴυπι : ἀυοθυβ ᾿υνοπέθυβ υἱᾶπὶ φυλπάδπι οβίοιμϊδθο ἃς 

ἠυβοίδϑα ποοία Ραγ ἰδ ἱποοάογοδί, θυχιε 4ΐ ῥγμηυς 

οὐσυγγίβοοὶ, ἰηϊογ ππογοηΐ 8ο Ξορο γοηΐ ; ροδίφαο 1||05 4υδὲ- 

ἴυοτ δἰΐως πηἰοίϑϑδ,, 4] ὁ05 ποοδγομί ἃ0 Ξορυ !υγο γα γοηὶ : 

ΓὨΓΞΙΒ. σοί Γᾶ 605 Πιἰδίβϑα Ὀἰαγοβ, ἰάοαγαυς υἱ (δεογοηϊ ᾿πὶ- 

ρΡαγᾶβθθ6, δίφυβ ἰΐὰ ἰρδυπι ῥγίπιϊδ ΟὈΥΐα ἢ οὐςίϑυμι 6596. 

Ἑπίπητογο Οογίμα } οἦβ. οοποίδρἢϊο δ: ϊουϊ [05 Ὑγϑὺϑ ἴῃ - 

δογὶ ρδογυηῖ : 

(97) Εἰ βορίἱὰ εἰ πυϊηπιὶς Ρογίδπάγιπι ἰογγα Οοτγίμι ιν 

Ἅ 
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χόλποις ἀγχίαλος γῇ Περίανδρον ἔχει. αἰάγυπ ΠΠ ἰογοο οοηῃ ποῖ δἸπιᾶ ἴηι. 

ἔστι χαὶ ἡμῶν’ Εχϑίδί ποβίγαπι {φυσι ἰῃ ουπάρηι : 

Μή ποτε λυπήση σε τὸ μή σε τυχεῖν τινος" ἀλλὰ Να {{0] [δι ἀο]θδί 5ἱ ἤοη ορίαίἃ βδοαᾳυδγίβ, 
τέρπεο πᾶσιν ὁμῶς οἷσι δίδωσι θεός, 86 )υνοί ἰὰ δυιρογί φιυοά ἰγίθασγα ἀεί. 

δ χαὶ γὰρ ἀθυμήσας ὃ σοφὸς Περίανδρος ἀπέσθήῆ, ΝΠ) 58) 6Π8 δίγμίδβ Ῥογί 6 Γ οοϑοῖ! δὰ ἘΠ ΠΓᾺΞ 

οὕνεχεν οὐχ ἔτυχεν πρήξιος ἧς ἔθελεν. ὀχϑίποίυ8, φυοὰ ποι αυᾶ νοϊυΐὶ νδ] αἱξ. 

Τούτου ἐστὶ καὶ τὸ Μηδὲν χρημάτων ἕνεχα πράττειν’ 4 Ηυ]8 ΠΙυὰ 6δὲ, ΝΊΠΗΙ ρδουπία τιιπι στα ἀσεπάαπι : πᾶμα 
δεῖν γὰρ τὰ χερδαντὰ χερδαίνειν. ἐποίησε δὲ χαὶ ορογίεγα, Ἰιογι(Δοίδμάα ᾿υοτγίίαοογθ. βεογίροιε οἱ ργϑοορία 

ὑποθήκας εἰς ἔπη διςχίλια. εἶπέ τε τοὺς μέλλοντας δὰ ἀμο πιὰ νεγϑαιπη. Ὀϊοοθαὶ 8 αυΐ ἰαΐο τοσπᾶγο υεὶ- 
ιυ ἀσφαλῶς τυραννήσειν τῇ εὐνοία δορυφορεῖσθαι, χαι μὴ Ἰεπΐ, βδυιηιᾶ ΟΡ πἰίδηάππι αἱ Ῥοπονο οί, ΠΟ ἃΓΠῚ 8 δ(ἷ- 

- Ἁ ; -ν 

τοῖς ὅπλοις. καί ποτε ἐρωτηθεὶς διὰ τί τυραννεῖ, Ὁ, ργατγοπίυγ, Βορδίῃϑ δΙἰφυληι]ο εὐ ἰπ ἱγγαπηίαα ρεγβίβίογοῖ, 
« ὅτι χαὶ τὸ ἑχουσίως ἘΠΘΟΤΥΥ τὶ καὶ τὸ ἀφαιρεύηγαι χιντ φυΐα, ἱπαυΐϊ!, οἱ υἱίνο ἀοδίβίδθγα οἱ ρδγ υἱπὶ δχαΐ ὥχαδ ρογὶ- 
δυνὸν φερε ἔλεγε δὲ χαὶ τάδε' Ἵ ἧσυχια" ἐπισφα- ου]οδαπι ο5,. Ὀἰχ ἢ οἱ ΠΟ : ΒΟΠδ Γ65 δδί φυΐθβ, ρογίου]ὶ ρθη 
λὲς ἡ νϑινε ΩΝ αὐτὰ ᾿ ἍΠΕΡ ΐ οὗ ἰοπιογ 88. Γμπογυπὰ ἔπγρα. "ἢ ῬΟραΪᾶγα ἱπηρογία πη ργαϑίδϊ 

τ ἡὰδε ὀ δον απ ᾿ ἰ ἀρὰ πε ἀοέπλν ἣν ἀνάθον {γγδηηϊάϊ. Μοϊυρίδίο8. μογθυηΐ, Ποπογοβ δυπί ἱπηπιογία[ 68... 
τοι (5 ἐντύλον πε  λῶς ἐν ἣ ὙΠ Ἐν ̓  Ἂν ΕΣ (98) Ιῃ δοουπάδ (οτίυπϑ πιοἀεγαίυβ ἐϑίο, ἰῃ δάνογοα ργι- 
φίλοις εὐξυχουστε και δ τυ ΛΟΡΘΙν τ ὃ δ ἄρῃβ, Ετρὰ ἀπηΐοοϑ δοάρθιη δηΐπιο 6ϑίο οἱ [δ] 065 οἱ [Ὠ [6] ο 65. 
λογήσης, διατήρει' λόγων ἀπορρήτων ἐχφορὰν μὴ ποιοῦ" ἂν ᾿ 

Ρς . ε , ΝΕ δί8 ΡΓΟΠ) 5518. Αγοδηᾶ 6 Οἴθγῃββ. Νοη ἰδηίι ἀοϊΐη- 

μὴ Μονον Ἀρα ἘΠΑΓΕ ΣΟΥ ἀλῤὰ ον ἐὐυς τ ἐμὲ υδηΐ65, 564 οἰΐδη) ἀ6]εἴυγΟ 58 οδϑίΐσα. Ῥγίμηι8 ἢἶς γιηδλίὶ 
40 χόλαζε. Οὗτος πρῶτος δορυφόρους ἔσγε » χαὶ τὴν ὃ 1 ἥ ὶ ἣν ΘΡΉ ΔῈ ἘΠ ΠΗΒῚΣ 

ἀρχὴν εἰς τυραννίδα μετέστη δε» ψαὶ δὺχ εἴα ἐν ϑστει ΕἸΓΟΙΜΙΞΕΡΙΩΝΊΒΟΟΘΝ; ΤΠΡΙΙ ΓΕ ΘΠΝΠδΕ δὰ ἘΥΓΘΒΠΙΘΕΠΙ ὙΓΕΙ͂ΜΣ 

ζῆν τοὺς βουλομένους, καθά φησιν Γἕφορος χαὶ Ἄρι- {1}, ποῆυ ἴῃ υτῦ υΐνογα 4υοθν5 ΡΕΓΠΜοΡΑΙ, υἱ Ερὶιο- 

στοτέλης. ᾿Ιχμαζε δὲ περὶ τὴν τριαχοστὴν ὀγδόνν 6 τῦϑ οἱ Ατδίοί [8 ἰγαάυπί. ΟἸδγαΐὶ δυιίοπι οἴγοα ἐγ μδδίπιδῃα 
οοΐδνδιῃ ΟἸγπρίδάοι), ἀχογουϊἊ{π6 {γγδππ ὁπ ἃΠΠη05 4118- Ὀλυμπιάδα, χαὶ ἐτυράννησεν ἔτη τετταράχοντα. Σω- ' ι ζν 
ἀγδρὶπία. Ῥογγὸ δοίἱοη δἰᾳιθ Ἠδγας! 65 οἱ Ραπιρ 4 ἰὴ 8. τίων δὲ χαὶ ᾿Πραχλείδης καὶ Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτῳ ᾿ , Ξ ' 

τῶν ὑπομνημάτων δύο φασὶ Περιάνδρους γεγονέναι, 4υπίο Οοπιπιεπίαγίογαπι ἀυο8 δἰυιηΐ [υἷδ86 Ρογίαπαγοβ, 

τὸν μὲν τύραννον, τὸν δὲ σοφὸν καὶ Ἀ αὐραχιώτην. ἔσγδμπυπι ΔΙ ίδγιιπι, ΔΙ θγιπι γ6γῸ δαρίεπίθιι, θυιηάι6 Απι- 

(ο9) τοῦτο καὶ Νεάνθης φησὶν ὁ Κυζιχηνός, ἀνεψιούς τε Ὀγδοίοίοη. (99) τ 6] Ἀμμ ἀυϑὸ 4υοαι8 Εὐξιξεῆδε ἀἰαι, 

εἶναι ἀλλήλοις. καὶ ᾿Δριστοτέλης μὲν τὸν Κορίνθιόνφη- δι άδῃς Ρδίγυο 68 δ[δ)ὲ ἰπνίοθπη Γαΐδδθ. βόγγο ΑγίβίοίοΙοδ 0ο- 

80 σιν εἶναι τὸν σοφόν. Πλάτων δὲ οὔ φησι. τούτου ἐστί" ΓΙ ΙΝ ΌΠῈ ΒΕΈΡΟΓΕ ἐμ δΑρΙΒηίοῖη; ΡΙαίο ΠΟΡΑΤ: ΤΡ5108 
Μελέτη τὸ πᾶν. ἤθελε δὲ καὶ τὸν σθυὸν διορύξαι. ἰ,00 681 ᾿ ἘΧΘΓΟΒΠΟ ἀμ τον μύλου, ΠΟ οὐπΈμΙμῆι Π6Ρ6- 

Φέρεται δὲ αὐτοῦ χαὶ ἐπιστολή" 7 γί ἰ5ι{ππ|] ῥοῦ θμἀΪ. 1 ρδὲ.8 [ΓίυΓ δ. ορίβίοἱᾶ : 

Περίανδρος τοῖς σοφοῖς. Ρογίαπαδν ϑδαρίοπιὶδις. 

ΠΠολλὰ χάρις τῷ Πυθοῖ ᾿᾿ πόλλωνι τοῦ εἰς ὃν ἐλθόντας Οναίϊας πιμἐίας αρο Ῥυΐδὶο Δροϊ πὶ, χμοά ἐπ ππιωὶ 
Ὡ Ι ᾿ 5 εὑρεῖν. ἀξοῦντί τε καὶ ἐς Κόρωνθον ταὶ ἐμαὶ ἐπιστολαί. Οοαρσίος 'ο5 ἱπνεπίαπι : αἰφιο Ρο αἀμοοηί τὸς ορὶβίοϊιΣ 

ἐγὼν δὲ ὑμᾶς ἀποδέχομαι, ὡς ἴστε αὐτοί, ὅτι δαμοτιχώ- "πε Οογὶπίλιπι. Εφο ὕ6ΓῸ τος, τπιέ ποσίϊδ ἐμαὶ, φιίαιη 
τατα. πεύθομαι ὡς πέρυτι ἐγένετο ὑμῶν ἁλία παρὰ τὸν οἰν δε! 6 Θχοίρίαπι. Αμάϊο τος δι ρθγίογ ἀμ} 5αΓ- 

δ τ : ᾿ ΟΠί556 : ἰΐαφ, Λυδὸν ἐς Σάρδεις; ἤδη, ὧν υὴ ὀκνεῖτε καὶ παρ᾽ ἐμὲ εἷος ἀραὶ υαάνηι σΟΗυΟπΐ556 : ἰΐαφια πῆς ΟΓΟ π6 
φοιτῆιν τὸν Κορίνθου τύραννον. δυᾶς γὰρ χαὶ ἄσμε- ίσραί αὐ πὸ φιιοψφίια ὑγοβεϊδοὶ, ΟοΥὶ πὶ {γα πῆ. 

τὴ ᾿ - ϊ ) ’ Υ : Σ ." ᾿Ὶ 

ἰο νοι ὄψονται Κορίνθιοι φοιτεῦντας ἐξ οἰχον τὸν [[εριᾶν- μὴ αουιπὲ θη υο5 ΠΟῊ δὶπ6 ογαίιμίαίίοπα (ον πη μὶὶ, 
ὄρου Ροραπαιὶ ἀομιωπ αὐἀοιι 65. 

ΩΣ φ .᾿ Φ 
Περίανδρος Προλχλεῖ. Ρογίαπαάφι Ρτχοζχίοο. 

100. Ἐμὶν μὲν ἀχούσιον τᾶς δάμαρτος τὸ ἄγος" τὺ 8 (100) Δοδὶς φιείάοιιν ποτ οχ βοηίομία Ὑὶ4 τἰτονὶς υἱεῖ- 
βεννΝ τ ΘΝ - ὩΣ Ψ ὩΣ ΟῚ Φῳ ΓῚ - ᾿ ὡ ὖ Ω ᾿ " 

δὲ ἑκὼν τῷ παιδί με ἄπο θυμοῦ ποιήσαις ἀδικεῖς, ἢ ὧν 5: ἐπ αμίοηι φιὶ ΡμΟΥΪ απὶμείνι τοίοης οἵ ΡΥ θη 5 ἃ 
: , τὸ μ Υ ἌΠΡΟΛυλ αΝ -" πιὸ αὐαϊιοπαδίλ, Δ ας. Μας οί ὦ π ϊιι8 

Ὄ νειαν τῶ παιδὸς, ἢ ἐγὼν τὺ ἀμυνοῦμαι. ; : | 
ὦ ταῦθον τὰν ἀπῃ ἀεὶ μ φμισοῖ ἐπ σγαξίαηι τούσαί, αἰ οη0 {6 κιἰοῖδοαν. Ναμὶ “4. " ᾿ς “ ἡ ᾿ ἐ : 

χαὶ γὰρ δὴν χαὶ αὐτὸς ποινὰς ἔτισα τὶν τς θυγατρί, ἦρ50 ιμι { Μί μπας μον δοίυϊ, οὐιπίιην ΟΟΥ- 
᾿ συγκαταχαύσαις αὐτᾶ τὰ πασᾶν Κορινθιᾶν εἴματα. ἐμίαγιιι μι πἰἰδγηι αα οὐ ει5 δοριίονιιι υοδίὑτι5 ΟΥ̓ΘΗϊα 5. 

Ἔγραψε δὲ αὐτῷ χαὶ Θρασύθφουλος οὕτω" 9 Λὰ οὐχὶ ΤΊ), γᾶϑ. "0}15 [{4 βογίροίξ : 

Θρασύόδουλος Περιάνδρῳ. ! ΤΙ ασψϑιιίιι5 Ρονϊαπαιο. 
! 

8. Τῷ υὲν χήτυχι σεῦ οὐδὲν ὑπεχρινάμην' ἀγαγὼν δὲ Εγοοπὶ χπίάοηι {πὸ ἩΪΝΗ γοδροη αὶ : δοα ἰρδιῆὶ ἰὴ 



26 τς ΒΙΒΑ. Α΄ ἡ. ἈΝΆΧΑΡΣΙΣ. 
αὐτὸν ἐς λήϊον, τοὺς ὑπερφυέας τῶν ἀσταχύων ῥάδδῳ 

παίων ἀπεθέριζον, ὁμαρτέοντος ἐχείνου. καΐ σοι ἀναγ- 

Ὑελέει εἰ ἐπέροιο, ὅ τι μευ ἀχούσειεν ἢ ἴδοι, σὺ δὲ 
ποίει οὕτως, ἦν γ᾽ ἐθέλῃς χαρτύνασθαι τὴν αἰσυμνη- 

δ τίην" τοὺς ἐξόχους τῶν πολιτέων ἐξαίρειν, ἤν τέ τις 
ἐχθρός τοι φαίνηται, ἦν τε μή. ὕποπτος γὰρ ἀνδρὶ αἷ- 
συμνήτη χαὶ τῶν τις ἑτάρων. 

4 

ΚΕΦ, Η΄. 

ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ Ο ΣΚΥΘΗΣ. 

101, Ἀνάχαρσις ὃ Σχύθης ] νούρου μὲν Ὧν υἱός, χ 

10 ἀδελφὸς δὲ Καδουΐδα τοῦ Σκυθῶν βασιλέως, μητρὸς δὲ 

δοροίοηι ἱπαά μσοης, δηλ] {0705 5 Ρίζας δαρσὶἐο 7ΟΓ 65 

ἀεσμίϊοδαπι, διε δοψιοηίο ἱἰίο ; ἐϊδίφμο, δὶ ἱπίογγορσαυο- 

γὶς, τοϊεγοί φμιοφμία υοἱ υἱαογὶέ υοἱ αμαϊογὶ α πι6. 71 

ΕΥ̓ δὶς ζαοϊίο, δὶ φιείάοηι ἰψγαππίαθηι {μίο0 ἰοπ 6 ΥῸ Οἰ- 

»ὶΞ αἰφμο ἱπ εα οοπείαδὶἐϊτγὶ : οἰυϊαί( 5 ἈΓὶποὶρα5 (οἱΐς, 

δυο ἀἰὶ ἐπὶ πιϊεὶ {δὶ 6556 υἱαραπίμγ δἷυα ποθ. Ομρρο 

υἱγοὸ ἔυγαππο απιϊοὶ σμοφίο δΡο διδρεςίὶ διιπί. 

ΟΑΡ. ΥἹΙΙ. 

ΑΝΔΟΗΑΆΙΘΙ5. 

101. ΑΠΔΟΙδΓοῖ8 δογί!α, πυτγὶ 4υ 46 π) ἢ]8, Οδαυ 

γ ΓῸ ϑου(πᾶγυπὶ τορὶβ [γδῖογ, πιδίγο αγώροξ [αἰ : φυδιηηοῦ- 
“Ἑλληνίδος: διὸ καὶ δίγλωττος ἦν. Οὗτος ἐποίησε τῶν τε 2 χρχῃ οἱ αἰτίαδηιια ππρια ρογϊυ5 ἐγαῖ, ϑδεγίροιἑ δυΐδπι ἀδ 
παρὰ τοῖς Σχύθαις νομίμων χαὶ τῶν παρὰ τοῖς “Ελ- 

λησιν, εἰς εὐτέλειαν βίου καὶ τὰ χατὰ τὸν πόλεμον ἔπη 
ὀχταχόσιχ. παρέσχε δὲ χαὶ ἀφοριλὴν παροιμίας διὰ 

16 τὸ παρρησιαστὴς εἶναι, τὴν ἀπὸ Σχυθῶν ῥῆσιν. Λέγει 3 
δὲ αὐτὸν Σωσιχράτης ἐλθεῖν εἰς ᾿Αθήνας χατὰ τὴν τεσ- 
σαραχοστὴν ἑδὀόμην Ὀλυμπιάδα ἐπὶ ἄρχοντος Εὐ- 
χράτου. “Ερμιππος δὲ πρὸς τὴν Σόλωνος οἰχίαν 
ἀφικόμενον τῶν θεραπόντων τινὶ χελεῦσαι μηνῦσαι ὅτι 

30 παρείη πρὸς αὐτὸν ᾿Ανάγαρσις, καὶ βούλοιτο αὐτὸν 

θεάσασθαι, ξένος τε, εἰ οἷόν τε, γενέσθαι, (103) καὶ ὃ 
θεράπων εἰςαγγείλας ἐχελεύσθη ὑπὸ τοῦ Σόλωνος εἰ- 
πεῖν αὐτῷ, ὅτιπερ ἐν ταῖς ἰδίαις πατρίσι ξένους ποιοῦν- 

ται. ἔνθεν ὃ Ἀνάχαρσις ἑλὼν ἔφη νῦν αὐτὸν ἐν τῇ 
35 πατρίδι εἶναι καὶ προζήκειν αὐτῷ ξένους ποιεῖσθαι. ὃ 

δὲ χαταπλαγεὶς τὴν ἑτοιμότητα εἰςέφρησεν αὐτὸν χαὶ 
μέγιστον φίλον ἐποιήσατο. 
νόμενος εἷς τὴν Σχυθίαν χαὶ δοχῶν τὰ νόμιμα παρα- 
λύειν τῆς πατρίδος πολὺς ὧν ἐν τῷ ἑλληνίζειν, τοξευ- 

20 θεὶς ἐν χυνηγεσίῳ πρὸς τἀδελφοῦ τελευτᾷ, εἰπὼν διὰ 
μὲν τὸν λόγον ἐκ τῆς “Ελλάδος σωθῆναι, διὰ δὲ τὸν 
φθόνον ἐν τῇ οἰχεία ἀπολέσθαι. ἔνιοι δὲ τελετὰς ᾿Ελλη- 
νιχὰς ἐπιτελοῦντα διαγρησθῆναι. χαὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς 

αὐτόν 

85 (105) ᾿Ες Σχυθίην Ἀνάχαρσις ὅτ᾽ ἤλυθε; πολλὰ πλανηθεὶς 
πάντας ἔπειθε βιοῦν ἤθεσιν ᾿λλαδιχοῖς. 

τὸν δ᾽ ἔτι μῦθον ἄχραντον ἐνὶ στομάτεσσιν ἔχοντα 
πτηνὸς ἐς ἀθανάτους ἥρπασεν ὦκα δόναξ. 

Μετὰ χρόνον δὲ παραγε- ή 

. ἰπβε {18 ΘεγίὨγυ οἱ αγαιςογυπι, δὰ {Γι γσα] ΟΓ ΠῚ ἃς Υἱ- 

Ἰογδιῃ υἱοίυπι, οηαια ἀ6 τὰ Ὀ6]ΠἸοὰ γογϑίρυϑ οοἰπροπί β. 

Ῥγδοοί! ργουθγθι! οσοδβίοποπι, 60 χιοὰ οβϑοῖ διιάαχ οἱ 

(Ομ ΞΔη8 π ἀἰοοηάο, υἱ αυἱ 6.8 οΘοπδίδηϊζ,δπι ἰπιϊίδγοίυΓ, 567. 

{πἰοστ ἀϊοοηαϊ! σοηυ8 ἀϊοογοίυγ δαῦτο. Ελππὶ ϑορίογαίοϑ 

ΑἰΠ 6 μ88 ΟΟποδϑϑί586 συδαγαροϑὶ πη δορί πιἃ ΟἸγΠπρίδἀ., Εα- 

ογαΐίθ δγομοηίς ἰγδάϊ[. Ῥόογγο ἩδγπΉρΡρυ8, 50]0 15. ἰνἶβ58 

ἀοιησῃ, οἱ ουάδηι ὁχ (Δ } 1 ̓551556 ηυπίαγοί οἱ Απδολμδγ- 

βἴϊη δάθοβα ὕγοὸ [ογίυ8, υἱ {Π|π|8 οοπδροοῖΐα οἱ ποβρι(ἰο, 5ἱ 

βετγὶ ροδβεί, (γιδγείαγ : ([02) 8οΥυ α] πὶ ἱπίυ5 ἤδοο Ὠ18536 

Β0]οηΐ, Θ᾽ υΒα6 558. πος ἢ} γοηυπί 586, ργορτγὶ 5 ἴῃ γορῖο- 

ὨΪΌυ8 Ποϑρ (68 ἤογὶ. Ηδοο Απδομᾶγεὶβ δίδί πὶ δἰς γοίογει! υἱ 

ἀἰοογοῖ ΠΠΠὰπὶ πὰ πη 6886 ἰπ Ραίγίἃ δίαυς δοο οὐπὶ ὀρογίογα 

᾿ιοβρί[ε8 ίδεογθ, ϑοίοῃ ργοπιρίυπι νἱγί ἱπροηΐιπὶ δά πηήγαίις 

84 86 σοῃίίπιο δαπηίδὶξ οἱ ἰῃ Δη) οἰ βδἰ πλῖ5 μαρυϊΐϊΐ, Ροβῖοα 

ἴη ϑογ{Πδπι γράπχ φυῦμ ἰποι [υἱ8 ραἰτὶα ἱππόνᾶγα υἱάἀογοίυγ 

ἰοίυ. δὰ ΟγεοοΓγιπιὶ πιογόβ Ομ ροϑὶ[ι.8, βασί((8 ἰοΐα5 ἰῃ ν6- 

Πδίϊοπα ἃ [γαῖγε ἱπίογιΐ, ἀϊοθ ἢς ὁ αγοροΐδ 856 ργορίογ συ! υ πὶ 

δηΐπΐ γο ἴ586 ἱποο θη), ἰὴ ρδίγίἃ ργορίογ ἰπυ ἀἶδπὶ 

Ρογῖγο, Οὐυϊάδῃιμ αγῶοο γί βδογ οδηΐίθηη οσο θη 6556 ἰΓᾶ- 

ἀσηΐ. Εϑι δυίοπι ποβίγυῃι ἰῃ ΠΠπὶ Θρἰ σΓΑΠημᾶ : 

((03) [πὶ ΘεΥ Πΐατ ραίγία8 γοθη8. ΑΠδΟΠαγβὶβ δὰ ΟΥἂ8 

διιδιὐδαί ἀγροῦ Υἱοῦ ΠΊΟΓΟ 5015. 

ΥἹΧ 68 αυ0πὶ 51:1Π|0 ἰη(ΟἸἢχ τογϑαγοί ἱῃ ΟἹ Ὁ 

γοΓΡα, Βορ! ]ὴ δυροτγὶβ αἶγα βαρί (4 ἀράϊί. 

Οὗτος τὴν ἄμπελον εἶπε τρεῖς φέρειν βότρυς" τὸν πρῶ- ὃ Ηυ)υβ ΠΙυα ἀϊοίωπη πιοπιογαίωγ : υἱΐοπὶ ἴγεβ γϑοθῖποβ [εγγο, 
40 τον ἡδονῆς" τὸν δεύτερον μέθης" τὸν τρίτον ἀηδίας. θαυ- 

μάζειν δὲ ἔφη πῶς παρὰ τοῖς “Ελλησιν ἀγωνίζονται 

μὲν οἱ τεχνῖται, χρίνουσι δὲ οἱ μὴ τεχνῖται. ἐρωτη- 
θεὶς πῶς οὐχ ἂν γένοιτό τις φιλοπότης, « εἰ πρὸ ὀφθαλ- 

μῶν, » εἶπεν, « ἔχοι τὰς τῶν μεθυόντων ἀσχημοσύ- 

46 νας. » θαυμάζειν τε ἔλεγε πῶς οἱ “λληνες νομοθε- 
«τοῦντες χατὰ τῶν ὑδριζόντων, τοὺς ἀθλητὰς τιμῶσιν 

ἐπὶ τῷ τύπτειν ἀλλήλους. μαθὼν τέτταρας Σαχτύλους 

Ὀυηυπὶ νο]υρίδ( 6, δοουπάυπι (ΘΠ) ] οη ἴα, ἰογίϊ τη {ραϊὶ. 

ΜΙγαγὶ δὲ αἰχὶί, ψιοπιοάο ἂριὰ ἄγαῖσος γί ἤοοϑ οογίδγοηϊ, 

᾿υσϊοαγοηΐᾳαδ αυὶΐ ἃγ 068. ἢῸΠ οββοηΐ. Βοραίυβ αυο ρᾶείο 

4υΐβ ἃ ἰοπηυϊοη(ἰαὰ οσἀνογαί, δὶ παθοὶ δηΐθ οουΐοθ, ἱπαυϊξ, 

υδηὴ ἰυγρίϊογ 86 ἀδηΐ ἰδ] οης. Μὶγαγὶ ἰΐοπι 56 ἀϊοθθαΐ, 

αὐΐϊπᾶπι Πογοὶ υἱ Οτρροὶ δύνυογδιιβ 608 σαὶ ἱΠ]} υΓ 8 Ἰαοσεβυπί 

Ἰοσοπὶ (ἀγθη[68, δι] οἴδ8, 4υππὶ 56 ἰηυίοθι [ογίυηΐξ, Ποπο- 

τοηΐ. Οὐυυπι αἰ ς ἰ556ῖ ΠΔΥΘΠῚ 6556 φυαίμοὉ ἀϊρὶ [05 οΓᾶ558 1), 



Π1Β.1, 9. 

εἶναι τὸ πάγος τῆς νεώς, τοσοῦτον ἔφη τοῦ θανάτου 
τοὺς πλέοντας ἀπέχειν. (104) τὸ ἔλαιον μανίας φάρ- 

μαχον ἔλεγε διὰ τὸ ἀλειφομένους τοὺς ἀθλητὰς ἐπι- 

μαίνεσθαι ἀλλήλοις. πῶς, ἔλεγεν, ἀπαγορεύοντες 
α τὸ ψεύδεσθαι ἐν ταῖς χαπηλείαις φανερῶς ψεύδονται; 
χαὶ θαυμάζειν φησὶ πῶς “Ἕλληνες ἀρχόμενοι μὲν 

ἐν μιχροῖς πίνουσι, πλησθέντες δὲ ἐν μεγάλοις. ἐπι- 
γράφεται δὲ αὐτοῦ ταῖς εἰχόσι" « γλώσσης, γαστρός, 
αἰδοίων χρατεῖν. » ἐρωτηθεὶς εἰ εἰσὶν ἐν Σκύθαις αὐλοί, 

ιὸ εἶπεν, « ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄμπελοι. » ἐρωτηθεὶς τίνα τῶν πλοίων 
εἰσὶν ἀσφαλέστερα, ἔφη.) « τὰ νενεωλχημένα. ναὶ τοῦτο 
ἔφη θαυμασιώτατον ἑωραχέναι παρὰ τοῖς “ἕλλησιν, ὅτι 
τὸν μὲν χαπνὸν ἐν τοῖς ὄρεσι χαταλείπουσι, τὰ δὲ ξύλα 
εἰς τὴν πόλιν χομίζουσιν. ἐρωτηθεὶς πότεροι πλείους 

1) εἰσίν, οἱ ζῶντες ἢ οἱ νεχροί, ἔψη, κ τοὺς οὖν πλέοντας 
ποῦ τίθης; ν ὀνειδιζόμκενος ὑπὸ ᾿Αττιχοῦ ὅτι Σχύθης 

ἐστίν, ἔφη, ἀλλ᾽ ἐαοῦ μὲν ὄνειδος ἣ πατρίς, σὺ δὲ τῆς 
πατρίδος. » (105) ἐρωτηθεὶς τί ἐστιν ἐν ἀνθρώποις 
ἀγαθόν τε χαὶ φαῦλον, ἔφη, « γλῶσσα. » χρεῖττον 

τ ἔλεγεν ἕνα φίλον ἔχειν πολλοῦ ἄξιον ἢ πολλοὺς μηδενὸς 
ἀξίους. τὴν ἀγορὰν ὡρισμένον ἔφη τόπον εἰς τὸ ἀλ- 

λήλους ἀπατᾶν χαὶ πλεονεχτεῖν. ὑπὸ μειραχίου παρὰ, 
πότον ὑδρισθεὶς ἔφη, « μειράχιον, ἐὰν νέος ὧν τὸν 

ΜΥΒΟΝ. : 47 

ἰδηίυμθπι δἰΐ ἃ πιογίβ ἀἰδίαγο παυϊραπίθβ. (104) ΟἸθιιπ 

αἰχί (δρογὸ δὰ {υγοόγθὰ δχοϊϊδπάυπι,, αυΐα ἀποίϊ δι] δία: 

ΟΟηΐγᾶ 86 τηυΐιο [ὕγοΓΘ ἱποὶρίαηί. Ουἱ ἢΐ, ἀϊςεραῖ, υἱ 

φυυπὶ ἀοίυπι οἱ ἐγδαυδη σοίθηϊ, ἰπ σοδυροηδ [οἰ ἰδπάδ 

Ρδἰδπὶ (Δ]14η15 Μίγαγὶ 56 ἀϊχὶ(, οὺγ ατγεοὶ ἰηϊἶο οοητὶν ἐἱ 

ῬάΓΥΪ8 ῬοΟυ 5 υἱογαπίυτ, υ0ὲ] ὙΘΡῸ βϑίυγὶ θϑθθηΐ, πηδρηΐϑ. 

᾿πβου ΓΓ δυΐαπι ᾿ρϑῖιι8 ᾿πηασίη! θν15 : ᾿ἰησιιδπ, γοπίγοηι, 

Ρυάοπάδ οοηϊπθ. Βορϑίιι ἂἃη ἰῃ ϑογ{{π|84 εἰπὶ Εἰ, Νδ 

Υἱ 68 αυϊάξηι, ἰηαυϊ. Ρογοοπίδηϊ, 4υδηδπη οϑϑοὶ βοου- 

ἰδ] πανΐβ, δ, ἰδαυϊῖ, αυδ ἰη ᾿Ππ5 βυθάυοσία οϑί. 

Ἰϑδίυὰ ᾳιοαυθ 86 ἀρὰ Ογδθοοβ τ ΐγα 0 }}]6 Υἱαἶδδα γοίογοθδΐ, 

φυοὰ μη πῃ ΤΟ Ὠ 0115 γοϊπαπογοηΐ, ᾿ἰσῃᾶ ἐπ ὈΓΌΘΠ) 

οοηνομογοηΐ. Ἰηϊογγοσδηϊ! υἱγυπ Ρ]0Γ65 δἰπΐ Υἱνὶ 4181} 

πιογίυΐ, Ναυ(ᾶ5 ἃι..6 μι, 811, αἵγὰ ἰπ ραγία ρμοηὶβῦ ἔχρτγο- 

Ὀτγὰπίὶ ἱρ5ὶ Αἰ(ἰοο, φυοά δογίῃα οββϑαεῖ, Αἱ πλλμεἱ, δἰΐ, ἀρ ροονὶ 

ἐϑὶ ραίγίδ,, 5064 ἴπι μαίγί. (105) Βορδίιϑ αι πμᾶπι Θϑ5οΐ 110- 

τη δυ8 Ὀοπυμ δἰπι} οἱ πηαϊυπ), [ησιι8, ἰπαυϊί. δαΐίυὰ 

οϑί, ἀϊσοῦαὶ, διηΐουπλ Δ ΘΓ ὉΠΌ 1 τᾶ ηΪ υγοί!ϊ, 4ιΔΠι 

τ} ]ἴο8. 1}. Ἑογαμῃ ἀἰο ἐγ  ο556 ἀφοὶσηδίυπ ἸοσυΠι δι] 

τηυΐυδ8 ἰγδιιὰθβ οἱ ἱπποηῃοδίυη γα). ΑὉ δάοϊθϑοδηΐία 

πῃ σοηννίο Ῥᾶ585:.:8 Τοῃίιπιοϊίδη), ΑΑἀΟ]Θϑόθηβ, ἰηαυϊί, 

οἶνον οὐ φέρης, γέρων γενόμενος ὕδωρ οἴσεις. » Εὗρε 6 κἱ ἐπ ατοιίαί6. νἱπαπι ἔδγγο ποαυΐβ, υδὲ σοπϑαπαογίβ, 

Ὁ δ᾽ εἰς τὸν βίον ἄγχυραν τε χαὶ χεραμιχὸν τροχόν, ὥς 
τινες. χαὶ ἐπέστειλεν ὧδε: 

Ἀνάχαρσις Κροίσῳ. 

Ἐγώ, βασιλεῦ Λυδῶν. ἀφίγυαι εἰς τὴν τῶν ᾿Ελ- 
λήνων, διδαχθησόμενος ἤθη τὰ τούτων καὶ ἐπιτηδεύ- 

0 ματα. χρυσοῦ δ᾽ οὐδὲ δέομαι, ἀλλ᾽ ἀπόχρη με ἐπα- 
γήχειν ἐς Σχύθας ἄνδρα ἀμείνονα. ἕἥχω γοῦν ἐς Σάρ- 
δεις, πρὸ μεγάλου ποιούμενος ἐν γνώμη τοι γενέ- 
6θαι. 

“οὐ καῶὰν» 8 δ» 8 φιξῶ»........ 

ΚΕΦ. Θ΄. 

ΜΥΣΩΝ. 

ὁ το06. Μύσων Στρύμωνος, ὥς φησι Σωσιχράτης “ρΡ- 
μιππὸν παρατιθέμενος. τὸ γένος Χηνεύς, ἀπὸ χώμης 
«τὸς Οἰταϊχῆῇς ἢ Λαχωνιχῇῆς, σὺν τοῖς ἑπτὰ χαταρι- 
θμεῖται, φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ τυράννου πατρὸς εἶναι. 
λέγεται δὴ πρός τινος Ἀναχάρσιδος πυνθανομένου εἴ 

ἢ τις αὐτοῦ σοφώτερος εἴη, τὴν Πυθίαν ἀνειπεῖν ἅπ:ρ 
προείρηται ἐν τῷ Θαλοῦ βίῳ ὑπὲρ Χείλωνος" 

Οἰταῖόν τινά φημι Μύσων᾽ ἐνὶ Χυηνὶ γενέσθαι 
σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευχαλίμησι. 

πολυπραγμογήσαντα δὲ ἐλθεῖν εἰς τὴν χώμην καὶ εὑρεῖν 
ι5 αὐτὸν θέρους ἐχέτλην ἀρότρῳ προζςαρμόττοντα, χαὶ εἰ- 

πεῖν, « ἀλλ᾽, ὦ Μύσων, οὖχ ὥρα νῦν ἀρότρου. ν « Καὶ 
μήλα, υ ἐΐπεν, « ὥςτε ἐπισχευάζειν. » (107) ἄλλοι δὲ 

δαυδπι ἴογοϑ. πυοηϊΐ, υἱ αυϊάδηι τοϊυπηΐ, δὰ Υἱ δ υϑὺπὶ 

ΔΠΟΟΓδπι οἱ ἤρου]! τοίδπι. δογροὶῖ δυΐθπι ἤδη Θρ ΒΟ] 8 Πὴ : 

᾿Απασλαγ δὲς ΟΥ(50. 

Εγο, υάογιηι το, πὶ αγιδοίαπι αἀνδηΐ, ΟΥδΔΟΟΓ) 

2Π0γ05 οἱ ἱποίἱἱμία ρογοορίμγιιδ. ΑἸΓΟ απέρηι πὶ δὲ οφθο, 

δαί δφιο πε ιὶ ο5. αα δουγίμαστεαίγα ποπιίποπι γηοἰοΓόηι. 

Ας νοπὲ ϑαγάος, ριιγἱηιὶ {ασίδηδ ἐἰδὲ 7απι ιαγοηὶ οἱ 

απιϊσμηι ΠοΤὶ. 

---πἰἀἰρθὸ ἀπ------ 

ΟΑΡ. ΙΧ. 

ΜΥ͂ΘΟΝ. 

100. ΜΥβ0η δίγυμηοπίβ ἢ] 5, αἱ αἰ} δυδίογαί 8, αι 

Ἠσεΐ ρα διοίογοιη βοαυϊ αν, ΟἸΟΠΘΙ.5. σοπογρ, οχ Υἱ00 

. φιιοάδηη (Εἴδρο οἷν [δοοηΐςο, πυπιογαίυγ ἰ 6 Γ δορίοπιὶ 54- 

Ρἰοπῖοβ. Αἰαπί 6) 05 ᾿δίγοη) ἰὐγᾶηηιπὶ [ιΐ556. ἘΟΓΙΌΓ ἃ 

αυϊθυβάδπι, ΡΥ(Ι δηλ, 4υ1πὶ 80 ΑΠδοΙιδγοί 6 φιυιγογοίαν 

αυΐϊδηδη) 86 6ϑϑοῖ βϑρίθηςίογ, γοβροπαϊβδδα υἱ ἀ6 ΟἸ 0Πη6 

ργεραϊχί πηὺϑ ἰῃ ΤΙ οἰ υἱίᾶ : 

αἰἴδουμῃ ᾳυρηδδῃη) ργορηδίιπι ΟΠ 6 Π 6 ΜΙ ΥΞΟΠΘ6ΠῚ 

6 πηᾶ 5 6556 ἃῖο γοῦυ 50} 0 01.5 ἀρίυμη. 

Ηος ΠΠυπᾷ ογᾶσυ]ο 50} αἴ πλ δι υἱοὶ ρογυοπίδϑο, ΟἸΠ1- 

4υς τορογίϑβο ὡὐρδίδία 9{{Υ8Π| ἀγαίγο δρίδηϊοπη, δὺ ἀἰχίβδθα, 

Αἰαιΐ, ο ΜΎΘΟΙΣ, ΠΟ διίδίγο νδύϑη δὶ ἢΠΟ [ΡῈ15 Οἱ : 

ΠΏ 100 γοαροηἶδ56., [0 ΥΌΓῸ ΠῸΠς ἴθ .}}}}}3 ὑδῖ τὶ ΠΟΙ 1] 
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28 ΒΑ. Αν, τ. ἘΠΙΜΕΝΙΔΗΙΣ. 

τὸν χρησμὸν οὕτως ἔχειν φασί « Ἠτεῖον τινά φην (02) ΑἸ ογδουΐαηιν {Πι{ἰ οἷς οὐ ἢ [595 ἀιοωμί, δ ίσωα 

χαὶ ζητοῦσι τί ἐστιν ὁ Ἤτεϊος. Παρμενίδης υὲν οὖν φεοπάαμι αἷο, ἱπφαϊσαπίψας ψυΐ οἷς Εἴθ. ᾿αγπιρηδὸθς 

ὄξαον εἶναι Λακωνιχῆς, ὅθεν εἶναι τὸν Μύσωνα. Σὼ- ἀυίάοπι ρᾶδιιπι 6ξ86 μδοοῃία", υπ46 (ιογῖ: Μγβ0ῃ : δοβίςζα. 
σιχράτης δ᾽ ἐν διαδοχαῖς, ἀπὸ μὲν πατρὸς ἸΠτεῖον εἰ- (65 γεγο ἰπ Θισοοοδίοπίμε5, ραῖγε Εἰευπι, πιδίγε Ὁμοβῦπι 
ναι, ἀπὸ δὲ αητρὸς Χηνέα. Εὐθύφρων δ᾽ ὃ Ηραχλεί- (υἶξδ6 ἰγᾶά!! : ΕἸΠΙΥρίιγοα. ΗΠ γαο 15 Ροπιϊοὶ Π] 15 Οτείςα- 
δου τοῦ Ποντιχοῦ, Κρῆτά φησιν εἶναι: Ἠτείαν γὰρ δ56πὶ δξδογίξ ; 6886 ὁπίπη ἱπ Ογοία ορρίμιμ Εἴεδπν - Απᾶχίδυς 
πόλιν εἶναι Κρήτης. ᾿Αναξίλαος δ᾽ ᾿Αλρχάδα, λέμνηται 2 Ατοδίεπι ἰγαάϊϊ. Μερρίηὶ ἰρβίυ οἱ Ηἰρροπᾶχ, ἀΐσεπβ, 
δ᾽ αὐτοῦ χαὶ Ἱππῶναξ εἰπών" 

ΕΓΜτϑοη, ΡΠ} 

χαὶ Μύσων ὃν .Ὥπόλλων αυοηὶ ἀϊχὶέ οπηπθ5 ργιβϑ 596 τηογία]65 
ἀνεῖπεν ἀνδρῶν σωφρονέστατον πάντων. βαρίθηίίδ. 

Ἀριστόξενος δέ φησιν ἐν τοῖς σποράδην οὐ πόρρω Τίλωνος Ατίβίοχοπιιβ ἱπ γαγίδ ἰνβίοτία μυπο ἃ Τἰπιρηῖς εἰ Αρδ- 
αὐτὸν καὶ Ἀπημάντου γεγονέναι" μισανθρωπεῖν γάρ. πηδηϊὶ πιογίθιι5 Ποη πη] απ Δ Γαΐ (οδίϊ5 οδί, φυῖρρε φαὶ 

(10) ὀφθῆναι γοῦν ἐν Λαχεδαίμονι μόνον ἐπ᾽ ἐρημίας μοῃιίπαπι οϑοῦ [ποτ ; (103) ΒΟΠῚΡ6 οοπεροοίπηι {Δ οϑάδρσνους 
γελῶντα ἄφνω δέ τινος ἐπιστάντος χαὶ πυθομένου διὰ τί ςρίμπι ἴῃ θοῦ ἀδεογίο τ ἀθηΐδι ; οἱ ἱπίογγοραί πη δ διχυο 

μηδενὸς παρόντος γελᾷ, φάναι, « δι᾿ αὐτὸ τοῦτο. » φησὶ αιυι ἀογοροπία διιρογγοπογαί, οὰγ π0}10 ργωβοηῖθ σι ἀεγεῖ, 
δ᾽ ᾿Δριστόξενος ὅτι ἔνθεν καὶ ἄδοξος ἦν, ὅτι μηδὲ πό-. ΟΡ μος ἰρευπι, ἀϊχίεθ6, τίάθο. Αὐείος οδί Αγιβίοχθηυς, δυπι 
λεως, ἀλλὰ κώμης, καὶ ταῦτα ἀφανοῦς. ὅθεν διὰ τὴν οἱ ργορίογοα ἱπποίαμι ἰα  υἷξεο, φυΐα ποη ἀγθθπι, 5οὰ ραξυπι 
ἀδοξίαν αὐτοῦ καὶ τὰ αὐτοῦ τινας Πεισιστράτῳ περι- μιαμογοῖ ραϊγίδπν, θυπιαθο οὔξουγαπι; αἴας οὗ δῆς ἑσπο- 
θεῖναι τῷ τυράννῳ, χωρὶς Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου. μη ίεπι, αιια" ἡΠΠἶπι5 σαπί, ποπηθ!!ο5 Ρἰεἰςίγαΐο ἴγ γϑππο {π'- 
μέυνηται γὰρ αὐτοῦ καὶ οὗτος ἐν τῷ Πρωταγόρα, ἀντὶ θυόγο, ργαογ Ρ]αίοποι θ] ἢ] οϑορυπ. Νά πιο πηι! 

Περιάνδρου θεὶς αὐτόν. Ἔφασχε δὲ αὐ ἐκ τῶν λόγων τὰ ὃ ΠΠ|Π05 ἰὰ Ῥγοίασογα, {Πἰυπὶ Ῥογαπάγο ϑυρϑι ὑθη9. Ὀϊοεδδιὶ 

πράγυατα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πραγῴατων τοὺς λόγους ζητεῖν’ δυΐίοπι, πο 6χ γογθὶβ γοβ, 561: 6χ γοῦυς ὑϑγθα δββὸ ἱβαι- 
οὐ γὰρ ἕνεχα τῶν λόγων τὰ πράγματα συντελεῖσθαι, γεῃᾷᾶ : πᾶπι ποη ργορίογ ὑογθᾷ γοθ μεγῇοὶ, βοὰ γογώτι ρχαῖὶδ 
ἀλλ᾽ ἕνεχα τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους. Κατέστρεψε ἄ νοτῖκι οοπδυπιπαγί. ο[αποῖαβ. δοὶ δυΐοιυ Ζαυπι ΔΏΠΟΣ 
δὲ βιοὺς ἔτη ἑπτὰ καὶ ἐννενήχοντα. βορίοπ εἴ ποπαρίηία τἰνίβϑοί. 

ΚΕΦ. 1΄. ΟΑΡΌΤ Χ 

ἘΠΙΜΕΝΊΔΗΣ. ΕΡΙΜΕΝΙΌΒΕΣ. 
109. Ἐπιμενίδης, καθά φησι Θεύπομπος χαὶ ἄλλοι Σ 109. Ἐμἰπιοπίάο5, υἱ αἷΐ ΤΠΘοροπιρὰϑ Πα πιαλιὶ, μᾶ- 

συχνοί;, πατρὸς μὲν ἦν Φαιστίου- οἱ δὲ Ἀγησάρχου" ἀγρχῃ Ἰμερυτ Ῥμιαιθίϊαπα - ΔΠΠ Αβοϑάγοιναπι τδάυῃ!. Ογοίεπεῖς 
Κρὴς τὸ γένος ἀπὸ Κνωσσοῦ, χαθέσει τῆς χόμης τὸ μι Εόπογα, Οποϑθ0 ογίυπάυβ., ρΓοπηϑϑα σαϑαγία δῷ ΠΔΌ 
ἘΡῚ » , δ φ -- “τ δὴ πα 

εἰοος ἘΠ τ μὐ τὰς Ἴ γθεῖς παρὰ τοῦ 2 μαϊτίο ἀοΠεσίοηβ. Μίβϑυβ δ χυδηάο ἃ ρμαῖγο δὰ ουθπῃ Γυγε 
- ὃ πούθατον, τῆς δδοῦ χατὰ μεση- τι τ τ ' ᾿ 
τα τρος Εἰς ΣΎΡΘΥΣΕΤ προ ΕΟ ὙἘ ΤΥ ὉΥῸῈ μέστι . Ρεϊομάδηι, 50} πιογίἀϊθπ) ἀϊνογί!ῖ οχ ἢἴπογα, δίψα ἕἰῃ 
ρίαν ἐχκλίνας ὑπ᾽ ἄντρῳ τινὶ χατεχοιμήθη ἑπτὰ χαὶ , ᾿ ἈΣ ΕΝ ΠΣ : τ 

δὲ : ΘροΙυποδ κξορίοπη οἱ φυϊπαχιασίηΐα δπηῆος υος οἴκίογ. 
πεντήκοντα ἔτη. διαναστὰς δὲ μετὰ ταῦτα ἐζήτει τὸ πρό- Ρ ̓ μ ̓ {υ1π8 ΜῈ Ρεογρείυος ὁ 

πιΐν. ΟΠ ίπο Βοπηη0 Οχοί δἴι5 αφυγοθδί οὐοπι : με 4] ] ῥατον, νουίζων ἐπ᾽ ὀλίγον χεχοιασύαι. ὡς δὲ οὐχ εὕρι- ᾿ ὡΣ ) 
σχε, παρεγένετο εἷς τὸν ἀγρόν, χαὶ μετεσχευχσαέναπάντα “ΠῚ 86 Βα Πδρεγ ἀογπηῖνῖϑεθ. φυδπὶ αυσηι πὸπ ἱπνοῃν 
χαταλαβὼν χαὶ παρ᾽ ἑτέρω τὴν χτῦσιν, πάλιν ἦχεν 561, ἴῃ ἀσγυμὰ γον γι γ. Θυυλ γ6γῸ γόγιπὶ οἰπηΐαπι (ἃ- 

εἰς ἄστυ διαπορούμενος. χάχεῖ δὲ εἰς τὴν ξαυτοῦ οἰέπι ἱηπιυαίαπ) σεγπογοί, ἀργαπηαμ ἴῃ ΔΙ ἰογίαβ [5 οοῃ- 

εἰςιὼν οἰκίαν περιέτυχε τοῖς πυνθανομένοις τίς εἴη οοϑνίκξο, ἀυϊήιι8 δηΐπι! γοΠ ἴῃ ἀγίνεον. 10] ἀοπλυπι βυδπι 

ἕως τὸν νεώτερον ἀδελφὸν εὑρὼν τότε ἤδη γέροντα ἱπστοιίοπίϊ οσευτγαηξ 5015. 14 η05 αυθ δ: οῖ., ἀόπος πιίδο- 

ὄντα, πᾶσαν ἔωαθε παρ᾽ ἐκείνου τὴν ἀλγθειαν. (πὸ 2. γρῃὶ {ταΐγοπι τορογι 8 ὁοηθηϊ,, ὑπὸ αι ὰ Γοὶ οϑςρί σομι- 

Γ νωσθεὶς δὲ παρὰ τοῖς “Ἕλλησι θεοφιλέστατος ρΡογὶῖ. ((10) Ηΐμο μοῦ Οτα"εἴαπι οοἰο γαῖα5., ἀϊ 5 σα γιβ πηι 

εἶναι ὑπελήφθη. ὅθεν χαὶ ᾿Αθηναίοις τότε λοιμῷ χα αχίβιπιαίαβ οοὲ : ὑπ οἵ Ργιμία Αἰποηϊθηκίδυς ἰὰ ἴσρο- 

ΓΒ ΡΟ Ποη[14 ἸΔογδη 05 Γοοροηἶ οἱ ὑγροῦ ᾿υξίγαγοπί, 

δίᾳφυο {}}} πΐβ5ο οὐπ πδνὶ ἴῃ Οτγοίδῃ Νὶεἰα Νςογαῖὶ ἢ] ὸ ΕΡΙ- 

τεχομένοις ἔχρησεν ἧ Πυθία χαθῆραι τὴν πολιν᾽ οἱ δὲ 
πέαπουσι ναῦν τε χαὶ Νιχίαν τὸν Νιχηρᾶτου εἰς Κρή- 

πιοπίάεηι δἀνοζδγυηί. Ῥιοίοοίυ5 δυΐοπι Οἰγρίδάο φυδόγᾶ- 
τὴν, χαλοῦντες τὸν ᾿Ἐπιυ ενίδγν., χαὶ ὃς ἐλθὼν Ὀλνι- 

πιᾶδι τεσσαραχοστῆ ἔχτη, ἐκχῦγρεν αὐτῶν τὴν πόλιν 

καὶ ἔπαυσε τὸν λοιμὸν τοῦτον τὸν τρόπον. λαθὼν βόδἰπιᾶ δεχίδ Ἰυδίγαν]ς ἀγροπι, ροδίοπιαυς οομροισυΐὶ ἰς 
πούύατα μέλανά τε ναὶ λευχὰ ἤγαγε πρὸν τὸν Ἴλρειον πιοίο. δυϊηρδὶί οὐ 65 πίρτο εἴ οᾶπάϊ.ο νε!ογο, ἀυχίίαυο ἱπ 



18.1.10. ΕΡΙΜΕΝΙΏΕ5. 

πάγον" κἀχεῖθεν εἴασεν ἰέναι οἱ βούλοιντο, προστάξας 
- 3 , " Δ , 5» “ὦ [ε 

τοῖς ἀχολούθοις ἔνθα ἂν χκαταχλίνοι αὐτῶν ἕχαστον, 

θύειν τῷ προςήχοντι θεῷ" καὶ οὕτω λῆξαι τὸ χαχόν. 

ὅϑεν ἔτι χαὶ νῦν ἔστιν εὑρεῖν χατὰ τοὺς δήμους τῶν 

᾿Αθηναίων βωμοὺς ἀνωνύμους, ὑπόμνηυα τῆς τότε 

γενομένης ἐξιλάσεως. οἱ δὲ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν τοῦ λοι- 
΄- : 3 ᾽ Υ̓͂ ’ ᾿ 3 7 

μοῦ τὸ Κυλώνειον ἀγος, σημαίνοντα τὴν ἀπαλλαγήν" 

χαὶ διὰ τοῦτο ἀποθανεῖν δύο νεανίας, Κρατῖνον καὶ 

Κτησίδιον, καὶ λυθῆναι τὴν συμφοράν. (ιπ|} ᾿Δθη- 

ιο ναῖοι δὲ τάλαντον ἐψηφίσαντο δοῦναι αὐτῷ χαὶ ναῦν 
᾽ 3 ͵ , 7 4 Ἁ 3 ’ 

τὴν ἐς Κρήτην ἀπάξουσαν αὐτόν. ὁ δὲ τὸ μὲν ἀργύ- 

ριον οὐ προτήκατο' φιλίαν δὲ χαὶ συμμαχίαν ἐποιήσατο 

Κνωσσίων δὶ Ἀθηναίων. Καὶ ἐπανελθὼν ἐπ᾽ οἴχου 

μετ᾽ οὐ πολῦ μετήλλαξεν, ὥς φησι Φλέγων ἐν τῷ 

"ιν περὶ μαχροδίων,, βιοὺς ἔτη ἑπτὰ χαὶ πεντήκοντα καὶ 

ἑκατόν" ὡς δὲ Κρῆτες λέγουσιν, ἑνὸς δέοντος τριαχόσια" 
εν, Ἀὲ ; χούς ᾽ , ,» 
ὡς δὲ Ξενοφάνης ὃ Κολοφώνιος ἀχηχοέναι φησι, τέτ- 

ταρα πρὸς τοῖς πεντήχοντα χαὶ ἑκατόν. ᾿Εποίησε δὲ 

Κουρήτων καὶ Κορυθάντων γένεσιν καὶ θεογονίαν, ἔπη 

4) πενταχις,ίλια. ᾿Αργοῦς ναυπηγίαν τε χαὶ ᾿Ιάσονος 

εἰς Κόλχους ἀπόπλουν, ἔπη ἑξαχιςχίλια πενταχό- 

σια. (113) συνέγραψε δὲ καὶ καταλογάδην περὶ θυσιῶν 
΄“. ΄ ι , ς 

χαὶ τῆς ἐν Κρήτη πολιτείας χαὶ περὶ δίνω καὶ ῬΡα- 

δαμάνθυος εἰς ἔπη τετραχιςχίλια. Ἱδρύσατο δὲ καὶ 

4 παρ᾿ ᾿Αθηναίοις τὸ ἱερὸν τῶν σεμνῶν θεῶν, ὥς φησι 

Λόδων ὁ Ἀργεῖος ἐν τῷ περὶ ποιητῶν. λέγεται δὲ 

χαὶ πρῶτος οἰκίας χαὶ ἀγροὺς καθῆραι χαὶ ἱερὰ ἱδρύ- 

σασθαι. Εἰσὶ δ᾽ οἵ μὴ κοιμηθῆναι αὐτὸν λέγουσιν, 

ἀλλὰ χρόνον τινὰ ἐχπατῆσαι ἀσχολούμενον περὶ ῥιζο- 
ὃ0 τομίαν. Φέρεται δ᾽ αὐτοῦ χαὶ ἐπιστολὴ πρὸς Σόλωνα 8 

τὸν νομοθέτην, περιέγουσα πολιτείαν ἣν διέταξε Κρησὶ 
Μίνως. ἀλλὰ Δημήτριος ὁ δ γνης ἐν τοῖς περὶ ὅμο»- 

νύμων ποιητῶν τε χαὶ συγγραφέων διελέγχειν πειρᾶται 

τὴν ἐπιστολὴν ὡς νεαρὰν χαὶ μὴ τῇ Κρητιχῇ φωνῇ 
ῴ 3 ΓΔ } Ἁ ἤ , Α μιν : 

γεγραμμένην, Ἀτθίδι δὲ καὶ ταύτῃ νέα. ἐγὺν δὲ χαὶ 
25 ἄλλην εὗρον ἐπιστολὴν ἔλουσαν οὕτως" 
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Αγοιῃ Ῥᾶσιμῃ δίχα ἰη 6 40 γὙο] ]οηΐ ΔΟΐγα ρουγπ δι}, [ν}5 «τῇ 

1185 βοφυοσθδηίυγ πιαπάδηϑβ : Ἀδἰσυηαις ΠΠω δΔοου θυ 5βθηί δἰη- 

θ0145 460 Ἰοοὶ ἱπηπιοϊάγοηΐ. Αἴχυθ [[ὰ ορδϑαυ πιϑ]ηι : ΠἷπῸ 

οδὲ αυοά οἰϊαπιμ πο Π6Γ Αἰ ΟΠ δηβί πὶ 40 ΠΊ08 50 6 θᾶ 08 

τοροῦί μίας ἅγῶ δἰπμα ΠΟΙ η6, {ΠΠ1ι8 χρίδι 018 πιοηι!- 

πιρηίᾷ. ΑἸΪ σαυιδδηιῖ αἰ χῖσθ6 μ65[15 ΟὙ]ΟΠΘΙΙΠῚ 506 105, ἰΠογὰ- 

(Ἰοπϑιαυς δἰ πη] ἤ αβ86, ἴῃ (460 προδίοϑ {1108 ΔἀΟ] ἐβοοη[08 

Οτγαίίμυμη οἱ Οἰοοίδίαπι, υο (Δεῖο πιά! πὶ φυΐεν 588. (111) 

Αἰοηΐ θη 5685 οἱ ἰδ] τ ἄδγα ἀδογονογυηΐ, οἱ πᾶν 4 

ἢ Πὰπλ ἰῃ Οτοίδπι γουθιογοί. Ὑογαπι 116 ροουηΐα γορυάἰαια 

8} }01{᾿ᾶπ| οἱ βοςϊοίαίοιῃ Αἰ οηἰδηϑίαμπη οἱ ΟΠ οβϑίοσυπι ἱπ|- 

4' Ροίγαν!1. Βονογβυβ ἀοιαυπι ἰιδιὰ [8 πλι 10 Ροϑί πηϊσγᾶ- 

υἱΐ α τᾶ, αἰαϊ δ βδ5 8η0 σοη ΘΑ  Π)0 4 Πα υδροϑί πο 56- 

Ρ[μιο, υἱ αἷΐ ΡΠ 650 ἰμἸῖῦγο ἀθ οηρον 5; βίουΐ δυίεῃ Ογείθῃ- 

805 ἰγαιϊαηΐ, ἀυοοηίοϑίπηο ΠΟΠαθϑιΠ.0 ΠΟΠΟῸ : ΧΘΠΟρΡΠΔΠ6Β 

γ6Γ0 ΟΟἸΟΡΒΟΠΙ 8 δυ ἶδθα 66 ἀϊχὶξ, οδη(οβίπιο. φυϊπαυδρ- 

Κ᾽ βίπιο αυδτγίο. δογρϑὶὶ δυΐοπι Οπγοίυμ οἱ Οογυρδπίυπι σοηα- 

ταϊίοποιῃ οἱ ΤΙοοσοηίδηι, αυϊηαιθ τ }}}1ἃ νογϑηι. Αγρὺϑ8 

υσχαο πδυὶβ ἀρραγδίμπι εἰ δἰγυσίυγαπι, οἰ ἸΔϑΟηἶ5 ἰῃ ΟὉ]- 

εἰνοβ παν ὶσδιϊ θπη,, 56 χ Π}}}ἰἃ οἱ αυϊησρηίο8 γοΓδυβ. (112) 

δοΓρϑὶί οἱ ργοβᾶ ογδίϊομο ἀθ βδου!ο!β οἱ γορυ] οα Οτγο- 

ἰοῃξί απ), ἃ. ργοίογοα ἀθ Μίποῦ οἱ Ἀἰιδἀδηιδηίῃο, δά φιυδίίυοτῦ 

6 χηΐμϊα νοζβαυμι. Οοπβίγαχίε οἱ δρυὰ ΑἰΠ ΟΠ 6568 [6 ΠΡ] 1 

Εὐπποπίάυμι, υἱ αἰ ΚοΡοη Αγρίνυδ ἰπ ᾿ἰγο ἀδ Ροοίῖ8. Εοτ- 

ἰὰγ οἰϊὰπι ργίπιυϑ ἀοιη8 δῖ 4016 ἀῦΓοβ ΘΧρίδβ886, ἀθΙ γα 

ογοχίββαο. δηΐῖ αυὶ {ΠΠπὺπῇ πο Οὐ ἀΟΓΙἶβ86, δ δἰ αυδπι- 

7 ἄϊα δχ ποπιΐπαπι σοπβογίίο τοοοβϑίϑϑα, οὐσυρδίυπι ἴῃ πιὸ- 

ἀϊοδηιοηίὶδ ΘΟ ρΡοπΘηΪ8. Ἐχϑίδι ἰμϑίυδ δά δοϊίομοπὶ οΟη( !- 

ἰογοπὶ ἰόσαπὶ ορίδίο]8 ἀ6 ἐἃ γορυ} 8 ἀυᾶῃ Μίηο5. Οτγείεῃ- 

οἰθυ5 ἰγδαϊάϊ!. δοὰ Βειηοίγιυ5 Μάρηθ5 ἴῃ ΠἰργῸ ἀα ΟΟζο -- 

μλἰπίθιι8 Ροοί 5 οἱ δου ρίογ 05 δορί βϑίοἰδπι υἱ γθοθπίθπη, θαυ 

Οτοιοηοὶ, 56 Αἰἰἰοὰ ᾿ἰησυδ, ἰρβαιδ ποη δηζϊαιιδ δβοσγ ρίδπι 

ΟτοΙΈ]ογ ηἰαγ. ΕδῸ ὙθγῸ 8118} ΄φυσαα6 ἱρϑίυ8 ορίοίοἶδηὶ 

ΓΟΡΟΣῚ ἰμ ση0 πιοάμπι : 

Ό 

᾿Επιμενίδης Σόλωνι. Ἐρὶπιοπίο5 ϑοϊοηὶ. 

113. βοπο απίηιο 65, απιΐοθ. δὶ οπὶγι αὐδιο 56} υἱ6η- 

ἐο5 Αἰμοπίοπϑδ65, πεχμο ριμιςολγὶς Πογαπίες ἰοσὶ δμι5 ἀφοῦ 68- 

διι85 6556, ΡὶΞἰοίγαἰμδ, ἐπρογίμ)., πιαποίραί 8 οἰυϊδια, 

Ῥογροίμιιι, Παδιι58ο, : αὐ ππς υἱτὸς 70. 65 5ΕΥυΐγα 

εοηϊέ, φιιὲ πιοπ ἐογιεπι δοϊομιὶβ ΠιΘΊΠΟΤΘΣ Ρ᾽ ΡΒ ΟΥ̓ ἐπ- 

σοηιϊδοαηί, δου υἰγόψιο ἰψγαπηὶαὶ αἰ μαμαάφιαφμαηπι 

ογοηί. Τογιῶ οἰδὶ Ρ οἰ δίΓαίιι5 (66) οἱυϊαίέπι ἱπ Ρο- 

ἐοςίαίο ἰοπιιονὶἑ, ποη ἰαπιο αα 6}1ι8 ἐἰϑοτος ἐπι ρεγ τ(Ὧὶ 

δΡΟΤῸ γμογυοπίισιθα. Εϑέ οπὶηι μενα γιοια ἢοπιὶπο5 

ἐἰδογος, ῬὈγςοϊαγὶς ἐπϑοίϊ{ἰἰς ἰοσίδιιδ, διιὃ δεγυϊιιίε 

τὰ. Θάρρει, ὦ ἑταῖρε. αἱ γὰρ ἔτι θητευόντεσσιν ᾿Αθη- 
νχίοις χαὶ μὴ εὐνομημένοις ἐπεθήχατο Πεισίστρατος ; 

0 εἶχέ χα τὰν ἀρχὰν ἀεί, ἀνδραποδιξάμενος τὼς πολιή- 

τας’ νῦν δὲ οὐ χαχὼς ἄνδρας δουλῶται " τοὶ μεμναμέ- 
νοι τὰς Σόλωνος μανύσιος ἀλγιόντι πέδ᾽ αἰσχύνας 
οὐδὲ ἀνεξοῦνται τυραννούμενοι. ἀλλ᾽ αἴ χα ΠΕεισίστρα - 
τος (αὐτὸς) χατασγέθη τὰν πόλιν, οὐ μὰν ἐς παῖδας γε 

( τήνω ἔλπομαι τὸ χράτος ἵξεσθαι" δυςιᾳάγανον γὰρ ἄν- 

θρώπως ἐλευθεριάξαντας ἐν τεθιμοῖς ἀρίστοις δούλως 

ἦμεν, τὸ δὲ μὴ ἀλᾶσθαι, ἀλλ᾽ ἕρπε ἐς Κρήτην ποθ᾽ 

μέ, τουτᾷ γὰρ οὐχ ἐσεῖταί τιν δεινὸς ὁ μόναρχος" αἱ 

δὲ πη ἐπ᾽ ἀλατείᾳ ἐγκύρσωντί τοι τοὶ τήνω φίλοι » δει- 

ὦ μαίνω ἡ τι δεινὸν παθης. 
τ4. Καὶ οὗτος μὲν ὧδε. 

ἱστορεῖν ὡς λάθοι παρὰ νυμφῶν ἔδεσιά τι καὶ φυλάτ- 
τοι ἐν χηλῇ βοός" προςφερόμενός τε χατ᾽ ὀλίγον μηδε- 

ιν αν. Τ1ιι απίογμι ποιὶ φμίῦδο υασιιδ ασὶ, 5δοα ἐπ Ογοίαπι 

υρηὶ αὐ πος, τιϑδὲ πἰδὶ! ογὶ (ἰδὲ α ἔψγγαπηο πιοίμοπα πῆι. 

Σὲ τογο ἐς απιϊοὶ Χχογίο, τὐ κέ, ἐπ ποτὰ ἱποιαογὶπέ, 

“ποίμο πὸ φμα οἰ πἰδίγὶ ἰδὲ ουομἰας. 

Φυσὶ δὲ Δηωήτριός τιναςτο 1144: Η8ὸ |Π16. Ουήάδπι Πεπιοίγ!ο διιοίογο {ἰγδάσηϊ ἃπ66- 

ῥἶδδ6 εὐπὶ ἃ ΠΥΠΙΡΙκ8. Οἰραπι αυσπάδιη, εὐπη 6 ἐπ "ον 5 

ὑησυΐα οοπαϊϊυπι βόγνᾶγε : ρϑυ αι πηυ6 ἱπὰθ Βα ΒΓς εἱ 



80 ΒΙ1Λ. 

μιᾷ χενοῦσθαι ἀποχρίσει μηδὲ ὀφῦχναί ποτε ἐσθίων. 
μέμνηται αὐτοῦ χαὶ Τίμαιος ἐν τῇ δευτέρα. 

δέ τινες ὅτι Κρῆτες αὐτῷ θύουσιν ὡς θεῷ " φασὶ γὰρ 

χαὶ γνωστιχώτατον γεγονέναι. ἰδόντα γοῦν τὴν Μουνυ- 
χίαν παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἀγνοεῖν φάναι αὐτοὺς ὅσων χαχῶν 

αἴτιον ἔσται τοῦτο τὸ χωρίον αὐτοῖς" ἐπεὶ χὰν τοῖς ὀξοῦ- 

σιν αὐτὸ διαφορῆσαι. ταῦτα ἔλεγε τοσούτοις πρότερον 
“ρόνοις. λέγεται δὲ ὡς χαὶ πρῶτος αὑτὸν Αἰαχὸν λέγοι, 

χαὶ Λαχεδαιμονίοις προείποι τὴν ὑπ᾽ Ἀρχάδων ἅλω- 
σιν, προςποιηθῆναί τε πολλάχις ἀναδεδιωχέναι. (115) 
Θεόποιπος δ᾽ ἐν τοῖς θαυμασίοις, χατασχευάζοντος 

αὐτοῦ τὸ τῶν Νυμφῶν ἱερὸν ῥαγῆναι φωνὴν ἐξ οὐρα- 
νοῦ, « ᾿Επιμενίδη » μὴ Νυμφῶν, ἀλλὰ Διός" » Κρησί 
τε προειπεῖν τὴν Λακεδαιμονίων ἧτταν ὑπ’ Ἀρκάδων, 
χαθὰ προείρηται" καὶ ββ}}) χαὶ ἐλήφθησαν πρὸς Ὀργο- 

σι 

ςφ 

" 

Α, τὰ. ΦΕΡΕΚΎΔΗΣ. 

0} ὀχ πὰς ὁροβίϊομε ἱπάϊρογο, ποθ υἱξὰπὶ ὑπαυᾶπῃ Θάοσγα. 

Λέγουσι: χα Μειαΐπηῇ ἰνυῤι5 εἴ Τί πιθουπ ἐπ δοουπάο. δυηϊ ἰίεπι φυὶ ἀἰεδηὶ 
Οκγοΐοηβοα ΝΠ} βδογιοἷὰ οὔἴογγο υἱ ἀθο. Αἰυπί οἱ ροεγερέ  δοεῖς- 

δἰπιλπὶ [υἷδ86 Διίυγὶ. δίφχυϊάσῃῃ αυυπὶ δρυὰ Αἰμοηΐοηθ6 5 ψΠῚ1:- 

ὨγΟὨ δηλ Υἱά ἰδϑοί, ἱρῃογάγα 608 ἀϊτίβθ6 αιδηίογυπι 3] ογυσῃ 

οδυ88 ἰοσυϑ 1116 ἰρδ᾽5 (υἱθτυ!8 6βϑοΐ : φυοά δἱ καγεηΐ, ἀρ ἐνας 

ἱΠ πὰ ἀϊδοογρίυγοβ. Ηδὴ δυίοπῃ ῃγραϊχ ἡ πλυ} {15 ἀηΐο ἔδι- 

Ρογίθυβ. Ἐσγίαγ οἱ ρείπηι!5 86 Δίδουπὶ αἀἰχίβθα, 1,δσρῦξ- 
ΠΙΟΠ 5416 ργα ἀ χ 556 608 σγανὶ ο18Δ 6 8) Αγοδύῖρι δἤδεοί υπ 

ἐγ, ἃ0 86 ἰρϑιμὴ γον χἶῖϑθθ δέ ρ6 5: Π}0}55806. (118) Τ Πθο- 

ΡΟΠΙΡΟ5 δυίοηι ἰῃ ΜΙ γα Πθυ5 γείογί, φυτὰ ΝΥ ΓΕ 

Κορ υπὶ Ὡ Πποᾶγοῖ,, γυούθιη 6 8610 ᾿αρϑᾶπι, Ἐρ᾿ποηλθα, 

ΟῚ ΝΥΠΙΡ  ἰ5, δοα ΖΟΥΪ (ἀ: ἀἰοαίο) : οιοιοιξίμεα, εἱ 5ου- 

ῬΓὰ αἰχίπλι}8, Ὀγορα  χίβ56 {,δορα: ΠΟ ἢ] 05 80 Ατοδάίθιις ἀδν1- 

οἴ ἱγὶ ; ἃ0 γουύϑγᾷ σγαυὶ 0146 δ[ροιὶ δι ηἱ δαὶ Ογοποπιοπμ. 

μενῷ. γηρᾶσαί τ᾽ ἐν τοσαύταις ἡμέραις αὐτὸν ὅσαπερ Δϑ6πυΐεδα ΠΠΠυπὶ ἰογυηὶ ἱπίγα (οἱ ἀϊ65 φυοί ονἀοττηϊβθεῖ δῆπος, 
ἔτη χατεχοιμήθη καὶ γὰρ τοῦτό φησι Θεόπομπος. 
Μυρωνιανὸς δὲ ἐν δμοίοις φησὶν ὅτι Κούρητα αὐτὸν 
ἐκάλουν Κρῆτες" χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάττουσι Λαχε- 

Ν 4 .᾿ ἤ “Ρ ᾽ 30 δαιαόνιοι παρ᾽ ἑαυτοῖς χατά τι λόγιον, ὥς φησι Σωσί- 

πᾶπη ἴοσ φυοαυθ ΤὨΟΟρΡοΟΙρυ8 ἃἰῖ. Ηπης ἃ Οτγοίθηβι 5 

Ουγοίοῃ Δρρο] ]αγὶ δο] ἔυπι ΜΥγοπίδην8 ἴῃ δἰ μι} 1115 δυ εῖοῦ 

ο5δῖ. ΟὈΓΡυβ 6}0.8 ἃρυά 56 1,ΔοραςρΙ) 0}}} δογυδπί, γοσροῦβο 

χυοάδπι δήπηοηπ!, εἰ γοίογί ϑοβι θ᾽ 5 1,δοραφοιηοηΐυδ. ΕᾺ6- 

ὅιος ὃ Λάχων. Γεγόνασι δὲ χαὶ ᾿Ἐπιμενίδαι ἄλλοι δύο, τ Ξτυπὶ ργαίεγοα 4}}} ἀὰο Ερὶπιδπί 68, ροποδἱοσί δε βασίμίος, εἰ 
δ τε γενεαλόγος χαὶ [τρίτος] Ἴ δ Δωρίδι γεγραφὼς περὶ 
Ῥόδου. “ 

ΚΕΦ. ΙΔ΄. 
. 

ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ. 

26 116. Φερεχύδης Βάδυος Σύριος καθά φησιν Ἀλέ- α 
ξανὸρος ἐν διαδοχαῖς, Πιτταχοῦ διαχήχοε. 

φησι Θεόπομπος πρῶτον περὶ φύσεως χαὶ θεῶν “Ἑλλησι 

γράψαι. πολλὰ δὲ χαὶ θαυμάσια λέγεται περὶ αὐτοῦ. 
χαὶ γὰρ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τὴν Σάμου περιπατοῦντα 

80 χαὶ ναῦν οὐριοδρομοῦσαν ἰδόντα εἰπεῖν ὡς μετ᾽ οὐ 
πολὺ χαταδύσεται᾽ χαὶ ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ χαταδῦναι. 
γχαὶ ἀνιμηθέντος ἐχ φρέατος ὕδατος πιόντα προειπεῖν 

ὡς εἰς τρίτην ἡμέραν] ἔσοιτο σεισμός" χαὶ γενέσθαι. 
ἀνιόντα τε εἰς ᾿Ολυμπίαν εἰς Μεσσήνην τῷ ξένῳ Πε- 

85 ριλάῳ συμθουλεῦσαι μετοιχῆσαι μετὰ τῶν οἰχείων, χαὶ 
τὸν μὴ πεισθῆναι" Μεσσήνην δὲ ἑχλωχέναι. 
Λακεδαιμονίοις εἰπεῖν μήτε χρυσὸν τιμᾶν μήτε ἄργυρον, 
ὥς φησι Θεόπομπος ἐν τοῖς θαυμασίοις: " προςτάξαι δὲ 

αὐτῷ ὄναρ τοῦτο τὸν Ἡ ραχλέα" ὃν χαὶ τῆς αὐτῆς 
40 νυχτὸς τοῖς βασιλεῦσι χελεῦσαι Φερεχύξῃ πείθεσθαι, 

ἔνιοι δὲ Πυθαγόρᾳ περιάπτουσι ταῦτα. 
μιππος, πολέμου ἐφεστῶτος ᾿Εἰφεσίοις χαὶ Μαγνησι 

βουλόμενον τοὺς ᾿Εφεσίους νικῆσαι πυθέσθαι τινὸς πα- 
ριόντος πόθεν εἴη τοῦ δ᾽ εἰπόντος, ᾿ξ ᾿ΙΣφέσου, « ἕλ- 

45 χυσόν με τοίνυν, ἔφη, τῶν σχελῶν χαὶ ὲς εἰς τὴν τῶν 
Μαγνήτων χώραν, καὶ ἀπαγγειλόν σου τοῖς πολίταις 
μετὰ τὸ νιχῆσαι αὐτόθι με θάψαι: ἐπεσκηφψέναι τε 
ταῦτα Φερεχύδην.» (μ8) ὃ μὲν οὗ οὖν ἀπηγγειλεν᾽ οἱ δὲ μετὰ 
υἱαν ἐπελθόντες χρατοῦσι τῶν Μαγνήτων, χαὶ τόν τε 

(μ:) Καὶ 3 

Φησὶ δ᾽ “Ἔρ- 4 

{{0πΠ09] υὶ Ὀοτγίος Βιιοάὶ ᾿ιἰϑίογίδη) δοσ ρϑίί. 

---«ῷὐ  Θ ἀσεν-.....ὕ.Ὄ 

ΟΑΡ. ΧΙ. 

ΡΗΞΒΕΟΥΘΈΕ5. 

116. ΡΙΙογοογ 68 ΒΑΌγοΒ ἢ] 8, δ υγίι 5, υ[ ἰῃ δυσοσοϑιοπὶ- 

Τοῦτόν 2 δυβ 15 Αἰδχδηίογ ἰγδαϊ!, Ρ {εἰ ἀὐάϊίον Γαἶξ. Εὐπὰ Τιδοροιηρυβ 

950 γἱϊ ῥγπηιπὶ ομηηΐυπὶ ἀ6 πδίιγα οἱ ἀ6 ἀϊ}5 ἀρ ΟΙΔΒΟΟ5 

δου ρ51586. Ρ] υγίπηδ ἀ6 |10 οἱ βἰυροηθᾶ ᾿πημοπιογδηίυγ. ἤθδι- 

θυϊδηΐοιη οηΐπὶ δρυὰ [08 ϑ58ηιὶ, αυὰπὶ ἰμἰυ 5 [ὲθϑοί 

ΒΔΥΘπῚ Ρ]6 ΠῚ. γὙ6}}8 συγγοηΐδπι, ροϑί ρᾶ0]0 πηογϑυμι ἐγὶ 

Ργω αἰ χῖβθα; δίψῃ υἱ ἀϊχογαῖ, δ6 ἰηϑροοίδηϊα ΘΟ ΙΡΙ566. 

Ηδυβίδη) ΓΌΓΘ.5 841.8η} ὁοχ Ρυΐϊο0 φυσπὶ Ὀϊ ογοῖ, ροβί αἴθ ἢ 

[ογίϊυπι ἴογγα πηρίαπι [αἰ υτυπ) Ὀγερα  χἶδϑ6 : δίχυς [8 ἰδοίυτ 

ο856. Θυυπι άσημο Οἰγιρίδηι ργοίδοϊι5 Μοϑβθηθη 860 ῃ- 

ἀϊςοοῖ, Ῥογί]δοὸ ᾿)οϑρεὶ διυι8δ᾽586. στὴ ἰοίδ (δη}}}8 ΘΙ σΓΑΓα 

τιδίυγαγοῖ : ποοϊοχίθδο Πυπὶ, ΜΘβϑοποη΄υ6 Ρδυὶο ρυδῖ 

οδρίαπι ἃ} ποδίϊθυβ [(υ͵9.6. (117) 1,Δοράδ πιο 8 ἀἰχίαος 

ΘΠ), ὨΘΖ116 ΔΌΓΙΠ. ΠΟ4Ὸ6 ἀγροηίπι οοἰογοηΐ, υἱ ΤΙ οροπι- 

Ρὺβ ἰῃ Μίγα ΙΗ θυ.9 5 γί} : ργβοορῖθδα ἤο. ἐρδὶ ἰῃ βοπιηὶδ 

Ἠρογοι]θπι : 4υθῖὴ οδάδῃῃ ΄υοαιδ ποσία Γοβο5 Ῥ)ογοογαὶ 

ΟὈἰΘΡΟγᾶγο }υ8516596. δυηῖ αὖυἱ Ργιπᾶρογῷ ἰδία δϑογι δδηξ. 

Τεγδαϊ Ηδγιπίρρυβ ἐπ, φιυπὶ ἰηίεν ΕΡΠοδίοβ δίᾳυς Μα- 

σποδίος υἱρογοῖ 6! πὶ, ουροΓοίχια ἘΡΟβο8. υἱποογο, 

αιοπάδηιν δχ ργίθγουηί θι.5 ἰηΐογγορδβθ6 ὑπὰδ 6βϑοῖ, εἰ 

υυπὶ 56 16 Ερβιοϑίαηι αἰ χίδοοί, δά δοὶβθθ, Τγαῖνα πὴ6 οτγα- 

γἰθὺ5 οἱ ἰῇ ἃρτὸ Μαρπθϑῖο ροπθ, οἰνὶ δαθαυθ ἰαΐδ Δ. - 

(ἰ4, υἱ ρᾶγία νυἱοίογίδ 6 ἰῃ 60 ἴυ00 56 ρο  ἰδηΐ : ΡΙΣΘΡΘΟΥ- 

ἀοῆαυς ἤδο τμδηπάδοοα δά)οϊΐο. (118) πο |Π}|6 εἰνίδυς 

γοηιπηίίαν, 41| μουῖγἰθ σΟΠΠιΐ580 γα ]0 Δα πΟρίΟ. 
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Φερεχύδην μεταλλάξαντα θάπτουσιν αὐτοῦι χαὶ μεγα- 
λοπρεπῶς τιμῶσιν. ἤνιοι δέ φασιν ἐλθόντα εἰς Δελ- 

ἢ " δ ων [4 ς "» φῳ , φοὺς ἀπὸ τοῦ Κωρυχείου ὄρους αὑτὸν δισχεῦσαι. Ἄρι- 
στόξενος δ᾽ ἐν τῷ περὶ Πυθαγόρου χαὶ τῶν γνωρίμων 

ὁ αὐτοῦ φησι νοσήσαντα αὐτὸν ὑπὸ Πυθαγόρου ταφῆναι 
ἐν Δήλῳ᾽ οἱ δὲ φθειριάσαντα τὸν βίον τελευτῆσαι. ὅτε 
χαὶ Πυθαγόρου παραγενομένου χαὶ πυνθανομένου πῶς 
4 , ζω ᾽ » 5 2 Ξ᾿ 

διχχέοιτο, διχθαλόντα τῆς θύρας τὸν δάχτυλον εἰπεῖν, 
« γρῷ δῆλα »; καὶ τοὐντεῦθεν παρὰ τοῖς φιλολόγοις ἡ λέξις 

10 ἐπὶ τῶν χειρόνων τάττεται" οἱ δ᾽ ἐπὶ τῶν βελτίστων 
χρώμενοι διαμαρτάνουσιν. (119) ἔλεγέ τε ὅτι οἱ θεοὶ 
τὴν τράπεζαν θυωρὸν καλοῦσιν. ᾿Ανδρων͵ δ᾽ ὃ Ἐφέσιος 6 
φησὶ δύο ἕναι Φερεχύδας Συρίους, τὸν μὲν ἀστρο- 
λόγον, τὸν ΘΒΒΒεΟλογον, υἱὸν Βάόυος » ᾧ καὶ Πυθαγόραν 

15 σχολάσαι" ᾿Ερατοσθένης δ᾽ ἕνα μόνον, χαὶ ἕτερον Ἀθη- 

ναῖον, Ὑενεαλόγον. σώζεται δὲ τοῦ Συρίου τό τε βιύλίον 
ὃ συνέγραψεν, οὗ ἣ ἀρχή" « Ζεὺς μὲν καὶ Χρόνος ἐσαεὶ 
χαὶ Χθὼν ἦν Χθονὶ δὲ οὔνομα ἐγένετο Γῆ, ἐπειδὴ αὐτῇ 
Ζεὺς γέοας διδοῖ. » σώζεται δὲ χαὶ ἡλιοτρόπιον ἐν Σύρῳ 

(υπάυηΐ, νἱεϊογοδαυα Ῥμογοσγίσπι ἀο[ποΐυπ ᾿ἱ βορο!οη- 

[65 τηᾶση]ῇοο οπογδηΐ. Οιάδιη μγοίρεΐυπι ὨοΙρἢ 5 ἃ μηομίο 

ΟὐΓΥ οἷο 56 ἰρβὺπι ἀα)θοἶθβ6 αἰυπί : ὑὐηίγα Ατίβίοχοπιβ ἰη ΠἶΌγο 

χυοη ας ΡΥΓΠᾶρογὰ δ᾽ 5411 αἀἰδεῖρυ}}8 Θοηβογί μοί, δυείοῦ οϑὲ 

Θ0ΠῚ ἴῃ τη γθυπὶ ἱπρ]} οἰ πὶ ἃ ΡΥ Πᾶσοτὰ ἴῃ 610 6856 56- 

Ῥυϊύυπ). ΑἸ ροαϊευ!αγὶ πλοῦ Ουρι ΠΑ 6886 ; 410 οἰΐᾶπη 

ἰοπιρογα υἱϑοηί! ῬΥΓΠΔρΡΟΓ 80 ϑοἰβοι (δη{ὶ οἱ 8656 Πα ογοί, 

ὀχϑογίο ρὸγ οβίϊι πὶ αἀἰσίίο γοϑροπάϊδθο, Ἐκ εὐς δρραγεῖ : 

ὑηἀ6 οᾷ τοχ ἃ θἢ}]010.:15 ἴῃ ἀοἰου ΓΟ ΠῚ Ραγίο πη υδογράαγὶ 

δο] εἰ ; ὀγγδηίαι!α υΐ ἴῃ πη ]] γι ρᾶγίθιῃ δοοὶρίυηΐ. (119) 

Ὀ͵ορθαίψυα ἀθοβ ΠΙοη58Ππὶ θυωρὸν ὙΟΟΔΓΘ. ῬΟΓΓΟῸ ΑΠπάγοπ 

Ερ]ιθδῖυ5 ἀυο5 ἰγα! {5586 ΡΠ ΘΓΘΟΥ 65 Θυγίοϑ : ἃϑ ΓΟ] οσΠιὶ 

δΙίογυμη, δ᾽ (ογιη ἰΠΘοΪ σι, ΒΑ γοβ ΠΙ , οὐ)υ5 ΡΥΓΠ8- 

ΒΟΓδ3 δἰ πἀοϑυ5 (ποτὶ. Εταίοϑί 6 Π65 ὑηιπὶ ἰΔηἴιπ ϑγγίυπι, 

Αἰἰογυϊῃ Αἰ] ΘΠ ΘΠ 56 σοποδιορυβειϊςςς βου. Ε χϑίδί ϑγγὶϊ 

βογίμίυ π), Οι}}}19 ἰπ {πὶ οϑὲ : « Φυρρίΐογ αυϊάδπχ δία ὁ 

ΤοΟΙΏΡ85 οἱ ΤΟΙ ογᾶηΐ βορογ. ΤΟΙ] υγὶ δυΐίοπη ΠΟΙ6Π 

ἱιηροκίίυμη Γῆ, αὐοά οἱ Τυρριίογ γέρας (αὶπείιηι αἰϊηιϊα) 

ἀοάϊ!. » δεγναίυγ οἱ ποι οἰγορίαηι ἴῃ 5 υγὸ ἰηβυ]α. Β οἰογί 811- 

30 τῇ νήσῳ. Φησὶ ὶ δὲ Δοῦρις ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν “ὥρων 7 ἴοπι Ὠυγίϑ ἰῃ βδοῦῃο Απηδ)ΐυπὶ ἰπβοσὶρίαπι 6708 (υπηι10 0 ς 
ἐπιγεγράφθαι αὐτῷ τὸ ἐπίγραμμα τόδε" 

(ι2υ) Τῆς σοφίης. πάσης ἐν ἐμοὶ τέλος" ἢν δέ τι πάσχω, 
Πυθαγόρῃ τὠμῷ λέγε ταῦθ᾽, ὅτι πρῶτος ἁπάντων 

ἔστιν ἀν’ Ελλάδα γῆν. οὐ ψεύδομαι ὧδ᾽ ἀγορεύων. 

35 Ἴων δ᾽ ὁ Χῖος περὶ αὐτοῦ φησιν" 

Ὥς ὃ μὲν ἠνορέη τε χεχασμένος ἠὸδ χαὶ αἰὸ 
χαὶ φθίμενος ψυχῇ τερπνὸν ἔχει βίοτον" 

εἴπερ Πυθφγόρης ἐτύμως ὁ σοφὸς περὶ πάντων 
ἀνθρώπων γνώμας εἶδε καὶ ἐξέμαθεν. 

30 ἔστι χαὶ ἡμῶν οὕτως ἔχον τῷ μέτρῳ τῷ Φερεχρατείῳ" 

"Τὸν χλεινὸν Φερεχύδην, 
ὃν τίχτει ποτὲ Σῦρος, 

(11) ἐς φθεῖρας λόγος ἐστὶν 
ἀλλάξαι τὸ πρὶν εἶδος, 

3. θεῖναί τ᾿ εὐθὺ χελεύειν 
Μαγνήτων, ἵνα νίκην " 
δοίη τοῖς ᾿Ε φέσοιο 

γενναίοις πολιήταις. 

ἦν γὰρ χρησμός, ὃν ἤδει 
4 μοῦνος, τοῦτο χελεύων" 

χαὶ θνήσχει παρ᾽ ἐκείνοις. 
ἦΦ οὖν τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἀληθές" 
ἣν ἦ τις σοφὸς ὄντως, 

χαὶ ζῶν ἐστιν ὄνησις, 
(3 γὦταν μηδὲν ὑπάρχῃ. 

ΘρἰρΓ Δ ηᾶ : 

((20) Τοίδ βυδηη πδοίδ δϑΐ ἰπ πὴ6 βϑδρί πη ἃ βυΠΠ]8Π1 : 

Ενθηϊδί 8ἱ αυϊὰ τη], Ργ Ππᾶσογώ τηοπηογαία : 

ΗοΙΙΔ 08 6ὁ ἰογγὼ Ιθησο ργίποορβ. Βαΐδ ἀΐοο. 

Ιοη διιίθιῃ 5 ἀθ [80 510 ϑ8ογί δ : 

Υἱγίυϊζυϊ ργαϑίδη5 ἰηδίσηί θυ. δίαυο ρυάογο 

ΐο δηΐπιο ΥἹΥΪ ϑυδν}γΓ Θχδηἰ Πκἰ8 ; Φ 

Ργίπαρογάβ ῃ ὦ δδΡί 68 δυρογαυ 
ΟἸΏΠΘ6Β, ἄυτη πηδγοϑ υἱ αἱ οἱ φαϊαϊοί!. 

ἘΞ οἵ πορίγυη οἷς 56 Δ ροπ5 σαγπιΐπο ΠΟΥ ΘοΓαΐίθο : 

Ιηϑση!α ῬΠμογοογάθϑ, 

ο΄ ΚἩΥΓΉΒ 406Πὶ ρᾶΓΙ ΟἸ ΠΏ, 

(121) ἔμυγρθδ ἰῃ ρα! οΠ|08 

ΠῚ ρογημίδθθο Ὀγίογοηι 
[ογῃλδη αἰεἰ[πΡ : Δί 6 

Μαρποίυη ἰη γορ!ῃθΠη 

86 [651556 γα}, 400 
ἀοπαγοί σοηθγοϑβὶϑ 
Ραϊπηδηι 1} δίγοια ἘΠ ἰἸοβἰ ἰδ. 
Οτδοϊυπὶ [πογαΐ, αυοὰ 
501.}8 πογογαΐ ἰρθ6, 

᾿νοῦ ᾿ηΔη6ἋΔῃ95 : ΠΟΥ ΓΑ 16 

Ιἴμι5 δος δρυὰ |Π1|08. 
Μοῦ οδβί ἰός ἰαίαγ, αυοίΐ, 

8ὶ Υ6Γ6 6δὲ 580,6 η8 4118, 

υἰνυθα|μο {118 1|16 

Θχβίϊποίυβαιδ ἠυνδΌϊ,. 

Γέγονε δὲ χατὰ τὴν πεντηκοστὴν ἐνάτην Ὀλυμπιάδα. ὃ Υἱχῖ! δυΐοπι εἶγοα φυϊπχυδροδίπηδιαι ΠΟΏΔΗΙ εὐ ταρι ἠδ 

χαὶ ἐπέστειλεν ὧδε" 

Φερεκύδης Θαλῇ. 

1}. ΕΛ θνήσχοις ὅταν τοι τὸ χρεὼν ἥκῃ. γοῦσός με 

 χαταλελάθηκε δεδεγμένον τὰ παρὰ σέο γράμματα. 
φἠειρῶν ἔῤρυον πᾶς χαί με εἶχεν ἠπίαλος. ἐπέσκψγα 

Ἐπί ο͵0ὺ8 0} υϑηηοα ορίϑίο]ᾶ : 

Ρδογεουαάος Τλαϊοίϊ. 

22. Βοη6 πιογίατὶς φιιη {ἰδὲ 7αίαἰὶα αἰθ5 ΞΈΡΟΥΝ υ6- 

ποτὶ. Μουῦμς πιο ἱπυαδογαί φῆι ἐπα 5 ἀσοσορὶ ἐϊ(ΟΥ65 : 

ροαϊοι 5 ορογίοϑαγ, οἱ γοῦγὶ αγάοϑαπι ἰοϊ8. Μαπ- 
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δ᾽ ὧν τοῖσιν οἰχιήτησιν, ἐπήν μὲ χατθάψωσιν, ἐς σὲ 
τὴν γραφὴν ἐνεῖχαι, σὺ δὲ ἣν δοχιμώσης σὺν τοῖς ἀλ- 
λοις σοφοῖς, οὕτω μιν φῆνον" ἣν δὲ οὐ δοχιμώσητε, μὴ 
φήνης. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὔχω ἥνδανεν. ἔστι δὲ οὐχ ἀτρεχηΐη 

ὁ πρηγμάτων οὐδ᾽ ὑπίσχομαι τἀληθὲς εἰδέναι" ἅσσα 
δ᾽ ἂν ἐπιλέγη θεολογέων᾽ τὰ ἄλλα χρὴ νοέειν' ἅπαντα 
γὰρ αἰνίσσομαι. τῇ δὲ νούσῳ πιεζόμενος ἐπὶ μᾶλλον 
οὔτε τῶν τινα ἰητρῶν οὔτε τοὺς ἐταίρους ἑςιέυ:ην' προε- 
στεῶσι δὲ τῇ θύρη καὶ εἰρομένοις ὁχοῖόν τι εἴη, διεὶς 

10 δάχτυλον ἐκ τῆς χληΐθρης ἔδειξ᾽ ἂν ὡς ἔδρυον τοῦ χα- 
χοῦ. καὶ προεῖπα αὐτοῖσι ἥχειν ἐς τὴν ὑστεραίην ἐπὶ 
τὰς Φερεχύδεω ταφάς. 

Καὶ οὗτοι μὲν οἵ κληθέντες σοφοί, οἷς τινες χαὶ Πει- 
σίστρατον τὸν τύραννον προςχαταλέγουσι. λεχτέον δέ 

10 περὶ τῶν φιλοσόφων καὶ πρῶτόν γε ἀρχτέον ἀπὸ τῆς 
Ἰωνιχῆς φιλοσοφίας, ἧς καθηγήσατο Θαλῆς, οὗ διή- 
χουσεν ᾿Αναξίμανδρος. 

» 

ἀαυὶ ἰΐαφμο {αηι ἰαγὶδ5 πιοὶς, αἰ, φιπι πι6 56 }6- 
ἐϊογὶπέ, αα (6 ρογγογαηπί τ δογὶρ5οὶ. Τιι αίσηι, δὲ φικὶ- 
ἄοηι δα ργοϑατνογὶς σεπὶ δαρὶοηἰδιι γοϊ φαμὶ, ἰία αἀοηιμηι 
6616 ἐπ ἰπισοπι; δ από ἐπι ρ᾽ οϑαυογὶ[ἰ5, ποίέίο Θά. 
ΜειΕδὶ οογία ποοάμπηι δαί ρίασοδαπί. Ἐ5έ ἰδὲ φείαδπι 
ΠΟῊ οσὐγία γόγιηι ἤα65, πόμα φμϊά 5ἰἐ Ὁσγμγ πι6 δεῖ γὸ 
ῬΥΩΪ}οδδι 5 διίηι, δοα φιδ αἀοἰ σαί φιὶ αἀο γαϑι5 αἰυὶπὶς αἰ5- 
δογαί; τοϊίφα ΠΟ") γ 6 ορογίοί. Οπιπία σμρρε ἱπαϊὶοο 
»οίϊπι5 φια)π ἀρογίο. Μογῦο αμέίξηι αἰοδι5 οἰ πσμἰὶς ἐπ- 
υαϊοδεση 6 ΡΤΕ55 5 ποόφια πιο ϊσογπι φμοηιρίαιπ πος δ 
απιϊοογμηι ααηιϊἰοδαηι. Οοίογμπι αἀδδἰδίοπ ϊδιι5 ΤῸ 70- 
φίϑιις οἱ ἱπίογτοσαπί 5 σο ἐπὶ δίαίμ δἰηι, αἰφὶίο ῬἈΟΓ 
οφἰϊὶ οεἰαιμαίγα 6 χϑογίο φμαπι ρευίοπιὶ πιαῖΐο ἐοπ αν ο5- 
ἐεπαὶ, αὐἀπιοπμίφαο τι ροοίγΓίαὶς σοπυεπίαπὲ αὐ σσεπάας 
Ῥλογοοναιὶς οχϑδοφιίαδ. 

Αἴᾳυασ δὲ βυηΐ ᾳυΐϊ ΔρρΕ]1αϊ] βυπὶ ϑδρίἐπίοθβ. φυΐϊδυβ Ποἢ- 

80}}} Ρἰβίοίγδίιυ πη αυόάᾳια ἰὐγᾶπηυ δδογὶἢ γοηϊοηάυπ) 

ΥΟΓῸ ͵8πὶ δα ρΡἢἢΠΟΘΟΡΠΟΒ ; ἃς ῥγίπηο ἱποποδηάυπι ἃ Ιοηΐοᾶ 

Ρ[]Οϑορ]ἶα, ΟὈ}}18 ῬΓΙΠΟΘΌΒ ογαΐ Τί] 68, ἢυ}05 δυΐδη 88- 

ἀἰίοι ογδί Απαχ δ η 6 γ. 
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ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤΊΟΥ 

ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΏΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙᾺ 

ΕΥ̓ΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕἸΣ ΔΕΚΑ 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ. 

᾿ΒΙΟΘΕΝΙΒ ΠΛΑΕΆΤΙῚΙ 

ΥἹ.Ὲ ΕΥ̓ ΡΙΑΘΤΑᾺΑ ΟἸΓΑΒΟΆΌΜ ΡΗ͂ΙΠ.050- 

ΡΗΟΛΌΜ ΘΕΟΕΜ ΠΙΒΕΆΙΒΟΟΜΡΒΈΗΕΝΒΑ. 

ΠΙΒΕΒ ΒΕΟΟΝΌΥΞ. 

---,α«.τὐσφϑϑε:- -.ο Ἔ 

ΟΑΡ. Ι. 

ΑΝΑΧΙΜΑΝΘΌΕΒ. 

. Ἀναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος. οὗτος ἔφασκεν 1 1. Απαχίπιδπάτο ΜΙΙεεο Ργαχίδάδδ ραίεγ (αἱ. Ηἷς ἀο- 
ἀρχὴν καὶ στοιχεῖον τὸ ἄπειρον, οὐ διορίζων ἀέρα ἢ Δ ουΐί, ρτἰποίρίαπι εἰ οἰεπιεπίωπι 6666 ἰὰ φυϊὰ ἱπβηίίαπι εεὶ, 
ὕδωρ ἢ ἄλλο τι" καὶ τὰ μὲν μέρη μεταδάλλειν, τὸ δὲ 

ὁ πᾶν ἀμετάδλητον εἶναι. μέσην τε τὴν γῆν χεῖσθαι, 
χέντρου τάξιν ἐπέχουσαν οὖσαν σφαιροειδῇ" τήν τε 
σελήνην ψευδοφαῇ, καὶ ἀπὸ ἡλίου φωτίζεσθαι- ἀλλὰ 
χαὶ τὸν ἥλιον οὐχ ἐλάττονα τῆς γῆς, καὶ καθαρώτατον 

ΠΟ ἰδιῆδῃ ἀθ  πΙ 6 ἢ 8 δογὰ δαΐ δαυδπὶ δυΐ δ᾽υὰ αυϊρρίδι : 

ρατγίοϑ φυϊάοπι 6}118 ἱπηπγυίαγί, ἰοίυ πὶ Ὑ ΓῸ 6886 ἱπιπηυ δ 16. 

Ὀυγάγα πηρᾶϊΐο Ιθ00 ἴθγγδπ) οδηίγὶ ἱπβίαγ οομδί υἱδη, 610- 

ΒΟΒΔΙΏ4υ6 6886. [ὑπ8Π} ἴΔ͵60 ᾿υοοΓγο ᾿υΠπ|ΐηθ, δρ᾿ οι ούοπι - 

406 ἃ 8016 τηυϊυδγὶ. 501] 61 ἰογγῶθ ραύυδγα τηδρηί υἀΐηοηι, οἱ 

πῦρ. Εὖρε δὲ καὶ γνώμονα πρῶτος καὶ ἔστησεν ἐπὶ 3. εθ86 ρυγίββίπιυπι ἰφπεπι. Ρτίπηιβ δυΐδι ρηοτηοπεπι ἱπνδαϊξ, 
10 τῶν σχιοθήρων ἐν Λαχεδαίμονι, χαθά φησι Φαδωρῖνος 

ἐν παντοδαπῇ ἱστορία, τροπάς τε χαὶ ἰσημερίας σημαί- 
νοντα, καὶ ὡροσχόπια χατεσχεύασε, (4) καὶ γῆς καὶ 
θαλάσσης περίμετρον πρῶτος ἔγραψεν " ἀλλὰ καὶ σφαῖ- 
ραν χατεσχεύασε. τῶν δὲ ἀρεσχόντων αὐτῷ πεποίη- 

Ι5 ται χεφαλαιώδη τὴν ἔχθεσιν, ἧ που περιέτυχε αὶ Ἀπολ- 

ἰρϑδυυμηαυα [,δοριδιοῃθ ἰῃ 000 οδρίδησεο ὑπ γθα ἰάοηθο 

δίδίυἱϊ, υἱ δἷϊ Εανογίηυδβ ἰη ΟἸηίσοῃδ ἢἰβίογία : ὁ0 ΘΟ - 

Β'0}68 50118 οἵ δραυίποοσίΐδ ποἰϊδηΐῃγ. Ἡογοβοορὶδ 4υο 408 

(Δ᾽ γίοδίμιβ δῖ, (2) 80 Ὀγίπυβ ἰογγο τρδγίβαυς οἰγουΐία ἀ6-. 

Βα ροίξ, οἱ δβρἝθογϑῃ ἰΠΘΌΡΟΓ οΟμδίγυχὶί, Ρ]δοίίογυ" 800- 

τὰῦμη σοΟπιροπάϊΐσμη μοῦ οἂρίίδ οοιηροβυὶϊΐ, φυοὰ γειϊ ἰῃ 

λόδωρος ὃ ̓ Αθηναῖος. Ὃς καί φησιν αὐτὸν ἐν τοῖς 4 πιδηθβ8 εἰ δ)116 εἰ ΑΡΟ]Ιοάοτο Αἰμοπίεπεὶ. Οἱ ΠΠ]υ πὶ ἱπ ΟἾγο- 

χρονικοῖς τῷ πων ἔτει τῆς πεντηχοστῇῆς ὀγδόης 
Ὀλυμπιάδος ἐτῶν εἶναι ἑξήκοντα τεσσάρων καὶ μετ᾽ 
ὄδλίγον τελευτῆσαι, ἀχμάσαντά πη μάλιστα κατὰ Πο- 

0 λυχράτην τὸν Σάμου τύραννον. τούτου φασὶν ἄδοντος 

" χαταγελάσαι τὰ παιδάρια᾽ τὸν δὲ μαθόντα φάναι, « βέλ- 

Πἰοἱβ ἱΐ δοουηο δηηῸ αυϊπαυδροδίηνοε οοἰδνδο ΟἸγιηρ δ ἐδ 

ΔΗΠΌΠ, ορἶβεα δείδίϊβ δοχδροδὶ πὶ φυδγίυπι, δὸ Ῥϑιῖο ροεὶ 

Οὐ ἶ856 ἀΐοιῃ : βοτγυΐθδα διιΐδπὶ τπηαχίπιο δὰ Ῥοϊγοζαία 858- 

τοϊογιπι ἴΥγδηπο. Αἰυπὶ Θιπὶ οἈποηΐθπι ἃ ρυογὶβ ἱγγίβῃ, 

6040. οοιῃροῦίο ἀἰχίθβθ, Οδποπάνη ΟΓῸ ῬυΘΓΟΓΌΙ οδυδδ 

τιον οὖν ἡμῖν ἀστέον διὰ τὰ παιδάρια. » Γέγονε δὲ ὃ πιοδυ]δίίαβ. ΕῸΪ εἰ Δ]18 Απαχἰπιδπάετ᾽ πἰδίογίουδ, χυὶ αἱ 
καὶ ἄλλος Ἀναξίμανδρος ἱστοριχός, καὶ αὐτὸς Μιλή- 
σιος, τῇ Ἰάδι γεγραφώς. 

ΚΕΦ. Β΄. 

5 ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ. 

8. ᾿Αναξιμένης Εὐρυστράτου Μιλήσιος ἤχουσεν Ἀνα- 1 
ξιμάνδρου " ἔνιοι δὲ χαὶ Παρμενίδου φασὶν ἀκοῦσαι αὐ- 
τόν, οὗτος ἀρχὴν ἀέρα εἶπε καὶ τὸ ἄπειρον χινεῖσθαι 
δὲ τὰ ἄστρα οὐχ ὑπὲρ γῆν, ἀλλὰ περὶ γῆν χέχρηταί 

0 τε γλώσση Ἰάδι ἁπλῇ καὶ ἀπερίττω. καὶ γεγένηται 
μέν, χαθά φησιν Ἀπολλόδωρος, τῇ ἑξηχοστῇ τρίτη 
Ὀλυμπιάδι, ἐτελεύτησε δὲ περὶ τὴν Σάρδεων ἅλωσιν. 

ρθε Μὶοβἰι15 Ἰουΐοο βογί ρα. 

ΟΑΡ. 1Ι|. 

ΑΝΑΧΙΜΕΝΕΘ. 

8. Αῃδχίπιθηθθ Ευγγείγαίὶ ἢ] 5, ΜΙΙεβίυδ, Απαχίτδη γί 

δυιάϊίον ὐἱξ : αυϊάδπι ᾿οἱ Ῥαιτηοηίάοαι δυάϊνβδα δδβογυδί. 

Ηΐς ρυγϊποὶρίιμη αἰχὶξ δογοπ οἱ ἱηδηϊξυπη : ΠΙΟΥΟΓῚ δἰάθγδ ὨῸΝ 

ΒΌΡΓΔ ἴογγδηι, δὰ οἱγοᾶ [ογγϑπ, [508 65ΐ δυίθμ) [ομΐτ 8 ογᾶ- 

(016 δἰ πηρ οΐ οἱ πιϊηΐπιο [ποδίδᾶ. δαχδζοδίπια ἰογίι δ ΟἸγι- 

Ρίδας υἱχίββθ, δίᾳυδ 60 8Δη80 400 ϑδαγὰδβ οδρίδ δυῃΐ, Οὐ 556 

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι δύο, Λαμψαχηνοί, ῥήτωρ καὶ ἃ ὄἴετα Αροϊοάογαβ ἰγδάϊ!, Ἐπεπιηὶ εἴ 8}}1} ἀπο, [μαπιρβᾶ- 
ἱστορικός, ὃς ἀδελφῆς υἱὸς ἦν τοῦ ῥήτορος τοῦ τὰς Ἀλε- οοηΐ, οὐδ ΠΟ Πἶδ, ΟΥΓδίογ ὑηυ5, 816 ΓὙ Ὠἰδίογίου δ, αυἱ οχ οΓᾶ- 

5 άνδρου πράξεις γεγραφότος. Οὗτος δὴ ὃ φιλόσοφος 2. (ογὶβ ΒΌγογο πδίυβ οδί, οἦυβ φυΐ ΑἸεχϑηάγὶ βοϑία οοηβεγίρείξ. 

καὶ ἐπέστειλεν ὧδε' 

ὉΙΟΟΕΝΕΒ. 

Ἐχϑίδϊ ρῃ]!οϑορἢϊ ΑὨᾶχιπηθηΐβ ορίϑίοίδ [νυ ϑεηοάϊ : 

ἃ 
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Ἀναξιμένης Πυθαγόρη. 

4, Θαλῆς Ἐξαμίου ἐπὶ γήρως οὐχ εὐπότμως οἴχε- 

ται" εὐφρόνης ) ὥςπερ ἐώθει, ἅμα τῇ ἀμφιπόλῳ προϊὼν 

ἐχ τοῦ αὐλίου τὰ ἄστρα ἐθηεῖτο" καί --- οὐ γὰρ ἐς μνή- 

ς μὴν ἔθετο --- θηεύμενος ἐς τὸ χρημνῶδες ἐχύὰς χα- 

ταπίπτει. Μιλησίοισι μέν νυν ὃ αἰθερολόγος ἐν τοιῷδε 

κεῖται τέλει. ἡμέες δὲ οἱ λεσχηνευταὶ αὐτοί τε με- 

μνώμεθα τοῦ ἀνδρός, οἵ τε ἡμέων παϊδές τε χαὶ λεσχη- 

νεῦται, ἐπιδεξιοίμεθα δ᾽ ἔτι τοῖς ἐχείνου λόγοις. ἀρχὴ 

10 μέντοι παντὸς τοῦ λόγου Θαλῇ ἀναχείσθω. 

Καὶ παλιν" 

Ἀναξιμένης Πυθαγόρῃ. 

5. Εὐθουλότατος ἧς ἡμέων, μεταναστὰς ἐκ Σάμου ἐς 

Κρότωνα, ἐνθάδε εἰρηνέεις. οἵ δὲ Αἰαχέος παῖδες ἄλαστα 

ι» χακὰ ἔρδουσι χαὶ Μιλησίους οὐχ ἐπιλείπουσι αἰσυ- 

μνῆται. δεινὸς δὲ ἡμῖν χαὶ ὃ Μήδων βασιλεύς, οὐχ ἦν 

γε ἐθέλωμεν δασμοφορέειν" ἀλλὰ μέλλουσι δὴ ἀμφὶ τῆς 

ἐλευθερίης ἁπάντων Ἴωνες Μήδοις κατίστασθαι ἐς πό- 

λεμον᾽ χαταστᾶσι δὲ οὐχέτι ἐλπὶς ἡμῖν σωτηρίης. κῶς 

20 ἂν οὖν Ἀναξιμένης ἐν θυμῷ ἔτι ἔχοι αἶθε ολογέειν, ἐν 

δείματι ἐὼν ὀλέθρου ἣ δουλοσύνης ; σὺ δὲ εἰ χαταθύμιος 

μὲν Κροτωνιήτησι, χαταθύμιος δὲ χαὶ τοῖσι ἄλλοισι 

Ἰταλιώτησι" φοιτέουσι δέ τοι λεσχηνευταὶ καὶ ἐχ Σι- 

χελίης. 

ΚΕΦ. Γ' 

26 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ. 

8. ᾿Αναξαγόρας Ἡγησιθούλου ἢ Εὐδούλου Κλαζο- 
μένιος. οὗτος ἤχουσεν ᾿Αναξιμένους, καὶ πρῶτος τῇ 
ὕλη νοῦν ἐπέστησεν, ἀρξάμενος οὕτω τοῦ συγγράμμα- 
τος, ὅ ἐστιν ἡδέως καὶ μεγαλοφρόνως ἡρμηνευμένον. 

.0 « Πάντα χρήματα ἦν ὁμοῦ" εἶτα ὁ νοῦς ἐλθὼν αὐτὰ 
διεχόσμησε. » παρὸ καὶ Νοῦς ἐπεχλήθν. καί φησι περὶ 

αὐτοῦ Τίμων ἐν τοῖς Σίλλοις οὕτω" 

Καί που Ἀναξαγόρην φάσ᾽ ἔμμεναι ἄλκιμον ἥρω, 
Νοῦν, ὅτι δὴ νόος αὐτῷ, ὃς ἐξαπίνης ἐπαγείρας 

85 πάντα συνεσφήχωσεν ὁμοῦ τεταραγμένα πρόσθεν. 

Οὗτος εὐγενεία καὶ πλούτῳ διαφέρων ἦν, ἀλλὰ χαὶ με- 
ταλοφροσύνῃ, ὅς γε τὰ πατρῷα. παρεχώρησε τοῖς οἷ- 
χείοις. (ὴ αἰτιαθεὶς γὰρ ὕπ᾽ αὐτῶν ὡς ἀμελῶν, « τί 

οὖν, » ἔφη, « οὐχ ὑμεῖς ἐπιμελεῖσθε; » χαὶ τέλος ἀπέστη 
“ὁ καὶ περὶ τὴν τῶν φυσιχῶν θεωρίαν ἦν, οὗ φροντίζων τῶν 

πολιτικῶν. ὅτε καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα, « οὐδέν σοι 
μέλει τῆς πατρίδος ;» « εὐφήμει, » ἔφη, « ἐμοὶ γὰρ καὶ 
σφόδρα μέλει τῆς πατρίδος, ν δείξας τὸν οὐρανόν. Λέ- ὃ 
γεται δὲ χατὰ τὴν ΞΞΖέρξου διάδασιν εἴχοσιν ἐτῶν εἶναι, 

45 βεδιωχέναι δὲ ἑδδομήχοντα δύο. φησὶ δ᾽ ᾿Απολλόδω- 
ρος ἐν τοῖς γρηνιχοῖς γεγενῆσθαι αὐτὸν τῇ ἑύδομηχοστῇ 

Απαχὶίπιοπος ῬυίμαροΥα. 

ἃ, Τλαῖες Εχαπεὶ βἰλιι5 ἐπ δεπεοίιε μαμὰ 7εἰεἰ εν 

αοοοεοὶέ. 15 φμιηι, μὲ οοπδμουεγαί, πα οὑπὶ αποϊ {μία 

δἰάοσνα ἐπεροοίμγιϑ αἰγὶο ἀοπιι5 Θαἰ ἰ55εῖ, ἐΠΒΠΆΘΤΛΟΥ αἱ 

5656 ἰοεὶ εἰίιις παϑογοί, ἀμη ἰοίιι5 65 πὶ οοπίοπιρίαπα!ς 

δἰαογίθιι5, ἐπ Ῥγοορς οεοιαὶ. Μ|Ρο5115 ἰσὶ(μΥ δι οἰἀδ 

γαπι οὐδονλυαίογ, ἧος ηπ6 οὐοιδιῖί. ΨῬογιπι πος φεὶ 

ἐἰ ογαγιίηι αἀπιοῦα ἰοποηι}", οἱ ἱρδὶ ἰαπίϊ υἱτὶ πιδηιοτίαπι 

εοἴαπιις, οἱ πιὶὶ Ξοα αἰοδφιιο ποοίτὶ, 6) ειϑγῶε αὐδλαις 5εγ- 

γιοπίδϑιιδ πος ἱπί6Υ πος οχοὶρίαπιμδ. 1πι{ἰμηα (απιΘᾺ 0. 

ἐϊιι5 δεαγηιοηιὶς Τἰαϊείὶ ἐγ διι 0. 

Ἀυγδυπὶ 8118 δὶ δυῃάθηι : 

Απαχίὶπιοπος ΡῬυϊδασογῶ. 

.ὅ. Οοπειδι5 ποδὶς ογίδίς, σφιὶ δα δαπιο ΟΥ̓ΟΪΟΜΟΝ 

οοπιηεϊστακίὶ, εδὶ φιιοίμ υἱυὶδ. Ναπι φιπι “Ἑ αείάα ἰλ' 

7απααπιαὶα ραίταπί, ἐμὴ Μ|Ῥἰοσοὶὶς ἐνγαπηὶ μδμε αοιηὶ- 

παπίων. Μοάογιπι ἐΐοηι γος ποδὶ ἀογ (6 ἐπιπεὶπεΐ, πἰσὶ 

υοἰέπιις 6556 ἐγ δμίατὶϊ : δοα ΙΟπΠΟΣ πιο ὕχὸ σομιπιμηὶ 

ἰἰϊδογίαίο ὑοὶζιεπι σμπί διιδοορί τὶ οαπὶ ῬΟΥδὶΣ : 60 585: 

οὐρίο πωῖία ποῦὶβ 565 δαϊμίἐ5 εἰ τεϊΐσιια. Οπμοπαπι 

ἐσίίιν απίπιο Ῥοςδὶξ Απαχιγπθη δ σαεἶο οὐδογυαπαο ἀαγὲ 

ορεγαπι, ἀπηι ἐϊηιεί πιοτίοηι αμὲ δετυϊίμίεηι Τὰ οοπίγα 

σγαίμς ἀσοορίνδημο 65 φμιηι ΟΥοίοπία 5, ἐπιπὶ γε φαὶς 

Πἰαἰϊοίὶ5, υσπέίφιιο αα {6 δἰ μαϊοδογιηι Γγεφμοηπίία οἰἰανι 

65; δἰοἰία. 

ΟΑΡ. ΠΙ. 

ΑΝΑΧΑΘΟΟΒΙΒΑΞ. 

1 6. Απᾶχδροῦδϑ Ἠοροϑίθυ]0 8ῖγ 6 Ευθυ]ο ραῖγο, ΟἸδζΖοπιὸ- 

πἰυβ, Απαχἰπιθηΐβ [αἰ δυάϊίογ. ΡεΙπλι8 πυδίογία, φυδπὶ ὕλην 

Δρρε Ἰδηΐ, πχθπίοπι ργεοίροϊϊ, ργϊπορίυϊ ΟΡΟΓΙΒ βυδν! εἰ τρδ- 

σηίῆοα ογαίίοπα ϑ8ογρίΐ πος (δοίθῃβ : « Οοῃίηβδ εγδηΐ 

« οἵηπία : ἀοίπάθ δοοδϑδὶϊ πηθπ8 οδας οομηροδυϊ. » φιλπιοῦ- 

τοῖν οἵ ἤγθπ8 Νοῦς ξορποιηϊπδίυ εϑΐ. Πς δ Τίπιοη ἰῃ 51}}}5 

ἸΙοᾳυϊίυγ ἴῃ πυης πηοάῃπὶ : 

Ἐογίυγ ἀπᾶχᾶρογαβ αυοπάδηι, (Ογ ἰ55 Π1}}5 ἤΘΓΟΒ, 

Μεηϑ αἀἰείυς (4υΐα πιρηΐα ροίοΠ5}, Θχογίαβ ἰῃ υπυτη 

οοπηροϑυίθβ8 εἰΐο, [πϑγᾶπὶ φια: ἱποοπάϊία ααοπάδπι. 

2 Ηἰἷς πο πιοῦο ροπογίβ ρἰοτία οἱ ορίθυβ, νογιιπὰ δηΐπιὶ αυοαι 

ταδρηϊ υἀΐηα οἰαγββίπηιβ (αἰ : χυΐρρα φυὶ υπίνογθαπὶ ρδϊη- 

πποπίυιη δβιιΐβ βροπία οοπορβϑὶί. (2) Ναπι ἱπδὶπιι]δίυς δὺ ἰ6, 

4υοἀ ορεβ πορ! ροηςα πιηυογεῖ, « Ουΐπ νο5, ἱπᾳυϊϊ, ἰ512 

εὐγαι 9} »ν 8. ἰΔηάσῃι ἰκΐ6 ΟΠ 8515 ἴῃ οοπίοιρίαὰδ γεγῦαι 

παίυγα (οι ογδΐ, ἃ γο ρυ  οϑ8 ποσοί ἰδ δ! θθι : δὰθο υἱ εὐ 

ἄδπα ε6 ἰΐα οομηρο! δπίὶ, Νυ ] δπε {0 ἱ ρα γίδε ουγὰ οδι ἀϊχεηϊ, 

«Βοπᾶ γογῦδ ] παι νογο ρδί γί οσυγᾶ, οἵ φυϊάσθπι βυπηπιδ εαΐ, 

ἀϊρίἑαπιίη οαἸἰυπι πίεπάοηβ. Εεγίυτ πα Χογχβ ἰγδηβιϊυ δηπυα 

αἰδίϊς υνἱοδδίπηαπη ἀρμβθδ, υἰχίδδοαι δμηο8 ϑορίαδρίηίδ ἀυο5. 

Ἀροϊοάογυβ ἰῃ ΟΠ γοηίεἶ8 Πογυΐθ88 οι ϑαρί δ ροδίπ)δ ΟἸγη- 
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Ὀλυμπιάδι, τεθνηχέναι δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς ὀγδοη- ρίδι!δ, δορίδροδίημοαυε οοίαναι ργίπιο ἅπηὸ Οὔ 856 γοίογί. 
χοστῆς ὀγδόης. ἤρξατο δὲ φιλοσοφεῖν ᾿Αθήνησιν ἐπὶ Καλ- ΡΙΝΠοδοριατὶ Αἰοπίβ οαῃρεγαὶ Ὁ δ! δα διομοηίδ,, υἱοθϑίιπο 
λιάδου, ἐτῶν εἴχοσιν ὦν, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς τοἰδίϊα δηπο, υἱ Πεπμοίγίαβ. ῬΠδΙθγουβ ἱπ Βοβογί  ΐοπα 8ῖ- 
ἐν τῇ τῶν ἀρχόντων ἀναγραφῇ ἔνθα χαί ψᾶσιν αὐτὸν εβοπίυπι γοίογί : υδ] οἱ (γί ἰδ πος σοιηπηογδίαπι ἰγαάιηΐ. 

᾿ ἔτη διατρῖψαι δ ἀκρλπ ΣΝ Οὗτος ἔλεγε τὸν ἥλιον (8) Ὀϊοοθαΐ 93016Π) 6886 ΠηΆΒΞΔΠ| ἱσπΐδ Δ οπ|8 οἱ ΡΟ Οροημελο 

μύδρον εἶναι ΟΕ ΈΕΡΟΥ χαὶ τ Ω τῆς Πελοποννήσου "4 πιΔ͵οΥ6 πη. Α11} που δὰ Ταπίαϊυπι γοίδγαπξε. Πυυπᾶπ Πδυἰ(ἃ- 
“ ἀπ τβονέοιυ τὴν δὲ σελήνην Αὐέιν ἡ ἐλ οὐ] ἴῃ 56 ᾿ιδρογο οἱ 601165 οἵ γ8}168. Ῥγίπεϊρί 6886 ὁμοιομε- 
ἀΠΛΟ ΚΕΤΗ ξύνεῖ κα ππαϑς χα ἀρχᾶς ὁὲ τὰς Ὁμοῖοτ πρείας ( Ῥαγἐοιιας οἰηιίθ5 ἐπίοτ 56} αἱ Οηΐτι οΧ Γαπηθῃιἐβ 
μερείας" χαθάπερ γάρ ἐχ τῶν ψηγμάτων λεγομένων ατιπι οοπϑίδγα, [4 οχ ἰδπυΐδιδ φογρογίρθι8 ἱπίογ 86 βἰμΐ- 

ΠΟΥ χρυθον ΘΟΕ ΣΤΟΥ͂ΘΕ, οὕτως ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν μι- ἰΡ0.5 υμίνογϑυπι σοηΠαοίυ πη 6886. Μοηί(οπηαιο ἰηἰ ἰυ πὶ 6586 χρῶν σωμάτων τὸ πᾶν συγχεχρίσθαι. χαὶ νοῦν μὲν βάδνν: 
. ; τ κῶνοι ἰως ᾽ Χ μὲ διττὸς τηοίι85 : οἵ σγανΐδ οογρογὰ ἱἰηίογίογοπη ἰυσηπ,, υἱ ἐδΓΓΔΠῚ : 
ἀρχὴν κινήσεως " τῶν δὲ σωμάτων τὰ μὲν βαρέα τὸν ὍΝ ᾿ Ἰὐμιὴ εἰ Ἰάας 
χάτω τόπον, ὡς τὴν γῆν τὰ δὲ χοῦφα τὸν ἄνω ἐπισ εἶν, 1 ἘΠΡΟΗΘΤΕΙΙ ΘΟΜΒΜΗΒΕ ΕΣ ΙΒΠΘΠΙ ΠΙΘΙ ΒΠΥ ΒΕΓ ἈΝ ας 

β Βυχηοτί ἀϊδίγ υΐα ἢ. [484 δηΐπὶ ΒΌΡΟΓ ἰογγα ἰδ ϊ ἀΐ ποι ὡς τὸ πῦρ᾽ ὕδωρ δὲ χαὶ ἀέρα τὸν μέσον. οὕτω γὰρ ἐπὶ ᾿ : Ε ᾿ 
"" τῆς γῆς πλατείας οὔσης τὴν θάλασσαν ὑποστῆναι, δια- ΠιΔΙ 6 5 δἰ δίογα, πυιμηογίθυ8 ἃ 6οἷθ ἱπ γϑρόγοπι σοηνογδίβ. 

τμισθέντων ὑπὸ τοῦ ἡλίου τῶν ὑγρῶν. (ο) τὰ δ᾽ ἄστρα .((ϑ) 51.}66γὰ ργϊμείρίο χυϊάθπι ἰπ (οτπιδηι {πο }} (οττὶ βο] δα, 

κατ᾽ ἀρχὰς μὲν θολοειδῶς ἐνεχθῆναι, ὥςτε χατὰ χορυ- ἰἴδαυε δοευπάμπι ἰεγγα; υεγίίοεπι δὐπὰ 40 ΒοΠΊΡΟΓ δρραγεῖ 
φὴν τῆς γῆς τὸν ἀεὶ φαινόμενον εἶναι πόλον, ὕστερον δὲ ΡοΪυπι γογβδΓὶ, ροβίοδ υϑγο ἱποὶ πϑίϊοποπι δοσθρίββθ [,- 
τὴν ἔγκλισιν λαδεῖν. χαὶ τὸν γαλαξίαν ἀνάκλασιν εἶς εἴουπι ογραπι γεποχυπι 6888 ΔδίΓΟγΓΌ ΠῚ 80118 γαὰϊίδ ποὰ {1υ- 

Ὁ ναι τῶν ὑπὸ φωτὸς ἡλιαχοῦ μὴ χαταλαμπομένων ἄστρων. δίταίοτυπι. Οοπιοίαϑ ὀγγαπίίυμη δἰ Ϊἀγυτ 6866 Θϑπουγβυπι, 
τοὺς δὲ χομ τας σύνοδον πλανητῶν φλόγας ἀφιέντων " [8Π|π|88 δχ 86 οι δηίυπι ; 8(6|185 ἀἰθϑουγγοηίοβ γοἰυἱ δοίη. 

τούς τε διάττοντας οἷον σπινθῆρας ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἀπο- {{|85 δ0 δετα νἱδγαγὶ. Ὑδηίοβ ἤδσὶ, χυππι δῖ ἃ βοῖα ἰθῃυᾶ- 
πάλλεσθαι. ἀνέμους γίνεσθαι λεπτυνομένου τοῦ ἀέρος (ῃς, ὙΤἘομπίίγυ πυδίαπι 6686 (ΟΠ]Ἰ5ἰοηοῖη, [χυγα 601- 

ὑκὸ τοῦ ἡλίου. βροντὰς σύγ προ νεφῶν ̓ ἀστραπὰς κρριίοποηι πυθίμπι » ἴογγα" πιοίυπη θυ γορ ΟΠ θ δογὶς ἰῃ 

" ἔχτριψιν νεφῶν ἜΠΘΞσΙΟΥ ὑπονόστησιν ἀέρος εἰς γῆν. (ργγᾶτη, ΑΠἰπιδηζεβ ὈΓΪπιο δχ ΠυπιοΓΟ οἵ ΘΔ]ΟΓΘ ἰθγγᾶηῃ6 
ζῷα Ὑθεσθαι ἐξ ὑγροῦ καὶ γέρου. ἄτο γεώδους ̓ ὕστε- ΤΏΔΠ8456, ροδίδϑ 6Χ 86 ἰηνίοοΠὶ Ππδίδβ 6886, ΠηᾶΓΟδ ἃ ἀοχίτγίβ, 
Ὧ δὲ ἐξ ἀλλήλων᾽ ἘΞ ὶ ΦΌΡΕΥΑ Εν απὸ Σ δεξιῶν ἦν», [δ ηᾶ94υ6 ἃ 5ἰηἰδίγί8. ρϑγ 08. (0) Αἰυπί ΠΠυὯ} ργϑχ 858 
θήλεα δὲ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν. {10) Φασὶ δ᾽ αὐτὸν ε ἔχ ᾿ πον τὸ 
προειπεῖν τὴν περὶ Αἰγὸς ποταμὸν γενομένην τοῦ λίθου ἢ ΠΟὰ ἜΡΟΣ ΠΟΥΕΠΙ ἘΟΒΠΡΙΕΙΆΒΗΣΗ ἀΡΡαΠτ ΠΌΕΠῚ 

ΟΧ 5016 οδδυγυπι ἀἰχογιξ : ἐδαιθ γαίίοπο ἱπάυοΐυμ Επυτγὶρί- 80 πτῶσιν, ὃν εἶπεν ἐχ τοῦ ἡλίου πεσεῖσθαι. ὅθεν χαὶ ΣΎΕΣ ᾿ 
Εὐριπίδην, μαθητὴν ὄντα αὐτοῦ, χρυσέαν βῶλον εἰπεῖν ἄσ6πὶ ἰρβίυδ ἀϊδεϊρυϊυπι 5016 πὶ ἰπ ῬΠδοΙ]οηΐα (Δθ0}8 « ΔΌΓΘΟΔΙΣ 

τὸν ἥλιον ἐν τῷ Φαέθοντι. ἀλλὰ χαὶ εἰς Ὀλυμπίαν ἐλ- Β᾽ἐθᾶπι » δρρεῖ]άδ56. Ῥγοίδοίυιπι αυοηαε ἱπ ΟἸγπιρίδπι 56- 
θόντα ἐν δερματίνῳ χαθίσαι, ὡς μέλλοντος ὕσειν : χαὶ ΓΈΠῸ Ο(Ε]0 Βράΐ886 ρο}}οεα ἱπάυιυτα γϑϑῖθ, υδϑὲ ὑγενΐ ἐγὰ- 
γενέσθαι. πρός τε τὸν εἰπόντα, εἰ τὰ ἐν Λαμψάχῳ βίυγα ρ!υνία; δίοαιια οομ 886. Ῥεγοοπίαπ  ΔΠ [Δ ρβδοθηὶ 

δ ὄρη ἔσται ποτὲ θάλαττα, φασὶν εἰπεῖν, « ἐάν γε δ πιοπίεβ πιδγα δβϑεῃΐ δἰἰχυδπάο [υἰυγί, ἀϊχῖθθα ἰογυπί, ἃ 
χρόνος μὴ ἐπιλίπη. ν᾿Ερωτηθείς ποτε εἷς τί γεγένη- 6 βᾶπο, ηἰδὶ [απηρυ8 ἀοίδοοτ!!. Ἐοφϑίυβ οὐΐι8 γαῖ Ἵϑυβᾶ πδίτιδ 
ται, « εἰς θεωρίαν, ἔφη, ἡλίου χαὶ σελήνης χαὶ οὐρα- δββοῖ, σοπίοπιρ!απάϊ, ἱπαυϊ,, 8015 οἱ Ἰυπρο οἵ ὁ}. Ὀϊοοπίὶ 
νοῦ, » πρὸς τὸν εἰπόντα, « ἐστερήθης ᾿Αθηναίων, » « οὐ ουΐάδηι, Αἰ ΒΟΠΙΘΠδίρυ8 ρτινδίυβ 68, ΝΌη ὁ6ὸ {ΠΠ|8, δἰ! βοεὶ 
μὲν οὖν, ἔφη, ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἐμοῦ. » ἰδὼν τὸν Μαυσώ- {Π||π|6. Οὐυπὶ υἱάϊδβϑοί Μαυϑο}} βαρυ]ογαπι, Ργοίίοβιιπι βορυ- 

40 λου τάφον ἔφη, « τάφος πολυτελὴς λελιθωμένης ἐστὶν οἰγαπι, ἱπαυϊί, εδί ἱπιαρο ἀἰ νἐἰἀγὰπι ἰπ ἸΔρ[ 465 ΠΟ Π γ γΡΆΓΌΠπι. 
οὐσίας εἴδωλον. » (11) πρὸς τὸν δυςφοροῦντα ὅτι ἐπὶ (11) Ἱπάϊμπαπίί ουϊάδπι 8. πιοϊδδία Γογθηξὶ φαοὰ ἰπ ]ίοπὸ 
ξένης τελευτᾷ, « πανταχόθεν, ἔφη, ὁμοία ἐστὶν ἣ εἰς 5010 πιογογοίυγ, 1π ὁπιπὶ 1000, ἱπαι ς᾽, ἰάοπι οϑὶ δὰ ἱπίεγος 
ἄδου χατάδασις. » Δοχεῖ δὲ πρῶτος, χαθά φησι Φα- 77) ἀεδοδηθυ8. ΙἀοίαΓ δυΐοπι, υἱ Ἑδγογίπαβ ἰπ Οπιηΐξοπα 
βωρῖνες ἐν παντοδαπῇ ἱστορία, τὴν Ὁμήρου ποίησιν ιδίοτγία ἐεβίαίυν, ρτίπιιι8 ΗΟΠιΟΓΙ οΔγπλΐπιπὶ ἀγρυμπιδηίιηι 

ὦ ἀποφήνασθαι εἶναι περὶ ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης" ἐπὶ 6586 ἀϊχίβ86 νἱγίυίοπη οἱ }5[Π|8πὶ - ΘΔΠηα1}6 γαϊίοποπν ρ ατί 
πλέον δὲ προστῆναι τοῦ λόγου δ ητρόδωρον τὸν Λαμ-ὀ Βυβ χροδυίθθε Μείγοάογυπι 1, πυρβδοοπυπι, οἦυ5 (ΠΝ ΔΓΘΙη, 
ψαχηνόν, γνώριμον ὄντα αὐτοῦ, ὃν χαὶ πρῶτον σπου- ἀαυὶ εἰΐδιη ργίπηαθ ορεγᾶπιὶ ἀσάοτγίϊ 1 υϑέγαπαῖβ [8 χυξ ἴῃ 
ὅάσαι τοῦ ποιητοῦ περὶ τὴν φυσικὴν πραγματείαν. Ἠοπιοτίοᾶ ροεδὶ ρεΓ ποηΐ δὰ γογυπὶ πδί γα! πὶ σορπἠ οποηι. 
Πρῶτος δὲ ᾿Αναξαγόρας χαὶ βιύλίον ἐξέδωχε συγγρα- 8 Ρτίπιυβ δυΐεπι Απαχᾶρογᾶϑ ΠΌΓΌπι ἃ 56 βογίρίυπι οἀϊάϊ(. 51- 

ὦ φῇς. φησὶ δὲ Σειληνὸς ἐν τῇ πρώτη τῶν ἱστοριῶν |Ι6ηυ5 πη ρυΐπιο Π το Ἡδἰοτέδγωσω δυοίογ οϑὲ, ἀγομοηία 1γ5... 

ἐπὶ ἄρχοντος Αυσ “ μύλου λίθον ἐξ οὐρανοῦ πεσεῖν: τπποίαγοπη οϑοἰἀἶδθα ἀδ οαἶο Ἰδρίάοπι, (12) ΑΠδχδβογΆΠΊαι19 
(ι2) τὸν δὲ ᾿Αναξαγόραν εἰπεῖν ὡς ὅλος ὃ οὐρανὸς ἐχ λί- ἰυϊη αἰ χίδθ6, σο]απι οπιπα ἐχ ἰδρίἀϊδυς 6886 ὁοπηροδίί πὶ, 
θων συγχέοιτο᾽ τῇ σφοδρᾷ δὲ περιδινήσει συνεστάναι δοὰ γεϊοοὶ οἰγουμηγοίδίίοῃα οοπδίδγα, αἰ δὶ γεπιϊδί., γυΐ" 
χαὶ ἀνεθέντα χατενεγθήσεσθαι. Περὶ δὲ τῆς δίχης 9. ἴυγυμῃμ. Ὧδ 605 δοομιιβδίίοης ναγὶδ (Δπιὰ οδί. Ναπι ἰπ 5.6 - 

8. 



λ6 ΒΙΒΑ. Β, γ. ἈΝΑΞΑΓΌΡΑΣ. 
αὐτοῦ διάφορα λέγεται. Σωτίων μὲν γάρ φησιν ἐν τῇ 

δ᾽ τῶν ὕὅφων ὑπὸ Κλέωνος αὐτὸν ἀσεθείας 
χριθτναι, διότι τὸν ἥλιον μύδρον ἔλεγε διάπυρον᾽ 

᾿σαμένου δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ Περικλέους τοῦ μαθη- 

ὁ τοῦ, Ξέντε ταλάντοις ζημιωθῆναι χαὶ φυγαδευθῆναι. 

Σάτυρος δ᾽ ἐν τοῖς βίοις ὑπὸ Θουχυδίδου φησὶν εἷςα- 

θῆναι τὴν δίχην, ἀντιπολιτευομένου τῷ Περικλεῖ" χαὶ 

οὗ μόνον ἀσεθείας, ἀλλὰ χαὶ μηδισμοῦ" καὶ ἀπόντα 
καταδικασθῆναι θανάτου. (μὲ ὅτε καὶ ἀμφοτέρων αὐτῷ 

ιὸ πρηκαγγελθέντων, τῆς τε χαταδίχης χαὶ τῆς τῶν παί- 

δων τελευτῆς, εἰπεῖν περὶ μὲν τῆς χαταδίχης, ὅτι ἄρα 
« χἀχείνων χἀμοῦ πάλαι ἡ φύσις χατεψηφίσατο᾽ ν περὶ 
δὲ τῶν παίδων, ὅτι « ἤδειν αὐτοὺς θνητοὺς γεννήσας. » 
οἱ δ᾽ εἰς Σόλωνα τοῦτ᾽ ἀναφέρουσιν ἄλλοι εἰς Ξξενοφῶντα. 

"5 τοῦτον δὲ χαὶ θάψαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν αὐτοὺς Δημή- 
τριός ψησιν ὃ Φαληρεὺς ἐν τῷ περὶ γήρως. Ἕρμιπ- 

πος δ΄ ἐν τοῖς βίοις φησὶν ὅτι χαθείρχθη ἐν τῷ δεσμω- 

τηρίῳ τεθνηξόμενος. Ηεριχλῆς δὲ παρελθὼν εἶπεν εἴ 

τι ἔρουσιν ἐγκαλεῖν αὐτῷ χατὰ τὸν βίον" οὐδὲν δὲ εἰ- 

2. πόντων, « χαὶ μὴν ἐγώ,» ἔφη, « τούτου μαθητής εἶμι" μὴ 
οὖν ξυχθολαῖς ἐπαρθέντες ἀποχτείνητε τὸν ἄνθρωπον, 
ἀ,λ" ἐμὰ πεισθέντες ἄφετε. » καὶ ἀφείθη" οὖχ ἐνεγχὼν 

2ὲ τὴν ὑδριν ἑαυτὸν ἐξήγαγεν. (14) ἹἹερώνυμος δ᾽ ἐν 
τῷ δευτέρῳ τῶν σποράδην ὑπομνημάτων φησὶν ὅτι ὃ 

ν {Περικλῆς παρήγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ δικαστήριον, διερ- 

ρνηκότα χαὶ λεπτὸν ὑπὸ νόσου, ὥςτε ἔλέῳ μᾶλλον ἣ 
χρίσει ἀφεθῆναι, καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς δίκης αὐτοῦ 
τοσαῦτα, ἴδοξε δέ πως χαὶ Δημοχρίτῳ ἀπεχθῶς 

ἐσχηκέναι, ἀποτυχὼν τῆς πρὸς αὐτὸν κοινολογίας. Καὶϊ0 

ῦν τέλος ἀποχωρήσας εἰς Λάμψακον αὐτόθι κατέστρεψεν. 

ὅτε χαὶ τῶν ἀρχόντων τῆς πόλεως ἀξιούντων τί βούλεται 

αὐτῷ γενέσθαι, φάναι, « τοὺς παῖδας ἐν ᾧ ἂν ἀποθάνη 

μηνὶ κατ᾽ ἔτος παίζειν συγχωρεῖν. » ὡΝ χαὶ φυλάττε- 

ται τὸ ἔθος ἔτι καὶ νῦν. τελευτήσαντα δὴ αὐτὸν ἔθαψαν 

,0 ἐντίμως οἱ Λαμψαχηνοὶ καὶ ἐπέγραψαν" 

Ἰβνθάδε, πλεῖστον ἀλυθείης ἐπὶ τέρμα περήσας 

οὐρανίου κόσμου ) χεῖται Ἀναξαγόρας. 

ἔστι χαὶ ἡμῶν εἰς αὐτόν" 

Ἠῶλων πορόεντα μύδρον ποτ᾽ ἔφασχεν ὑπάρχειν; 

4 χαὶ διὰ τοῦτο θανεῖν μέλλεν ᾿Αναξαγόρας" 

ἀλλ᾽ ὁ φίλος Περικλῆς μὲν ἐρύσατο τοῦτον, ὃ δ᾽ 

ἐξάγαγεν βιότου μαλθαχίῃ σοφίης. [αὑτὸν 

οδβδίοπα Ρἰ]οδοριιογυπι ἰγδὰϊξ δοίϊοθ ἃ ΟἸθομα ἱπιρίεἰδίδε 

δοουβδίυπι, 4υοὰ 80] 6 ἀΐχοῦὶξ 6886 πλδββδπι ἰξτιὶβ οδιμὰδῃ-- 

τἰς : ἀοίδῃεδυπι δυΐδπι ἃ Ρογίοϊα ἀἰβοίρυϊο, φυΐπαυο ἰΔοπίϊα 

πιυϊοϊδίυπι οχί!οαιια ἀδπιπδίαπι [υ͵8588δ. δὰ ϑαΐῖγγῃιβ ἐπ 

Ὑἱτθ, ἃ Τυυογάϊάα δοουβᾶίαπι, φαΐ σοπίγαγίδ Ῥεσίοὶ ἐπ 

γοὶρυδ! οδ: δά πιϊηἰϑ γαίίοπα ϑεῃεγεῖ ; ποαῦθ ἱπηρίεἰδι 15 αοὰο,, 

γογυπὶ οἱ ργοάϊἰοῃ 8 : δΔυδοηίδιηχιο οδρί 5 ἀαπηπδίυμι. (1 3) 

Εἰ φυυπ {11} τοπυπιίϊδία οββοὶ εἱ ἀδπιηδίϊο δυδ εἰ δ] ογυπλ 

πιοῦβ, ἀ6 φοπάοιηηδίίομο ἀἰχίξ : ΟἸΐπι παίαγδ οἷ [1106 (ἡ μα δο6 5} 
οἱ πιὸ πιογίἰ8 ἀδηιπδυῖϊ : ἀ6 ἢ] Ἰΐ6, ϑοίθθδπι 6 ροηυΐδδθα 

τοογίδ]ο5. ΑἸ ἤος δὰ δο]οπθηι τοίεγυηΐ, 8}}} δὰ Χοπορθοι- 

ἴοι. Πυης δυΐομη πηδη 085 ἰδ ὈΓΟΌΓΙΪ8 5606} 1586 ΠΟ ΓῸ 5 

Βοιηοίείυβ Ρηδίογοὺβ ἰῃ ᾿ἰῦγο ἀθ ϑδομθοίυίε ἰεδίδιγ. Ηθργ-- 

Παϊρρυβ ἱπ ΥἾἾ8 ἰπ οδγόσγοπμ οοπ)θοΐαπι δὰ δι ρρ] οἶαπι {γᾶ - 

ἀϊΐ : αυο (δοίο Ρογίοϊοβ ργοάϊ δὰ ρορυϊυπι ᾳφυςϑινι ἰχιις 

οοχυϊὰ μδθογοηΐ ἱπ οἷυ5 υἱία αιιοὰ οτἰπιπαγοηΐυνγ ; αυυπὶ 

πἰὨΐ] }}} γοϑρομπάϊβϑοηί, Αἰᾳυΐὶ ορο, ἰηαυΐξ, ἀἰθείρυ!υ5 ἰδ! 

ΒΌΠ : ΠΟΙ1[6 ἰσί[υγ ἱπίαυ δ οΔΙ υπηη 8 ἱπάυοίϊ ΠΠπ ρεγάσγα, 

γοζύχα καἰ ἱ 11 πὶ οομἀοηδίο. Εἰ Δρδβοϊ υἱυ 65[. ἤδης ἰδγεη 

116 ἰαϊυγίαπι δατα (υ}}}, 80 δροῃίθ ἀἰβοθβϑϑῖί. (14) Ὑεγυπὶ 

ΗΪΘγοηγπυ8 ἰπ βοουπᾶὰο Μίβοο Δηθογυ ἢ, ΘΟΙηθηΐδγίογυπ 

Ῥογίοϊ τι δϑϑοῦὶϊ ΠΠυπὶ δά υ χίδθ6 ἴῃ ͵υἀϊεΐαπι ἰδ θΘβϑοθηΐο πὶ 

οἱ ργϑὸ δοστι υὐϊηδ οοηίροίυπι πηδοῖα, τηϊϑογοογαΐδαυδ ἰυα]- 

οὑπὶ Ροίΐυ8 4υ8πὶ αιοἀ ἱπηούθῃβ (υδεὶ( ἱπγοπίυβ, ἀϊηλὶ5- 

ΒῈΠῚ 6856. Α( ἀ6 ἰμδίυβ ἀδηηηδίίοπο ᾿δοίθηιι8. Νδο ἀφίμοσγο 

αυἱ οχἰοἐἰπηδγοηΐ ΠΠΠπὶ Ὠοπηοογίίο ἰηίδϑίυπι [υὲ]566, ᾳυοὰ 80 

ἴΠ1ο Ὡοη [ὑογὶΐ δι ΐδ8ι8 η οΟἸ] οαυΐυπι. Ὠοηίᾳυο 1, πηροδοιτ 

Βιοίδοίυς ἱΠΠ|ὸ ἀΐδι φυυπι ΟὈἰ(. Οἱ γοζϑηί θυ8 οὔπι ργΐῃ- 

οἰρίθυβ εἰν [18 χυϊὰ βοτὶ ἱρβὶ πηδηάεγοῖ, ᾿υϑοῖδδα ἔδγυηΐ, 

υἱ ρυοτὶβ φυοίδηηϊδ 40 πηοη86 ἀοίεξοίδδοί Ἰυάεγα ρογείζο- 

τοίυγ. (58) Α΄ βογναγὶ οδίοαυο θδηὶ ὁοπϑυοίιἀΐποπι. Ὠδ- 

[υποΐίο [Γιαπιρεδοθηὶ οπογίἢοο 518 ρΡοτγοϑοϊνοευπί, εὐυθᾳῦε 

ἴυμηιϊο ορ  σγδηπιΔ ἱπβογιρϑογυηΐ : 

ΗΙο 5116 68, υηὶ ευἱ 5[6}18π|}5 ρασα οΟἹ 

Θχϊΐο ραίυϊξ, πηᾶσηυβ Αμδχλροῦδϑ. 

Ἐδὶ οἱ ποϑρίγιιηι ἰῃ θυ πάσηι : 

ξηΐβ οδηάοη8 Π]ά5881) 6586 ΗἩγρογίοπδ αἰϊχὶξ 

φυθηάδπι, οἱ οὗ ἰὰ πιοτγίϊ ποχιιθ ΑῃᾶχδρΟΓΆ8. 

σης ἰδίηοη ἱποο! υπγδῖ Ῥογίοὶ 8 βογταυὶ : δ 116 
Υἱΐδ 86 δά χὶϊΐ πιο} Ἐ1|6 ΒορὨ δ. 

[ εγόνασι δὲ χαὶ ἄλλοι τρεῖς Ἀναξαγόραι, ὧν ἐν οὐδενὶ 1 ΕΌοΓΟ οἱ ἴγε8 8}}} δοάδπι ποιμίπθ, ἰῃ ἀυόγτηι 0110 ἕμεγὸ 

πάντα᾽ ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἣν ῥήτωρ Ἰἰσοχράτειος᾿ ὃ δ᾽ ἀνδριαν- 

(Ὁ τοποιός, οὗ μέμνηται ᾿Αντίγονος " ἄλλος γραμματιχος 

Ζυνοδότειος. ᾿ 

οπιηΐδ : ργίπμι8 ογαίου δχ ἰϑοογδίί5 ἀἰβοὶρυ β : βἰδίυδγὶι9 

διίογ, οὐ πηοιΐηϊξ ΑἸ βοπυϑ : ἰογι 8 στγαιηπηδιϊουϑ, ΖΕ - 

ποάοῖί! ἀϊθοίρυ]υβ. 



ΚΕΦ. Δ΄. 

ΑΡΧΕΛΑΟΣ, 

16. Ἀρχέλαος ᾿Αθηναῖος ἢ Μιλήσιος, πατρὸς Ἀπολ- 
λοδώρου, ὡς δέ τινες, Μύδωνος, μαθητὴς Ἀναξαγόρου, 

118. 11], 4, 56. ΑΒΟΒΕΙ ΑΝ. ΒΟΟΒΑΊΤΕΘ, 97 

ΟΑΡ. ΙΝ. 

ΑΒΟΗΒΙΑΌΘ. 

ΕΓ 16. Ατολιοῖδιιβ ΑΕ] η!ἐπϑὶ8. εἶν ΜΙ οϑίιβ ραίγεπη μδθυὶὶ 

ΑΡΟΪΙοάογαπι, δἰνο, υἱ αυϊάδηι δύγίρθογα, ΜΙ γάοποπι, Απᾶχᾶ- 

διδάσκαλος Σωχράτους. Οὗτος πρῶτος ἐχ τῆς Ἰωνίας 2 ρογίξχιο ἀἰϊθοίρυ]υβ. οἱ ϑοογαίί5. πιδρίβίογ (αἱ, Ῥυγίπιιϑ [νΐο 
" ἐν φυσιχὴν φιλοσοφίαν μετήγαγεν ᾿Αθήναζε καὶ ἐχλήθη 
φυσιχός, παρὸ χαὶ ἔληξεν ἐν αὐτῷ ἣ φυσικὴ φιλοσο- 
φία, Σωχράτους τὴν ἠθιχὴν εἰςαγαγόντος, ἔοικε δὲ 
χαὶ οὗτος ἅψασθαι τῆς ἠθιχῆς. καὶ γὰρ περὶ νόμων 
πεφιλοσόφηχε καὶ καλῶν χαὶ διχαίων παρ᾽ οὗ λαδὼν 

ι Σωχράτης τῷ αὐξῆσαι αὐτὸς εὑρεῖν ὑπελήφθη. Ἔλεγε 

δὲ δύο αἰτίας εἶναι γενέσεως, θερμὸν καὶ δγρόν " καὶ τὰ 
ζῷα ἀπὸ τῆς ἰλύος γεννηθῆναι" καὶ τὸ δίκαιον εἶναι χαὶ 
τὸ αἰσχρὸν οὐ φύσει, ἀλλὰ νόμῳ. (17) ὃ δὲ λόγος αὐτῷ 
οὕτως ἔχει. τηκχόμενόν φησι τὸ ὕδωρ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, 

 χαθὸ μὲν εἰς τὸ πυρῶδες συνίσταται, ποιεῖν γῆν " καθὸ 
δὲ περιρρεῖ, ἀέρα γεννᾶν. ὅθεν ἣ μὲν ὑπὸ τοῦ ἀέρος. 
ὁ δὲ ὑπὸ τῆς τοῦ πυρὸς περιφορᾶς χρατεῖται, γεννᾶ- 

σθαι δέφησι τὰ ζῷα ἐχ θερμῆς τῆς γῆς καὶ ἰλὺν παρα- 
πλησίαν γάλαχτι οἷον τροφὴν ἀνιείσης᾽ οὕτω δὲ χαὶ 

0 τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι. πρῶτος δὲ εἶπε φωνῆς γένεσιν 
τὴν τοῦ ἀέρος πλῆξιν. τὴν δὲ θάλατταν ἐν τοῖς χοίλοις 

διὰ τῆς γῆς ἠθουμένην συνεστάναι. μέγιστον τῶν 
ἄστρων τὸν ἥλιον, καὶ τὸ πᾶν ἄπειρον. 
χαὶ ἄλλοι τρεῖς Ἀρχέλαοι' ὃ χωρογράφος τῆς ὑπὸ Ἀλε- 

5 ξάνδρου πατηθείσης γῆς. ὃ τὰ ἰδιοφυῇ ποιήσας, ἄλλος 

τερνογράφος ῥήτωρ. 

ΚΕΦ. Ε. 

ΣΩΚΡΑΤῊΣ. 

ὁχ Ἰοηΐᾶ ρΡ]γϑίοδπι θ}}}] ΘΟ] ἶδπι ΑἸ ΠΟ πᾶ5 ἱηνοχὶί οἴ ἂρ ρ61}8- 

ἴυ.9 ο5ὲ Ῥιγοίουθ, αυοὰ ἰῃ οὐπὶ πδίυγα 5 ὈἢΠΟϑορ ἷΔ ἀ6- 

βἰογίί, δοογδίθ τηόγϑῖθπὶ ἰπἰγοάυοοηίθ. Οὐδηαυδη πα ἰνΐο 

αυΐάοθηι ΕΠΗΐοΣο τυ 18 {1886 Υἱἀδδίηγ : παπηχθ ἀ6 ᾿Ἰορὶθι5 

ῬΠΙ]οϑορΠδίυϑ οδἱ οἱ ἀθ ποποβῖο οἵ ὅθβᾷᾳιιοθ. Ῥόγγο δοογδῖββ, 

αυοά ᾿ο 800 {10 βυπιρία δυχογὶί, ἴρ86 ἱπυθηΐβθο ρυ δι 65. 

Ὀυδβ 6856 σαῃογδίϊομ 8 οδυ885 δεϑογοαί,, οδογθη) οἴ ῃυπιο- 

ΓΘῃ : δηϊ πη ἴα ἀ6 ̓ ἰπιο παίδ : ἰυβέυπηαθο οἱ ἰυτρα ποὴ πδίτιγα 
οοηβίδγο, βϑὰ Ἰθβὲ εἴ πιογίριι8, (17) Ηδο δυΐεπὶ γϑίοῃ ηἰ[6- 

Ὀδίαγ : ἰφυασηΐοιη οδ]οτα δ4υδπ), ΟδὉ] ἐππὶδ ἱΠδιηπιδίαγ δΓ- 

ἄογα, ἰογγδηι οἰἥοογα ; υὐδΐἱ γγο οἰγουμηΠυϊ, δόγοῖη ρίσπογα : 

δἴαυδ ἰάθο {Π|8πὶ ᾳυΐάοπι 8 δθγθ, ἤυπς δυΐοηι 80 ἱση δ Ιονΐ 

(Δο  αυα πιοῖυ οοπεϊποτί. Οἰμηὶ Ὑδγοὸ δηϊπιδ} ἰδ οχ ἰογγι' 

Οδίογα, 4086 ᾿ἰπηυχὰ ἰδοίὶ δἰ} πλ0π} νοΐ ὁβοδπὶ οἰ αυᾶνο- 

τῖϊ : 50 οἰἶδπη ΠΟ Π65 πᾶί08. Ῥυγίμηυϑ γόύθηι δογὶβ ρογοῦδ- 

800) ἀοῆηϊν(. ΜᾶΓΟ ἰπ ΘΟποδυΐβ ΡΟ Ὠυτηυπλ τ ] υἱἱ 0018-- 

(πὶ οοηβίϑίογα αἀἰχὶξ : ηδχ 4116 ΒίἀοΓΌ 80] 6, οἱ υὶ- 

γΟΙΒΌη) ἰπβηϊυπὶ Δρρο αν. Ευδγυμπί οἱ ἴΓ68 8}}1} 6) υϑάθπὶ 

Γεγόνασι δὲ 4 ποπιϊπίβ : ργίπιιβ οἰοτοργαρθι8, αὶ οπιηθπι 80 Αἰοχδηᾶγο 
Ρογδαγδίδπι ἰογγὰπι ἀοϑογίρϑίί : δ᾽ ὰ8, φυΐ οἰηρυ ϊαγία πδίυγϑ 

γογδὶθι5 ὀχροδυὶί : ἰογ 8 οὐδίοσ, χυΐ οἱ δγίθῃι ογδίογίδηι 

ΒΟΥ Ρ οὶ. 

-.,-““πρὸ αμἱ»----- ' 

ΘΑΡ. Υ. 

9ΟΟΒΑΤΕΘ. 

18. Σωχράτης Σωφρονίσχου μὲν ἦν υἱὸς λιθουργοῦχαὶ 1 .18: δοογαία8 ΟΡ ιΓΟὨΐϑοΟ ραίγα ᾿δρίἀδγῖο, τηδίγα ΡΠ δοΠᾺ- 
Φαιναρέτης μαίας, ὡς χαὶ Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ φησίν, 
᾿Αθηναῖος, τῶν δήμων Ἀλωπεχῆθεν. 

ὃ ποιεῖν Εὐριπίδη ὅθεν Μνησίμαχος οὕτω φησί, 

Φρύγες ἐστὶ χαινὸν δρᾶμα τοῦτ᾽ Εὐριπίδου, 
-- -- --- - --ᾧ καὶ Σωχράτης 

. τὰ φρύγαν᾽ ὑποτίθησι. 

χαὶ πάλιν, « Ἐὐριπίδας σωχρατογόμφους. » χαὶ Καλ- 
ἃ λίας Πεδήταις ᾿ 

Α. Τί δὴ σὺ σεμνὴ καὶ φρονεῖς οὕτω μέγα; 
Β. ἜἜξεστι γάρ μοι" Σωχράτης γὰρ αἴτιος. 

Ἀριστοφάνης ᾿Νεφέλαις" 

Εὐριπίδη δ᾽ ὃ τὰς τραγῳδίας ποιῶν 
Ὁ τὰς περιλαλούσας οὗτός ἐστι, τὰς σοφάς. 

᾿Ἐδόχει δὲ συμ- Ἃ 

τοίδ ορϑίοίγίοθ πίυβ, φιιεπηδαπηοάυπη Ρ]αίο ΄φυοαῦδη ΤἼ 80 
(οῖο πιριίηϊ, Αἰ πο οΠ 815 ραίγ]δ, ρᾷ 50 ΑἸορθοθῃβίϑ δἰ. ΟΓθ- 

ἀορθαίυγ Ευτγίρίἀὁπη ἰῃ δβογί Ὀθ 8 σαν ηἶδυ8 δαϊ]υίΐδαγο. 
ὕ0}η86 ΜηοβΔΟἢ 8 αἰξ : : 

ῬΏΓΥρΟΒ. ἤδδο ΠρΥ8 68[ Ευγὶρίαἷβ ἱγαροραΐβδ, 

οὐ! δοογαίθϑβ 

βδυπηδηίᾶ 830} οἰ. 

οἱ γυΓδιι : « Ευγὶρί468 Βοογδίίοϑ σοι ραρὶπο φχρίγυσίοβ. ν 

ΕΛ Οα] "ΐδ6 Οδρίϊνἷδ : . 

Α. Ουἱὰ ἴυ (ἐγοοΐδ, ἰδηΐος [ΓΒΑ Π6 βρί δι 9 

Β. ΕΠΙΣΊΎΘΓΟ οορὶδ 651 ΠιΪ : οδυβᾷ 65. ϑοογδίθϑ. 

Αγίδίορμδηθ Νυδίθυ : 

Ευγί ρα ᾳυὶ 9ογ ἱἐ ̓ ς εϑι (δθυϊδς 

Ἰοφυδο (δι᾽ ΡΙ6Π 88 οἱ βαρ θη. 

“. ᾿Ἀχούσας δὲ ᾿Ἀναξαγόρου χατά τινας, ἀλλὰ χαὶ 2. 19. Οὐυηὶ ἰρίίυς Απδχδρογα βοουπάυπι αιοθάδπι δυάίίον 
Δάμωνος, ὡς ᾿Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς, μετὰ τὴν [υἱϑδοί, οἱ Ὠεχῃομὶδ, υἱ Αἰοχδηάογ ἰῃ δυςζοοδβδιοηίδυ αἰΐ, 

- 



ξμ 

38 ΒΙΒΑ. Β, ε. 

ἐχείνου καταδίκην διήκουσεν Ἀρχελάου τοῦ φυσιχοῦ-" 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ροαὶ ἰΠ 8 ἀδπιπδίοιοπι, δὰ Αγοξιδίδιμι 86 ρὲ ιγεῤσθτ οοδίοϊη, 

οὗ καὶ παιδιχὰ γενέσθαι φησὶν Ἂ ριστόξενος. Δοῦρις 4 οαὶ οἰϊδηι ἴῃ ἀο!!οἰϊ5 (υΐδθε βογίθιξ Ατιϑιίοχοησβ. Ῥοῖτο Ὀπτβ 

δὲ χαὶ δουλεῦσαι αὐτὸν χαὶ ἐργάσασθαι λίθους" εἶναί τὲ 

αὐτοῦ καὶ τὰς ἐν ἀχροπόλει Χάριτας ἔνιοί φασιν, ἐνδε- 

ὃ δυμένας οὖσας. ὅθεν καὶ Τίωαωνα ἐν τοῖς Σίλλοις 

εἰπεῖν " . 

ἘΧχ δ᾽ ἄρα τῶν ἀπέχλινε λιθοξόος, ἐννομολέσχης, 

“Ἑλλήνων ἐπαοιδός, ἀχριθολόγους ἀποφήνας, 

μυχτὴρ ῥητορόαυχτος, ὑπαττιχὸς εἰρωνευτής. 

16 ἦν γὰρ χαὶ ἐν τοῖς ῥητοριχοῖς δεινός, ὥς φησι καὶ ἸΙδο- 

μενεύς: ἀλλὰ χαὶ οἱ τριαχόντα αὐτὸν ἐκώλυσαν τέχνας 

διδάσχειν λόγων, ὥς φησι Ξενοφῶν. ()ο) χαὶ ᾿Ἄρι- 

στοφάνης αὐτὸν χωμῳδεῖ ὡς τὸν ἥττω λόγον χρείττω 

ποιοῦντα. χαὶ γὰρ πρῶτος, ὥς φησι Φαδωρῖνος ἐν 

16 παντοδαπῇ ἱστορία, μετὰ τοῦ μαθητοῦ Αἰσχίνου ῥητο- 

ῥεύειν ἐδίδαξε" λέγει δὲ τοῦτο χαὶ ᾿Ιδοαενεὺς ἐν τῷ 

περὶ τῶν Σωχρατιχῶν. καὶ πρῶτος περὶ βίου διε- 

λέ,θη καὶ πρῶτος φιλοσόφων χαταξιχασθεὶς ἐτελεύτα. 

φυσὶ δ᾽ αὐτὸν Ἀριστόξενος ὃ Σπινθάρου χαὶ χρηυατί- 

20 σασθαι’ τιθέντα γοῦν τὸ βαλλόμενον κέρμα ἀθροίζειν᾽ 

εἶτ᾽ ἀναλώσαντα πάλιν τιθέναι. Κρίτωνα δ᾽ ἀναστῆσαι 

αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἐργαστηρίου χαὶ παιδεῦσαι τῆς χατὰ 

ψυχὴν γάριτος ἐρασθέντα Δημήτριος φησιν ὁ Βυζάν- 

τιος. (51) Γνόντα δὲ τὰν φυσικὴν θεωρίαν μηδὲν εἶναι 

85 πρὸς ἑμᾶς, τὰ ἠθιχὰ φιλοσοφεῖν ἐπί τε τῶν ἐργαστη- 

ρίων χαὶ ἐν τῇ ἀγορᾶ " χἀχεῖνα δὲ φάσχειν ζητεῖν, 

“0, ττι τοι ἐν μεγάροισι χαχόν τ᾽ ἀγαθόν τε τέτυχται. 

πολλάχις δὲ βιαιότερον ἐν ταῖς ζητήσεσι διαλεγόμενον 

χονδυλίζεσθαι χαὶ παρατίλλεσθαι, τὸ πλέον τε γελᾶ- 
80 σθχι χαταφρονούμενον᾽ χαὶ πάντα ταῦτα φέρειν ἄνεξι- 

χάχως. ὅθεν χαὶ λαχτισθέντα, ἐπειδὴ ἠνέσχετο, τινὸς 

θαυμάσαντος, εἰπεῖν, « εἰ δέ με ὄνος ἔλάχτισε, δίκην 

ἂν αὐτῷ ἐλάγγανον; » χαὶ ταῦτα μὲν ὁ Δημήτριος. 

᾿ς 8) Ἀποδηυίας δὲ οὖχ ἐδεήθη, καθάπερ οἷ πλείους, 

» πλὴν εἰ μὴ στρατεύεσθαι ἔδει. τὸ δὲ λοιπὸν αὐτόθι 

μένων φιλονειχότερον συνεζήτει τοῖς προςδιαλεγομένοις, 

οὖχ ὥςτε ἀφελέσθαι τὴν δόξαν αὐτούς, ἀλλ’ ὥςτε τὸ 

ἀληθὲς ἐχμαθεῖν πειρᾶσθαι. φασὶ δ᾽ Εὐριπίδην αὐτῷ 

δόντα τὸ τοῦ Ἡραχλείτου σύγγραμμα ἐρέσθαι, « τί 

ἐ0 δοχεῖ - » τὸν δὲ φάναι, « ἃ μὲν συνῆχα, γενναῖα. οἷ. 

“αι δὲ καὶ ἃ μὴ συνῆχα᾽ πλὴν Δηλίου γέ τινος δεῖται 

χηλυμξητοῦ. » ἐπεμελεῖτο δὲ καὶ σωμασχίας, καὶ ἦν 

εὐέχτης. ἐσχρατεύσατο γοῦν εἰς Ἀμφίπολιν" χαὶ 33ε- 
ὥντα ἀφ᾽ ἵππου πεσόντα ἐν τῇ χατὰ Δήλιον μάχῃ 

45 διέσωσεν ὑπολαδών (13) ὅτε χαὶ πάντων φευγόντων 
᾿Αθηναίων αὐτὸς ἠρέμα ἀνεχώρει, παρεπιστρεφόμενος 
ἡσυχῇ καὶ τηρῶν ἀμύνασθαι εἴ τίς οἱ ἐπέλθοι. ἐστρα- 
τεύτατο δὲ χαὶ εἰς Ποτίδαιαν διὰ θαλάττης πεζῇ γὰρ 
οὐχ ἐνὴν τοῦ πολέμου χωλύοντος. ὅτε χαὶ μεῖναι διὰ 

υὸ νυχτὸς ὅλης ἐφ᾽ ἑνὸς σήματος αὐτόν φασι, χαὶ ἀρι- 
στεύσαντα αὐτόθι παραχωρῆσαι ᾿Αλχιδιάδη τοῦ ἀρι- 
στείου - οὗ καὶ ἐρασθῆναί φησιν αὐτὸν Ἀρίστιππος ἐν 
τέταρτῳ περὶ παλαιᾶς τρυφῆς. Ἴων δὲ ὃ Χῖος χαὶ 

βογυ βϑ6 ἢ Πυπὶ δἰΐ οἱ βου! ροῖϑϑο ᾿δρὲ 65 : Οραβ {115 εἐβες Οἵὰ- 

(85 φυιδ συηί ἰῃ ἄγος, νοβ 85, ΟΏΒΌΪ; διδεγαηῖ. ἴἰοὐὲ 

εἰ Τἰπιοποῖη ἰῃ 5.}}}5 [μῶδο ΟΣ ἐμαῖββο : 

ΕἸυχὶ( ΔὉ 5 Ιοσύπιχας Ἰοφυδχ Ἰδρίἀυπιηυε ροϊ!οτ, 

Οστγωοογιπὶ ναΐοβ, δγρυϊογυπιηιϊ πηδρίδίοσ, 

ἀοτείϑογ, τἰιοίογχυς βυθδί οι οἱ ϑἐπηυ]δίος. 

Εταὶ αυΐρρα ἰῃ οταίογίδ, βίου! οἴὔδιῃ Πἀοσμθπει τείεσὶ, 
Ρτγοπιρίιιβ δίψυς ὅσοῦ : δβοὰ εἴπ ἰγίχιπιδ ἰγγδηπὶ ἀϊοεθάϊ 

δείοπι, υἱ αἱί Χοπορίιοῃ, ἀοζογα τεϊυογαπί. (20) Ετδο δία 

ἃὉ Ατἰϑίοριιδηο, υἱ αυὶ ἀοίογίογοπι σδυβδπι δυρογίογε Β- 

οογοῖ. Ργίπηυ φυίΐρροε, υἱ Ἑδτογπυϑ ἰῃ ΟἸιπίροηδ 9 ΠΙΝὶ 

μἰἱπιογία,, εὐπι “Ἐξοϊιίης ἀἰϊδοῖρυϊο ἀγίοπι ἀϊοοπὰϊ ἀοσυϊῖ, 160. 

τθηρο [ἃ ἰρϑυπὶ ἴῃ ᾿ἰὈγῖ5 4105 ἀὸ δοογδίϊεῖβ βοσί μαι δ856- 

γοηΐα : ργπυβάμο ἀ6 νἱΐδ γαϊίοης ἀΐδδογοϊξ, ἃς ργίπιιϑ ρὲϑ- 

Ἰοϑορίογυπι ἀδπιηδίυϑ ΟὈ. Ὀϊοῖΐ δυΐοπι Ατἰδιοχθηυϑ δρίβ: 

{πᾶτῖὶ Π]105 οιπλ οἱ γοπὶ ροουπίδγιαπὶ δεῖσθ6 : ροβί[δ ΘΒΪΠΙ 
(αταοτ ροευπὶδ πυπηπιυΐο8 ΟΟἸ ορῖδοα : τῆοχ ἢ15 Θομβαρὶδ 
ἰἰογυπι δογίοπη ροδιιΐϊβδδβθ. ἀὉείογυπι ΟΥοποπὶ ἐχα δδθο 

ουπὶ ὁχ οἴπεϊπα οἱ ᾿βογα! οῦ ἱπδίϊ υἱδεο, δαπνίγδίαπι οἷὉ5 
δηϊπιὶ ἀοΐο5 οἱ ἰορίἀυπι ἱπεοηΐπ), δογ οιιοιγίυβ Βγγδα- 
ἴπυ8. (21) Απἰπιδάνεγίἐμϑ δι ΐθπι πδί γα] σροσι διίοδ5 
(τυσΐυπη Πυ]υπ ο856, ΘΔ 466 πο Ρογηογο δὰ Ὠοιίηοη, 

ἰητοχῖ ΕΠ ΐοδη, ἄσχυο 114 οἱ ἰῃ οἴδοίη δ εἰ ἰῃ (ογο ἀϊβϑεζε- 

Ραΐ, οἂ 586 αυῶγογε αἀἰοςἰδη8, 

Ουδαιο ἀοπιὶ πιᾶϊδ, 4085 θΟπδ οὐπαυς ρογαπίυγ 

ΒΦ ΡΟ τ Ὸ ἰῃ χυκϑ[]οηίθυ8 ἀϊξρυΐδηδβ ραρπὶδβ οὐρὰϊ ρεγυεῖ! 

4π6 5οἱεθαί, ρ)εγαμπηχιο δυιΐοπι τἰἀεθαίαγ μαθοδδίυγαυε ἀξ- 

δβροείυϊ : φυῶ ἰδπιθῃ οπιηΐδ ἰογοραΐ θαυ δηίπιο. ἴἰνόε εἰ 

υυπι [υἰδϑεῖ ἃ αυοάδηι οα]ο8 ρεγουβδυς, δα πιΐγδη να ΠΠΠΠπ85 

(οϊογδη(ίδπι ἀϊχί!, Οιὐὰ δῃΐπι, 8ἱ πιὸ δϑ 5 δ]. ἱπιροίῖ- 

δοῖ, πὐπὶ ᾿}}} ἀΐοπὶ ἀϊχίβϑο ̓  ἤ:ς Ποηιοίγίαϑ. (22) Ρεγε- 

ἢ) φτὶπαίϊομδ σεγο {11} ορυβ ποη {υ1, φυοπιδαπηοάυτ ρἰ υγίπι,.. 
πἰδὶ ἰῃ χυδηΐυπη πὶ" ἰδπάππι ογδί : δϑὰ βεπιρεῦ οοάσπι ἴῃ 000 

τλδηθηβ, οοπίοη 5 οἰ (δι δ υ5 ἃς δἰ ϊοοίδ ἀρ: 

ἰαθαΐ, πἰίεθαίυγαυς ποῦ ἰδπὶ {1106 ἐχ φεπίοης! γείεὶ- 

Ἰεγο, 4υᾶπι ἶρϑαε αὐἱά τογυπ) οϑθεῖ, ἰητεδῖγα. ες, 

αυῦπὶ Εὐυτγὶρί 465 εἱ ἰΙορεπάσπι ἨεγδΟΙ ἰ οραποῦ!υπι ἀοάϊ5- 

βοΐ, τορδγοίαυς αχυμὰ ἱροὶ νυἱΔετείαγ, ἀϊχίβθθ, Εὰ ααὶ- 

ἄοπ χυδ ἱπίο!!οχὶ, ργϑοίαγα βυηΐ : ρυΐο ἰΐοπι εἰ φυῖξ ΒῸ8 

ἱπίο!!οχὶ : οοίογυπῃ Ὀοϊο ορὰβ δδὲ πδίιαίογε. Ὀυζὰ 

[αἷἱϊ οἰΐδπι οογρογὶβ οχογοδιϊυπὶθ, ογαίφυθ νυδ]άο οὐγροῖε: 

1π ΑἸὩρὨΐρο πα φυΐάδιι δγπιδίι5 πα! ἰ8πὶ βοφυυΐωϑ εθὲ, δίαθε 

ργαο οοπιπιῖθθο οἶτοὰ Ποἰϊαπι Ἰᾶρδὰπη ἐάθο Χοπορθοηίαῃ 

Δρργοιοπάϊξ δίχα βογταυίε : (23) χυυπι εἰίδπι, Αἰ οπίεποῖδαθ 

οπιηΐθυις ἰὰ ἴαρϑην οοπγοτβίβ, ἰμθ6 Ἰοαίο σγϑὰυ ἀϊδοολελδῖ, 

βυθίπάο ρ]αοίάο γε γοβρίοἰ ὁπ ἱπίοπί 5116, 51 4015 διϊογι γε Γ, 

δὰ τἰπι νἱ ργορυϊςδπάλπι. ΜΙΠανὶϊ εἰ ἱπ ῬοϊΙἀδεᾶπι ῬΕΙ͂ 

ταϑ ΓΟ : Ὡᾶτα ροαα5 (πὶ νηί πιο ̓ἰοοθαί, ομοιϑέ ρα ὑεῖ : 400 

ἰοπηρόγε ποοίε ἰοΐα εὐπὶ ἴῃ πο μιϑθίϊα ρεγβι ἶϑβα πδιταπὶ εἶ 

αυυπὶ ἴῃ θὰ δχυρο ἴοης (οτγἰϊβοίπηα ρμαρπαβδοὶ δὲ υἱαβεεῖ, 

ργαπΐυπι (οττυάϊπἰ5 αἰῖγο ΑἸοἰδιδάϊ εομοραβίβεο; 496Πὶ ἃ 

ςοοζαῖο δπιδίυπι τίει ρρυ ἰπ φιλεῖο ἀδ δηϊχφυογαπι (Σὺ 



18. }1, 6. ΒΟΟΒΑΤΕΞ. 

γέον ὄντα εἰς Σάμον σὺν Ἀρ,ελάῳ ἀποδημῆσαι" καὶ 
Πυθώδε ἐλθεῖν Ἀριστοτέλης φησίν᾽ ἀλλὰ χαὶ εἰς Ἰσ- 
θμόν, ὡς Φαδωρῖνος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἀπομνημονευμά- 
των. (:) Ἦν δὲ καὶ ἰσχυρογνώμων καὶ δημοχρατιχός, 

5 ὡς δῆλον ἔχ τε τοῦ μὴ εἶξαι τοῖς περὶ Κριτίαν, χε- 
λεύουσι Λέοντα τὸν Σαλαμίνιον, ἄνδρα πλούσιον, ἀγα- 
γεῖν πρὸς αὐτούς, ὥςτε ἀπολέσθαι" ἀλλὰ χαὶ μόνος 

ἀποψηφίσασθαι τῶν δέχα στρατηγῶν. χαὶ ἐνὸν αὐτῷ 
ἀποδρᾶναι τῆς εἱρχτῆς μὴ ἐθελῆσαι" τοῖς τε χλαίουσιν 

ιυ αὐτὸν ἐπιπλῆξαι καὶ τοὺς χαλλίστους λόγους ἐχείνους 
δεδεωένον διαθέσθαι. αὐτάρχης τε ἣν καὶ σεμνός. Καί 

ποτε ᾿Αλχιδιάδου, χαθά φησι Παμφίλη ἐν τῷ ἑδδόμι» 
τῶν ὑπομνημάτων, διδόντος αὐτῷ χώραν μεγάλην, ἵνα 
ἐνοιχοδομήσηται οἰκίαν, φάναι, « χαὶ εἰ ὑποδημάτων 

.» ἔδει, καὶ βύρσαν μοι ἐδίδους, ἵν᾽ ἐμαυτῷ ὑποδήματα 
ποιησαίμην, χαταγέλαστος ἂν ἦν λαθών. » (25) πολ- 
λάκις δ᾽ ἀφορῶν εἰς τὰ πλήθη τῶν πιπρασχομένων ἔλεγε 
πρὸς αὑτόν, « πόσων ἐγὼ χρείαν οὐχ ἔχω. » καὶ συνε- 
,ὲς ἐκεῖνα ἀνεφθέγγετο τὰ ἰχμϑεῖα" 

)υ Ὑὰ δ᾽ ἀργυρώματ᾽ ἐστὶν ἥ τε πορφύρα 
εἰς τοὺς τραγῳδοὺς χρήσιμ᾽, οὐχ εἰς τὸν βίον. 

ὑπερεφρόνησε δὲ χαὶ Ἀρχελάου τοῦ Μαχεδόνος χαὶ 
"- γ» τ ΝΩ Φ,» 

Σχόπα τοῦ Κρανωνίου χαὶ Εὐρυλόχου τοῦ Λαρισσαίου, 
μήτε χρέματα προζέμενος παρ᾽ αὐτῶν, μήτε παρ᾽ αὐ-᾿ 

Ὁ τοὺς ἀπελθών. εὕταχτός τε ἦν τὴν δίαιταν οὕτως, 
ὥςτε πολλάχις ᾿Αθήνησι λοιμῶν γενομένων μόνος οὐχ 
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ἰοδίδίαγ. Ιο) δυΐίθῃῃ ΟἸἐυ8 ᾿υνθηθπὶ συπὶ Ατολιοῖδοὸ ἰῃ 858- 

τ π| Ρογουγπαίυ πη Ὑθηΐδθ6 ἔγδάϊξ : Αὐβίοίοίοβ οἱ Ὠο ρὶιοβ 

ΥΘηἶδ86 Πᾶγγαᾶῖ : [᾿5[ΠΠπΔ ᾳυοάᾷῦθ ΕΔΥΟΓΪπυ8. ἴῃ ῥγίπιο 

8. Οοπιπιοηίδγίογυμι δά ϊδδα γοίεγί. (24) Ἐγδὶ δυΐδπι ὁοηδβίδη- 
ιἰ6 δηἰπηὶ ἰην]οἴξραιο βοηἰοηζίαΣ, οἱ ρορυϊαγὶδ γοὶ βίυίοβυβ : 

αυοά αυυπὶ ὁχ 8118 οοπβίδί, ἔθ πι 6χ ὁ0 αυοὰ Οτ ἶ οἱ ο0}- 

Ἰορὶα υθοη θυ5 [ΘοηοπΠὶ 5814 πλϊπίυπι, αἰ νἱ ἴθ Υἱγυπι δι 8666 

δὰ βυρρ!ίοίιπι δά ἀσσογο ; μδυάαυδαυδιηη οοβϑογὶί; ἰὰπὶ φυρά 

5018 ἀδοθπὶ ργϑοίογοϑ δι15115 οδί Δ 9ΟΪΎ ΓΟ : Δ] 06 ὁ ο- 

δίοαϊα ουδάδγο ροβϑοῖ, πο! υἱέ, βυδιηχυς νἱοοπὶ ἀοἤρηίο5 ἰη- 

9 σγοραΐϊί ΡῈ] ΟΠΟΓΓΪ ΠΊΟΘ4116 ΒΕΓΠΊΟΠ ΘΒ {||08 Υἱποίι5 ραγβοου 8 

οδί. Ἐτγυρὶ ἰίδη ογαί οἱ σοῃποπ8. Βοίογί Ῥϑιῃρἢϊα ἰῃ 86- 

Ὀ(ίπη0 Οοπημπιοηίδγίογυτη,Ζυυπὶ ΑἸ οἰ Ὀδ 65 σγδηάθαῃ }}ΐ ἀγθδη} 

8(1 οοηϑίγυσηάδπηι ἀοπλμιπὶ ἰᾶγρίγοῖυν, αἀἰχίθθ6, Αἴ ΎΘΓΟ 5ἱ 081- 

ΟΘΔΠΊ ΘΠ [5 τἷ}}} Ορυ8 οδϑοΐ, οογ 4116 ἀδγοδ υἱ ΟΔΙΈ 605 Γαΐ 

ἦρ86 ΘΟμἤοθγοηι, τ] ἀΙἙὉ].5 Εθ86 πὶ, 81 δοοίρογοπι. (25) 506 

΄υυπὶ θογυπὶ 4υδ5 ΡῈ }}06 γοἀθρδηΐαν ταῦ {πη 6 πὶ ἰπ- 

[υδτοίαγ,, βασυπὶ ἰδία υονοθαΐί,, ΟἿΔΠὶ πιυ 8 ὁσ0 ΓΟη ἐἰραὶ- 

ἄογο Α΄ 5οΡΟΓ δου δί ἴῃ ΟΓΘ ἰδ Π}}0} 08 {1108 : 

Οα]αΐδ οχ ἀγρθηΐο ορόγᾶ ϑιιπηὶ οἵ ρυγρυτγᾷ 

ἰγαρα 5 ρίδ,, νὴΐδο πη ἰἀομπρᾶ. 

Αγομοίδυπη ργωΐοτοδ Μδοράοποπι οἱ ϑοορᾶπι ΟΥΔΠΟΠ ΠῚ 

Ευγγ]οουπηχυα [μΓ85 60 Π) ΔΒΡΟΓΠδία18 Θδΐ ΤᾶσΠΟ 8ηΪπ)0ὺ, 

ἀυυπὶ ΠΟΩ116 ἃ}} 615 Πιίδ588 ροουμἰᾶϑ ΔΟΟΟΡΙἑ, πους δὰ φὺϑ 

ἶρδ6 Ῥγοί εἰβοὶ νοϊυἱί. Αάθο δυίθιι 80 γὶο ἃ. ἰθπηρογδία υἱχὶϊ, 
υἱ φυυπὶ Αἰ] μΔ8 ῥθϑϊ8 ΒΟ ρΟὨΠ ΠΙΟΤῸ ναϑίδγοί, βΒΌ]8 ἶρθο 

ἐνόσησε. (536) Φησὶ δ᾽ ᾿ἈΑριστοτέλης δύο γυναῖχας αὖ“ Οπυπαυδπι τρτοίδνουί, (26) υδ5 {ΠῸΠὶ ἀχόγοβ ἀυχίθθε, 
τὸν ἀγαγέσθαι" προτέραν μὲν Ξανθίππην, ἐξ ἧς αὐτῷ 
γενέσθαι Λαυπροχλέα" δευτέραν δὲ Μυρτώ, τὴν ρι- 

30 στείδου τοῦ δικαίου θυγατέρα, ἣν καὶ ἄπροιχον λαθεῖν, 
ἐξ ἧς γενέσθαι Σωφρονίσχον καὶ Μενέξενον, οἱ δὲ προ- 

τέραν γῆμαι τὴν Μυρτω φασιν" ἔνιοι δὲ καὶ ἀμφοτέ- 
ρας σχεῖν διοῦ, ὧν ἐστι Σάτυρός τε καὶ Ἱερώνυμος ὃ 
Ῥόδιος. φασὶ γὰρ βουληθέντας ᾿Αθηναίους διὰ τὸ λει- 

25» πανδρεῖν συναυξῆσαι τὸ πλῆθος, ψηφίσασθαι γαμεῖν 
μὲν ἀστὴν μίαν, παιδοποιεῖσθαι δὲ καὶ ἐξ ἑτέρας " ὅθεν 
τοῦτο ποιῆσαι χαὶ Σωχράτην. (97) ἮΝν δ᾽ ἱκανὸς χαὶ 
τῶν σχωπτόντων [αὐτὸν] ὑπερορᾶν. χαὶ ἐσεμνύνετο 
ἐπὶ τῇ εὐτελείᾳ, μισθόν τε οὐδένα εἰςεπράξατο. χαὶ 

Ργίογοιη Χαπίΐρροι, ἐχ υᾶ 1ωδηργοοοπὶ σοηποτγίί ̓  αΐθ- 
Γᾶ ΜΥΓίοποπι, ΑὙἰδ[1α 15 111}π|8 [1511 {1 |8π|, φυδπὶ οἱ βἰη6 

ἀοίο δοοοροῦιῖ, αυξε4ι8 ᾿ρ5] ΒορΠγομίβοστη ΜΕΠΟχοπιπηαυθ 

Ρερογογίί, Αγίϑίοίθ!ο8 διιοίογ εϑὶ. ΑἸΊὶ Μγγίομοπι ῥγίῃβ 

ἀυχίδθ6, Βοπη}}}} υΐγάϑαυο δ΄ π|0} δ υΐ556 ἰγδάυηΐ, δχ φυϊ- 
8 οἱ ϑαίγγυβ οϑί οἱ ΗΪἸθγοηγηηυϑ Βἰιοά  υ5. Νάπι Αἰποηΐρη- 

868, αυπὶ 6115 6 1π|6 οἰνίθι.5 Θχδυιβίδι οἰν δίοπι γὸρᾶ- 
Γᾶγο 80ΒΟ]οιηαι6 δχοϊίδγα υο]θηΐ, ἀθογουΐβδα [δγυπί, υἱ 

Ὁγθᾶπᾶπὶ αυΐάθην ὑπᾶπὶ ὑχόγοῖῃ οἰνο8 ἀποσγθηΐ, Ἰἰσογοῖ 

δυΐοπη οἱ ὁχ δἰίογδ ργοῦγοδγα ᾿ἰθογοϑ : ἰὰ ἰσίΓ οἱ δοογδίθῃη 

[εοἶ5986. (27) Εοὸ δηίΐπιο εγαί, υἱ ἱγγί ἀθηΐ68. 8686 δίαιιο {Π|Ὸ- 

ἀοηίοβ οοπῃίοιππογοῖ; οἱ ΟὟ υἱοί δἰ πιρ! εἰ δίοπη πιᾶχίπιο 

ε]ονγδθδίυγ, πῃ γοθο 4ι16 ἃ ποπιῖη6 οχίμοθαΐ, Ὀἱοοῦαΐ δυ- 
4 ἔλεγεν ἥδιστα ἐσθίων ἥχιστα ὄψου προςδεῖσθαι" χαὶ! Π1|ρπ, 86, 4υυπὶ βυιανἝββίπιθ οομηδάογδί, πϊηίπιθ ουβοπίιπ 

ἥδιστα πίνων ἥχιστα τὸ μὴ παρὸν ποτὸν ἀναμένειν" 
καὶ ἐλαχίστων δεόμενος ἔγγιστα εἶναι θεῶν. τοῦτο 
δ᾽ ἐνέσται καὶ παρὰ τῶν χωμῳδοποιῶν λαθεῖν, οὗ λαν- 
θάνουσιν ἑαυτοὺς δι᾽’ ὧν σχώπτουσιν ἐπαινοῦντες αὐτόν. 

4“. ᾿Δριστοφάνης μὲν οὕτως" 

Ὦ τῆς μεγάλης ἐπιθυμήσας σοφίας ἄνθρωπε δικαίως, 
ὡς εὐδαίμων παρ᾽ ᾿Αθηναίοις χαὶ τοῖς “ἔλλησι διά- 

[ξεις. 
ἷ ᾿ ’ ᾿ ᾿ ὶῚ ᾿ λ εἶ γὰρ μνήμων χαὶ φροντιστής, χαὶ τὸ ταλαίπωρον 

[ἔνεστιν 
ἐν τῇ γνώμη, χοῦτε τιχάμνεις οὔθ᾽ ἑστὼς οὔτε βαδίζων, 

“Ψ ΄ω ’ “ᾧἾΖΕΩἍ ν", ,.2, - 

οὔτε ῥιγῶν ἄχθει λίαν, οὔτ᾽ ἀρίστων ἐπιθυμεῖς, 
Ψ  ),, ἢ ᾿ 3 ’ αν 4 ’ οἴνου τ᾽ ἀπέχει χἀδηφαγίας χαὶ τῶν ἄλλων ἀνοήτων, 

ἀοδίἀσγαγα οἱ φυυπὶ δβυδνυίξδίπλα Ὀἱμογοί, σηἰπίπηα ροίΐυηι 

αυοὰ πο δἀοβϑοῖ Ἔχβροοίδγο ; οἱ πηἰηϊη 8 δ6 ἱπαἰροηίοῃι ἀἱἐς 

6586 Ὠγοχίπηπ!. Ηοο δὲ σΖυΐβ ὙΠ}, ἃ ΟΟμ οἶδ Δά60 ἀοοεγὶ 

ρΡοίογί!, φυΐ ΠἸυπὶ ἀυπὶ υἱψιρογᾶγο οοπαπίαγ, Ἰδυάδηΐξ ἱπῃ- 

Ργυάοηΐθθ. Αὐιϑίορῃδποθ αυϊάδπι ἰπ ἰὰπο πηοάυπι : 

Ο δχοοίβδηι βδρίοηϊπι ΠΟΠΟ 4υἱ γα Οὐ 5 δάϊρίδεί, 

4υᾶπι (δἰΐχ ἰΐον ΑἰΠοηδευ εἶτ 68 ΟΡ ΟΟΒΠΈ6 ἃ σ᾿ [80 5 ! 

πᾶπι ᾿ῃοΠοΥἱ πιθηΐο υ168 δίαιδ ἰησοηΐο ; ἰ(οἰογαη{ἰ8 ἀτιγὰ Ἰᾶ - 

Ξ [θοτιιπὶ 

δηϊπηυηι (υἱοὶ : ποι ἴα ἰδοῦ ορρυϊιὶ δυῖ δίδη(θπ) ἃιῖ 508 - 

' [ἰδ πίοιῃ, 

ΤΠ] ΧῈ6 ἀ0}68 δΙσογα Πἰ ΘΠ 8 γί ο, πὰ ργδηά δ ροϑβεἷβ, 

οἱ ραγοὶβ νίῃο οἱ σιιοὶβ ριι]ὰ ροσΕ οἵ ΟἸππίθι15 ἱπητη ἀογδί!δ. 



ΒΙΒΛΑ. Β, ε. 

(28) ̓ Αμειψίας δ᾽ ἐν τρίδωνι παράγων αὐτὸν φησὶν οὕτως" 

Σώχρατες ἀνδρῶν βῶλτιστ᾽ ὀλίγων, πολλῶν δὲ μα- 
[ταιόταθ᾽, ἥχεις 

χαὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς. χαρτεριχός γ᾽ εἶ. πόθεν ἄν σοι χλαῖνα 
(γένοιτο; 

Β. τουτὶ τὸ χαχὸν χατ᾽ ἐπήρειαν τῶν σχυτοτόμων 
[γεγένηται. 

ς Α. οὗτος μέντοι πεινῶν οὕτως οὐπώποτ᾽ ἔτλη χολα- 

[χεῦσαι. 

τοῦτο δ᾽ αὐτοῦ τὸ ὑπεροπτιχὸν χαὶ μεγαλόφρον ἐμφαί- 
νει χαὶ Ἀριστοφάνης λέγων οὕτως, 

ὅτι βρενθύει τ᾽ ἐν ταῖσιν ὁδοῖς, καὶ τὠφθαλμὼ πα- 
[ραθάλλεις . 

χἀνυπόδητος χαχὰ πόλλ᾽ ἀνέχει, χἀν ἡμῖν σεμνοπροσ- 
[ωπεῖς. 

χαίτοι ἐνίοτε πρὸς τοὺς χαιροὺς ἁρμοττόμενοι χαὶ 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

(28) Ῥοῖτὸ Απιΐρδὶδβ ρδ))δδίυπι {Π πὶ ἱπάυοοιδ 5ίς δἰ : 

Ο ϑδοοζαῖοθϑβ, ορίϊπηθδ ρδυοογῦῃι, 50 πη] οτυπι τυδαὶἊ- 

. [ϑο, τοϑὶεῖ! 

εἰίδηι ρθε δὰ 08. 586 65 ρδ[ϊ6η5. ὑπάς δὶ {Π}ν ροδυϊα βδὶ᾽ 

Β. οσοο πιδὶὰπὶ αυοά Ἰοφυογίβ δυίογὶ θ5 ἰῃ ἰυὰϊινγδ ἢ2- 
[ἰυπἱ 6. 

Α. Βίο ᾳφυδιηῃυδηι δίθο δβυτθηβ ΟΠ διιδίϊμοὶ δεδοηίδγίος 

[υπηύϑδηι. 

Ἠδῃς εἦε9 (ὀγοοίΐδη) οἱ 8108 5ρίγ 5 ἱπάϊοδὶ εἰ Αὐδίορδδπος 

ἰὴ. νογ δ : 

Ε΄ εῖ ρἰδίοδϑδ ἱπορὰϊ᾽ ἴδγοχ, ᾿δοίδῃβ ογῦος οσυϊογυαι, 

εἰ ρεὰδ πυάυ9 (016 Γ83 το δ]8 τυ} 18,, ἰδίου ὯΟ5 6158 ἰποτίε. 

Οὐυδηιχυδη ἱπίογάυπι [ΘΠ ρου θα8 56 δοσοιηπιοάδης εἰοϑδη- 

λαμπρὰ ἠμπίσχετο" καθάπερ ἐν τῷ Πλάτωνος συμπο- 1 Διίοτε νεδέτυ υἱοδαίατ, αἱ ἴπ ΡΙαἰοπί5 5γπιροβίο δὰ Αφαβίμο- 
σίῳ παρ᾽ ᾿Αγάθωνα βαδίζων. (:9) ᾿ἱχανὸς δ᾽ ἀμφότερα 

15 ἦν, καὶ προτρέψαι χαὶ ἀποτρέψαι. ὥςπερ τὸν Θεαίτητον 
περὶ ἐπιστήμης διαλεχθεὶς ἔνθεον ἀπέπεμψε, χαθὰ χαὶ 
Πλάτων φησίν. Εὐθύφρονα δὲ τῷ πατρὶ γραψάμενον 

ξενοχτονίας δίχην περὶ ὁσίου τινὰ διαλεχθεὶς ἀπήγαγε. 
χαὶ τὸν Αὖσιν δὲ ἠθιχώτατον ἐποίησε προτρέψας. ἦν 

λυ γὰρ ἱκανὸς ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους εὑρίσχειν. 
ἐνέτρεψε δὲ καὶ Λαυμπροχλέα τὸν υἱὸν τῇ μητρὶ ἀγριαι- 
νόμενον, ὥς που καὶ Ξενοφῶν εἴρηχε. καὶ Γλαύχωνα 
μὲν τὸν Πλάτωνος ἀδελφὸν θέλοντα πολιτεύεσθαι ἀπέ- 
στεσε διὰ τὸ ἀπείρως ἔχειν, ὥς φησι Ξξενοφῶν " Χαρ- 

25 ἱδὴν δὲ τοὐναντίον ἔχοντα οἰχείως ἐπέστησεν. (3) ἐπῆρε 
δὲ χαὶ εἷς φρόνημα Ἰφιχράτην τὸν στρατηγόν, δείξας 

αὐτῷ τοῦ χουρέως Μειδίου ἀλεχτρυόνας ἀντίον τῶν Καλ- 

λίου πτερυξαμένους. χαὶ αὐτὸν Γλαυχωνίδης ἠξίου τῇ 
πόλει περιποιεῖν καθάπερ φασιανὸν ὄρνιν ἣ ταώ. ἔλεγε 

80 δὲ ὡς θαυμαστὸν πρόδατα μὲν ἕχαστον εἰπεῖν ἂν ῥά- 
δίως ὅσα ἔχει, φίλους δ᾽ οὐχ ἂν ὀνομάσαι ὁπόσους χέ- 

χτηται" οὕτως ὀλιγώρως ἔχειν περὶ αὐτούς. δρῶν δ᾽ 

Εὐχλείδην ἐσπουδαχότα περὶ τοὺς ἐριστιχοὺς λόγους, 
« ὦ Εὐχλείδη, ἔφη, σοφισταῖς μὲν δυνήση χρῆσθαι, 

46 ἀνθρώποις δὲ οὐδαμῶς. » ἄχρηστον γὰρ ᾧετο εἶναι 

ποῖ γδάθη4. (29) “Ἔηυδ ἢΠἰ εἰ πογίδιαϊ εἰ ἀεἰϊιογίδὰϊ 
[δου] 88 (υἱ1. 5,ε Τιιορίοίυπι, συῦπὶ ἀσ ἀἰεὶρὶϊπα ἀξποοτο- 

τοὶ, υἱ εἷΐ Ριαίο, αἰνίπο αυδοὶ δηΐπιο δῇθϊαίυπι, ἀϊηγίεϊί. 

Εὐϊδγρθγοποῖι, φυὶ οεραϊβ ρογορτίεἱ ᾿υὐϊείαπι ρμαῖγὶ ἰηίο- 

ἀεγαὶ, φχυεξράδπ) ἀδ [υδι}{14 εἱ ρἱοἰδία ἰοσπίας ἃὉ ἱπεοιυἷο 

τουοοδυῖϊβ. 1 γοίάοπὶ δυΐῖοπι ογίδηο ορίϊπιο πογαΐυπι γαΐ- 

ἀϊάϊ. Εταϊ οπἰπὶ 1}}} ἱπροπίυμ δὰ εἰϊείεπάοβ ἐσ γοῦτβ ᾿πεὶς 
ΒΟΓΙΏΟΏ68 δορομιπιοαδίθπι. {δι ργοοίοπ) Π᾿ ἴπὶ ἰῃ τγδίγοσι 

ἰαγπκίΐοπι δὸ (δΓΌπι, υἱ δἰΐ δ ᾿οὐδὲὶ Χοπορίοπ, δυδάριηγάο δὰ 

γονογεη(ίδηι γοάυχίί. ΟἸἰδυοοποῖ ρῥγίογοα Ρδίοωηϊς ἴ8- 

ἔγοῦ δὰ γοιρυδ!οδλπι δοοϑάογα νοϊοηΐθπι ἃ ρεοροεῖίο τγείγ- 
χὶί, φυοὰ 5 τυὰὶβ οβ5εΐ ἱρπαγθβααθδ γογῦπι, υἱ τοίογ Χομο- 
Ῥδοη ; ΟἸιδυτη θη οοπίγα, αυΐδ οβδοῖ πιδχίπ)δ ἑθοηδας, δὲ 
οδροββοπάδι που. (80) Τρ ἱογα τ φυσααο μεροϊοσὶ δρέγι- 

ἴυ8 δά ϊάϊξ, ΄αυυπὶ οεἰοπά 556 οἱ 681105 ΠἈΠΙμλοροὺ ἰομπεοεὶς 

Μιαΐδο δάνογβυβ 608 4υὶ ἐγδηΐ (δ ] } 85, 8118 ἀἰπηιοδπίθϑ. Πρεαπὸ 
ΟἸαυοοηίἊε5 οἰν ἰδἰϊ δρρ]ΐοαγο (2) ορίδθαΐ, ποῦ βεοὺβ ἃς ρὲ)2- 

δἰἅ πΠΠὶ ἅγοτ δι ῬΔυΌΠΘπΙ. ΜΙΓΌΠΙ 6886 ἀϊοεῦαὲ, αυοὶ 
αυΐϊβδαυδ οΟΥ̓ΟΒ ϑθοδί, Π0}}0 ποροίίο ἀἴοθγα ροβθδ ; διιίοος 
δυΐοπι 4005 ροβοίἀοδΐ ποιίπαγε ᾿διιὰ (Δοϊα ροῖθο-- ἰδηΐδλαι 

ἰῃ οἷθ οὐδεγυδηὰΐ ἰποϑθα πορ ἰσοπίδπι. Ἐυσϊἑάοιη τοῖο 
φυῦπιὶ υἱάογεΐ Ἐτίϑἐοογυπι οδρίϊαπου} 8 ἀᾶγα ὀρόγαπν, Ο, 
ἰπαυϊί, Εποὶά68, δορὶ 815 χυϊάδιαι υἱἱΐ ροϊοτίβ, Ποεηίϊηὶ- 

τὴν περὶ ταῦτα γλισχρολογίαν, ὡς καὶ Πλάτων ἐν! ΔΌσΒ ΟῚ ροΐετίδ. [πυ{|16 δηΐπὶ δγυϊ γαραΐυς ᾿βοθ δγρυϊεβ 

Εῤθυδήμῳ φησί. (31) Χαρμίδου τε οἰκέτας αὐτῷ δι- 
δόντος, ἵν’ ἀπ’ αὐτῶν προςοδεύοιτο, οὐχ εἵλετο χαὶ!ϊ 
τὸ χάλλος ὑπερεῖδεν ᾿Αλχιδιάδου χατά τινας. Καὶ 

40 ἐπήνει σχολὴν ὡς χάλλιστον χτημάτων, καθὰ χαὶ ξ:ε- 
νοφῶν ἐν Συμποσίῳ φησίν. ἔλεγε δὲ καὶ ἕν μόνον 
ἀγαθὸν εἶναι, τὴν ἐπιστήμην, καὶ ἕν μόνον χαχόν, τὴν 
ἀμαθίαν" πλοῦτον δὲ χαὶ εὐγένειαν οὖδὲν σεμνὸν ἔχειν " 
πᾶν δὲ τοὐναντίον χαχόν. εἰπόντος γοῦν τινος αὐτῷ ὡς 

46 εἴη Ἀντισθένης μητρὸς Θράττης. σὺ δ᾽ ᾧου, ἔφη, 
« οὕτως ἂν γενναῖον ἐχ δυοῖν ᾿Αθηναίων γενέσθαι; » 
Φαίδωνα δὲ δι’ αἰχμαλωσίαν ἐπ᾽’ οἰχήματος χαθήμε- 
νον προςέταξε Κρίτωνι λυτρώσασθαι, καὶ φιλόσοφον 
ἀπειργάσατο. (21) ᾿Αλλὰ χαὶ λυρίζειν ἐμάνθανεν ἤδη γη-τ ὃ μμσπι ἐδοίί. 

80 ραιός, μηδὲν λέγων ἄτοπον εἶναι ἅ τις μὴ οἶδεν ἐχμαν- 
θάνειν, ἔτι τε ὠρχεῖτο συνεχές, τῇ τοῦ σώματος εὐεξία 

ἄλγο ορογᾶπι, δἰουΐ οἱ Ρ]δίο ἱπ Εὐυϊπσάσπιο ἰεδίδίας. (81) 
4 εάετγαὶ 11} ΟἸδυτηϊὰοβ βοῦυοβ, φυογθπι ορογύτ τοάϊϊας 
Ρεγαϊρογοί ; βοὰ βοϊυἱί 605 δοσίρογε. δυηί φυὶ ἀϊοδηὶ ἢ συμ 
ΑἸ ἰδ 5 Θχἰ πιΐδηλ (ογτηᾶπι δϑρογηδίυμῃη. Οἰίπαλ υἱ μοβ869- 

δίοῃυϊῃ Ομηΐυπιὶ ΡῸ 0] ογτ πλδπὶ ἰδυάδραί, αἱ ἰπ ϑγταροεὶο 

(οβἰδίυγ Χοπορῆοη. Ὀἰοοθδί οἴ, υπΐσυπι 6556 δοδῦπη 5ξοϊφῃ- 

ἰδπὶ ; πιδίυπι) οοηίγα ππίουπι ἱποοί (ἰδπι. ᾿ς Ορδϑ ἃς ποθ ὲϊ!- 
ἰδίεπι πο 501] 0πι ἰδ] ἱῃ 86 ΠΔΟΤο τηδοτιϊουη, δοὰ ργούδες 

οοηἰγὰ πιδίυπι. Ουιπὶ ἀϊχίββοί οἱ αυϊάδη),, Αἰ ἐπι δῶετ 
ΤΩΔίΓΟ 6566 ΤἬΓΟΒοΔ, Τύηρ, ἰηαυ! δ, ρΡυΐϊδλδ5 ἰδπὶ Οχ ἐπα "1 

Υἱγὰπι 6 ἀυονυβ Αἰ ποηϊοηϑέθυιβ πδεοὶ ροίυϊδδε " Ρἰ μοι 
οδρίϊν!(δι15 ποεοϑοίίδία χυδδίυϊ ἰυγρὶ οχροσίϊυπη, (τῖ- 

ἰοπΐ τοὰἀϊπιοβάσπι ρῥγιεοοορίξὶ, δρεοείαίυπῆσῦ ρὶν!οθο- 

(32) δοὰ εἰ θαΐϊδυδ οδποῦε ἀϊάϊοϊξ δεἴδίε 
σταπάϊονγ, πιηίσος διυβυγάυπι ἀἰο ΔΠ5 δά ΐδοεγα ᾳφυοπιρίαπι 
ᾳυοά πορείδὶ. δωρίυ5 ἰίοπι 88 δῖ, ὁδπ| ὀχογοϊ ἰδ ϊοσοαι 



1Υ. 11, 5. ΒΟΟΒΑΤΕΒ. ἡ 
λυσιτελεῖν ἡγούμενος τὴν τοιαύτην γυμνασίαν, ὡς χαὶ 
Ξενοφῶν ἐν Συμποσίῳ φησίν. Ἔλεγε δὲ καὶ π 
μαίνειν τὸ δαιμόνιον τὰ μέλλοντα αὐτῷ τό τε εὖ [ἄρ- 
χεσθαι] μικρὸν μὲν μὴ εἶναι, παρὰ μικρὸν δέ" καὶ 

" εἰδέναι μὲν αηδὲν πλὴν αὐτὸ τοῦτο [εἰδέναι ]. τούς τε 
τὰ πρώϊμα πολλοῦ ἐωνημένους ἀπογινώσκειν ἔλεγεν 
εἰς τὰς ὥρας ἐλθεῖν. χαί ποτε ἐρωτηθείς, τίς ἀρετὴ 
νέου. « τὸ μηδὲν ἄγαν, » εἶπεν. ἔφασχέ τε δεῖν γεω- 
μετρεῖν μέχρι ἄν τις μέτρῳ δύνηται γῆν παραλα- 

ιὸ δεῖν χαὶ παραδοῦναι, (3) Εὐριπίδου δ᾽ ἐν τῇ Αὕγη 
εἰπόντος περὶ ἀρετῆς" 

Κράτιστον εἰχῇ ταῦτ᾽ ἐᾶν ἀφειμένα, 

ἀναστὰς ἐξῆλθε, φήσας γελοῖον εἶναι ἀνδράποδον μὲν 
μὴ εὑρισκόμενον ἀξιοῦν ζητεῖν, ἀρετὴν δ᾽ οὕτως ἐᾶν 

ι. ἀπολωλέναι. ἐρωτηθεὶς πότερον γύμαι ἢ μή, ἔφη, 
« ὃ ἂν αὐτῶν ποιήσης, μεταγνώση. » ἐλεγέ τε θαυμάζειν 
τῶν τὰς λιθίνας εἰχόνας χατασχευαζομένων τοῦ μὲν 
λίθου προνοεῖν ὅπως ὁμοιότατος ἔσται, αὑτῶν δ᾽ ἀμε- 
λεῖν, ὡς μὴ δμοίους τῷ λίθῳ φαίνεσθαι. ἠξίου δὲ καὶ 

80 τοὺς νέους συνεχὲς χατοπτρίζεσθαι, ἵν᾽ εἰ μὲν χαλοὶ 
εἶεν, ἄξιοι γίγνοιντο " εἰ δ᾽ αἰσχροί, παιδείᾳ τὴν. δυςεί- 
δειον ἐπικαλύπτοιεν. (3) χαλέσας ἐπὶ δεῖπνον 'πλου- 
σίους, χαὶ τῆς Ξανθίππης αἰδουμένης ἔφη » κ θάρρει" εἰ 
μὲν γὰρ εἶεν μέτριοι, συμπεριενεχθεῖεν ἄν᾽ εἰ δὲ φαῦλοι, 

Ὁ ἡμῖν αὐτῶν οὐδὲν μελήσει. » ἔλεγέ τε τοὺς μὲν ἄλλους 
ἀνθρώπους ζῆν ἵν᾽ ἐσθίοιεν " αὐτὸς δὲ ἐσθίειν ἵνα ζῴη. 
πρὸς τὸ οὐκ ἀξιόλογον πλῆθος ἔφασχεν ὅμοιον εἴ τις τε- 
τράδραχμον ἕν ἀποδοχιμάζων τὸν ἐκ τῶν τοιούτων σωρὸν 

ὡς δόκιμον ἀποδέχοιτο. Αἰσχίνου δὲ εἰπόντος, « πένης 
20 εἰμὶ καὶ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω, δίδωμι δέ σοι ἐμαντόν »" 

«ἄρ᾿ οὗ οὖν, εἶπεν, οὐχ αἰσθάνγ; τὰ μέγιστά μοι διδούς; » 
τὸν ἀποδυςπετοῦντα ἐπὶ τῷ παρορᾶσθαι, ὁπότε ἐπανέ- 

στησαν οἵ τριάχοντα, «ἄρα, ἔφη, υήτι σοι μετα- 
μέλει; » ()6) πρὸς τὸν εἰπόντα, « θάνατόν σου χατέγνω» 

89 σαν ᾿Αθηναῖοι,» « κἀχείνων, εἶπεν, ἡ φύσις. » οἱ δὲ 

τοῦτ᾽ ᾿Αναξαγόρου φασί. τῆς ἐν δὸς εἰπούσης, « ἀδίχως 
ἀποθνήσκεις, » « σὺ δέ, ἔφη, δικαίως πω, » 
ὄναρ δόξας τινὰ αὐτῷ λέγειν, 

ἬΜματί χεν τριτάτῳ Φθίην ἐρίδωλον ἴχοιο, 

0 πρὸς Αἰσχίνην ἔφη, « εἰς τρίτην ἀποθανοῦμαι. » μέλ- 
λοντί τε αὐτῷ τὸ κώνειον πίεσθαι ᾿Απολλόδωρος ἱμάτιον 
ἐδίδου καλόν, ἵν᾽ ἐχείνῳ ἐναποθαάνοι- χαὶ ὅς, « τί δέ, ἔφη, 
τὸ ἐμὸν ἱμάτιον ἐμδιῶναι μὲν ἐπιτήδειον, ἐναποθα- 
νεῖν δὲ οὐχί; » πρὸς τὸν εἰπόντα, « χαχῶς ὃ δεῖνά σε 

(ὁ λέγει, ν« χαλῶς γάρ, ἔφη, λέγειν οὐχ ἔμαθε. » (86) 
στρέψαντος δὲ ᾿ΑΙντισθένους τὸ διερρωγὸς τοῦ τρίόωνος 
εἰς τοὐμφανές, « ὁρῶ σου, ἔφη, διὰ τοῦ τρίθωνος τὴν 
χενοδοξίαν. » πρὸς τὸν εἰπόντα, « οὐ σοὶ λοιδορεῖται ὃ 
δεῖνα; »« οὐχί, ἔφη ἐμοὶ γὰρ οὐ πρόςεστι ταῦτα. » 

0 ἔλεγε δὲ τοῖς χωμικοῖς δεῖν ἐπίτηδες ἑαυτὸν διδόναι" εἰ 

μὲν γάρ τι τῶν προζόντων λέξειαν, διορθώσονται" εἰ δ᾽ 

ΡΙυγίπη δὰ ἰποπιδιῃ ὈΟΠδη) ναἰοείυἀϊηοη) οοπάσυοογο δχί- 

-Ἰ ἀβεἴπιδης, βἰουΐ οἱ Χοπορδοι ἰπ ΚΥπιροϑίο ἰοβίδίαγ. Αβϑογο- 

μαΐ οἱ ἀα᾽ἸηοηΐμΠ} 5.0] (υἴυγα ργοράΐοογα : οἱ γοοί πῃ) ἤθη θβ86 
αυϊόθπι ρᾶγυιπὶ, 8564 (ἢ) ρΆΓΥΟ πιοπηθπίο ροβίίυπι : οἱ ϑείγο 
86 ὨΠΔ]] Ὀγοοίεγ Π00 ἰρδαπι αιοὰ πἰ ἢ] βοίγοῖ. Ἐοβ ἰΐδιη χυὶ 

ΡΓΘΟΟΟδ5 [Γυσίυ5 πιᾶρη!ο Θπιογθηξ, ἀσβρογᾶγα δἱορδὶ θο5 δὰ 

τηδίυ ΓΙ δ(15. ἰδ ρυ8 ρογυοπίυγοθ. Βοραίυβ δαυδηάο 4υα:- 

Πδηι 811 Ἰυνδηιπ) υἰγίιι5., ΝῚ 1} ηἰπκΐθ, ἱπαυ!. Οϑοπιοί για 

60 ιτ|846 ἀδηήδη) Ορογᾶπι πηοποῦδΐ, φυοδὰ 48 ροβοὶξ ἴογ- 

ΓΔΠῚ ΠΙΘΏΒΌΓΆ ϑοσίμογο οἵ ἀᾶγα. (38) Ευτγίρί46 νόγο ἰῃ Αὐβὸ 

ἀδ υἱγίυϊε ἰΐὰ ἀϊβϑδογρηία, υἱ ἀϊοογοῖ : 

Ομ ίογο πδο ῥγοϊθοίδ ἰθηεγα, οδί ορίϊπιυπι, 

δύγροηξ ΘρΓΟβ5115 6ϑΐ,, γἱ ἀἰου πη 6686 ἀΐσθηβ,, πηδηοὶρίυπι), 

δὶ Ποη ἰηγοηίδίιν, ἀΐζπαπὶ ἰη αι δἰ ἰοπο }υἀΐοᾶγα ; υἱγίυϊοπι 
ΥΘΓῸ δἰ0 βίπογα Ῥβδβδιπὶ ἶγθ. [ηἰογγομδῖι 8 υἱγύχη το] 05 οββοί 
ὑχόγοηὶ ἄυσογο, ποοηθ, ἱγυχμηνὶβ ογυπ), ἱπαυΐὶ, [δοοτίβ, 

(6 ρμηίοδίί. ΜΊγαγὶ 86 ἀϊοοθαΐ οὔγ ἢΐ αυὶϊ Ἰαρίάθα βίσπδ 
δου!ρογοηΐ, δυμμηδ Ορα πἰΐογοπίυγ υἱ |Δ015 Ποιηΐπὶ 4081 
δἰ} Ππυβ ἐνδάδί, 86 ᾿'ρϑο8 ουγᾶγα πορ] μογοηΐ, Π6 δἰ Πηἢ 65 
ἰαρίἀϊδυ5 οἱ νἱἀδδηίΐυγ οἱ δἰπί. ἨἩογίδηδίυγ οἱ ᾿υυθποδ υἱ 
86. ρΡογροίυο ἰπ βρϑουϊο ἰηἰυογοηΐαγ, υἱ, δ αυΐϊάδηι (οΓ- 
Πηρϑδὶ οβδοηΐ, ἀἰχζηΐ θὰ δρϑεὶθ ἤογρηΐ: δίῃ διυίΐίοθπι ἀδίυγ- 
Πη68, 68π| ἀοίογιη! ἴοηι ογυαἰ ἰοπα ἰοχογοηΐ. (84) Ουυπι 

γοσδϑδοί δὰ ᾿πᾶπι αἀἰν (65, οἱ Χδη  ρροη το ἀἰοὶ ρυά6- 
ΓΟ ἀρραγαίυδ, Βοηο, ἱπαυϊξ, οϑΐο δῃηΐπ)ο : Π81) 8ὶ ́ συϊάδηι 
τιοάοοίὶ ὁγυηΐ ἔγυρία6, Ππηδη88π) Ὠδυθδαυδαυδηι ἀβρογπδ- 

Ὀυπίυγ; 55 δυΐοιῃ ἰηἰοηηρογδηΐίθθ, ἢ0}}ὰ ΠΟ 8 ἀ6 Ὠἶδόθ 
εὐγᾷ (υογῖ. Αἰοθδαί οοΐθγοβ [οι μθ8 Υυἱγογο οἱ οἀογοηΐ, 
86 ἰάθο οἄθγ υἱ νἱνογεῖ. 6 υ]8ὸ ἱζπόῦὶ!! οἵ ἱπηρογί ἃ 
πὴ ἰυάΐπὸ ἀϊοεθαί,, ἰά6Πὶ [ὉΓΘ “6586 80 8 408 δβίπρυ]οβ 
Πυπηηο8 τοργοῦᾶγαΐ, οοηροδίυ πη, Οχ ἰιΐδοα οὐπηυϊυη υἱ 
ΡΓΟθΔΌ ΙοπῚ βυϑοίρογοί. Θυύῦπι 1 ἀἰχίοβοί Εδοϊέποβ, Ρδυ- 
Ραγ βῦμ οἵ δ᾿ ΠΔ 060 πἰὲ!, πιὸ ἰρϑυτὰ δυΐοπι (δὶ 40 : Αῃ 
γθρο ἴα, ἱπαυΐϊξ, ΠΟ δηϊπιδανογι 5 (6 τ πμαχίπιᾶ ἰγδάθγο 
υαϊηδηιὶ ουἱάδηι ᾳιοά ἀσϑρίοογαίυγ, Ζαιϊπὶ δ Πηπη8ηι Γ6- 

. τῦπι ἰγίρὶπίδ ἰγγδηηὶ δἱδὶ υἱπ ἰοδϑβοηΐ, Εγζοπα, ἱπαυί, ρω- 
πἰίοί ἰοὉ (35) Βοίογοηί, αυοὰ {ΠΠπὶ ΑἸΠΟὨΐΘἢ565 ποτὶ 46- 
ογου βϑοηΐ, Εἰ πδίαγδ ᾿ΠΠ08,. ἱπαιῖ. Ηος 81} δά ΑἸδχδβΟΓΆΠ) 
Τοίοτυπί. δίοοηίὸ εἰ ὑχογα, ]η]υ δῖα τηουογίβ : Απ ἴα, 
ἱπαυϊΐ, υ9ῖ6 πη4}165 Οὐυπὶ ἰῃ β8οιμηἷβ 4 ηάδηι 510] ἰδίἃ 
ἀϊοοηΐοηη διά 556 : 

Τογῖὶδ (6 ΡΗ ΐ65 ἰοεηροβίδβ 1δοίδ ἸοοσδὈϊί, 

αἰΐ δὰ ΞΕ δοἰποπι ροβί ἀΐθπὶ ἰογ ἰ 1 56 τηογίπγυηλ. Οὐδ αἰ 

οεἰευΐαπι Ὀἱδίίαγυϑ ογαΐ, Αροϊ]οάογυβ οἱ ρα] 1 Ῥγοί!οϑιιπὶ 

οὈίυ!, υἱ ἴῃ {Π|Ὸὸ πιογογοίυγ : οἱ ᾿||6, Ουἱά, ἱπχυΐί, πυπὶ 

ΡΑΙΠυπ πιουπὰ Υἱνοη οοηνοηΐ, πηογίθη!! πο οοηνοηϊ! 

Νυμποίδη(ὶ φυοηάδπι ἰρϑυπ) πιδιοα οἰἰ8 ἱποθβϑογα, 6 η6, ἰῃ- 

αυἱί, Ἰοφὰϊ ποη ἀἰάϊοὶϊξ, (86) Ουΐπὶ ἀϊδγυρίδπι ρΔ}}}} 5υΐ 

ραγίθπι Ὑϑγ ϊβδοί Απ ἰβίμοποθ οἵ ἱπβροοίδπδη) οἰπηΐδυδ 

ἀράϊδοοί, Αϑρίεἶο, ἱπαυΐϊί,, ΡῈΓ δοίβϑϑυγαμι ΡΔ}}}} ἰυ8πὶ γδη]- 

(Δίοπι. ἰοθη! ουἱάδπι, Νοηπα ΕΝ ἰ1|6 τ] α οἰ 9 ΝοΩ, 

ἱμαιίξ : πὶ} οηΐπι ἰδία ποη δάδυπί., Ὠοεθαί ορογίογε υἱγο 

86 ἀἄδτγο Οομῃηίοίβ : π81 8ὶ ́ ιιάθ πη) οἃ ἀϊχογίηϊ 4025 ἰῃ ΠΟΌὈΐΒ 

οογγίφοη δ 5ἰηΐ, δηγεηἀδθιπί ; ς“1η 4114, Ω1}}}} ἃ.} πο5. Χϑῆ - 
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ΒΙΒΑ. Β, ει ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὔ, οὐδὲν πρὸς ἡωᾶς. Πρὸς Ξανθίππην πρότερον μὲν λοι- 1) Ππἶρρα φυυπι ἐπ δυπὶ ργία8 οοηνίεἰδ εἴ πιδϑάϊοϊδ ἰπροδ- 
δοροῦσαν, ὕστερον δὲ χαὶ περιχέασαν αὐτῷ, «οὐχ ἔλεγον. 

[ων 7 

εἶπεν, ὅτι Ξανθίππη βροντῶσα χαὶ ὕδωρ ποιήσει; » 
πρὸς ᾿Αλχιῤιάξην εἰπόντα ὡς οὐχ ἀνεχτὴ ἢ Ξανθίππη 
λοιδοροῦσα, « ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, συνείθισμαι, χαθα- θ 3 ὙΟΥ 7) ἔφυ, μαι, 

, [ἐ 4 

περεὶ χαὶ τροχιλίας ἀχούων συνεχές ». (37) « χαὶ σὺ 
μέν, εἶπε, χηνῶν βοώντων ἀνέγη. υ τοῦ δὲ εἰπόντος, 
« ἀλλά μοι ῴὰ καὶ νεοττοὺς τίχτουσι, »« χἀμοί, φησί, 
- ἢ , νυ οὦὕὕὺνυ . » 
Ξανθίππη παιδία γεννᾷ. νυ ποτὲ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ χαὶ 

ἔνης συνεθούλευον οἱ γνώριμοι χερσὶν 
ἀμύνασθαι, « νὴ Δί᾽, εἶπεν, ἵν᾽ ἡμῶν πυχτευόντων 

φῷ [ 

ἕκαστος ὑμῶν λέγη, εὖ Σώχρατες , εὖ Ξιανθίππη. » 
ΟΝ , 

ἔλεγε συνεῖναι τραχεία γυναιχὶ χαθάπερ οἱ ἱππιχοὶ θυ- 

μοειδέσιν ἵπποις. « ἀλλ᾽ ὡς ἐχεῖνοι, φησί, τούτων 
’ ζωὴ , Υ̓ 

χρατήσαντες ῥαδίως τῶν ἄλλων περιγίνονται, οὕτω 
Δ ᾿ὦ ΄ ᾿ ’ “ χλ ὩΣ, ᾽ 

κἀγὼ Ξανθίππη χρώμενος τοῖς ἄλλοις ᾿ἀνθρώποις συμ- 
περιενεγθήσομαι. » 'Γαῦτα δὴ χαὶ τοιαῦτα λέγων καὶ τ δορνεηίεί, 
πράττων πρὸς τῆς Πυθίας ἐμαρτυρήθη, Χαιρεφῶντι 
ἀνελούσης ἐχεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον, 

᾿ἈΑνδρῶν ἁπάντων Σωχράτης σοφώτατος. 

διήλεγχε τοὺς μέγα φρονοῦντας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὡς ἀνοή- 
τους, χαθάπερ ἀμέλει χαὶ τὸν Ἄνυτον, ὡς χαὶ ἐν τῷ 
ΠΠλάτωνός ἐστι Μένωνι. οὗτος γὰρ οὐ φέρων τὸν ὑπὸ 
Σωχράτους χλευασμὸν πρῶτον μὲν ἐπήλευψεν αὐτῷ 
τοὺς περὶ ᾿Αριστοφάνην, ἔπειτα καὶ Μέλητον συνέπει- 

᾿ σεν ἀπενέγχασθαι χατ᾽ αὐτοῦ γραφὴν ἀσείζείας χαὶ τῶν 

9 

40 

45 

νέων διαφθορᾶς. ἀπηνέγχατο μὲν οὖν τὴν γραφὴν ὃ 

Μέλητος, εἶπε δὲ τὴν δίχην Πολύευχτος, ὥς φησι Φα- 
δωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἱστορία " συνέγραψε δὲ τὸν λόγον 
Πολυχράτης ὃ σοφιστής, ὥς φησιν “Ἕρμιππος, ἢ 

Ἄνυτος, ὥς τινες " προητοίμασε δὲ πάντα Λύχων ὃ δη- 
μαγωγός. (39) ᾿Αντισθένης δ᾽ ἐν ταῖς τῶν φιλοσόφων 

διαδοχαῖς χαὶ Πλάτων ἐν ᾿Ἀπολογίᾳ τρεῖς αὐτοῦ χατη͵,- 
γορῇσαί φασιν, Ἄνυτον καὶ Λύχωνα χαὶ Μέλητον" τὸν 
μὲν Ἄνυτον ὡς ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν χαὶ τῶν πολιτι- 

χῶν ὀργιζόμενον τὸν δὲ Λύχωνα ὑπὲρ τῶν ῥητόρων " 
χαὶ τὸν Μέλητον ὑπὲρ τῶν ποιητῶν, οὖς ἅπαντας ὃ 
Σωχράτης διέσυρε. Φαδωρῖνος δέ φησιν ἐν τῷ πρώτῳ 
τῶν ἀπομνημονευμάτων μὴ εἶναι ἀληθῇ τὸν λόγον τὸν 
Πολυχράτους κατὰ Σωχράτους " ἐν αὐτῷ γάρ, φησί, 
μνημονεύει τῶν ὑπὸ Κόνωνος τειγῶν ἀνασταθέντων, ἃ 
γέγονεν ἔτεσιν ἕξ τῆς τοῦ Σωκράτους τελευτῆς ὕστερον. 

δἰβϑοί, ροϑδί υ6γὸ οἱ δαυδπὶ ἰῃ οἂρυΐ οἰιἰδοοί, Νοηπο, ἰπ- 

αυϊέ, ἀϊοοθαπι Χαπ  ρροη ἰοπδηίοπι οἰΐδπι ρἰ αἰ υγαπὶ 

Ὀἰοοηίὶ ΑἸοϊυΐδαϊ πο 6856 (οἰ ογδ Ὀ !θτὰ Χδηλρροη δάθο 

ογοβ8πι, Αἰαυὶ, δἰΐ, ὁσο ἰΐ ᾿νἶϑοο ͵απιργίάἀοιη δβουσίυδ ςυ: 

80 δὶ ρογροίιιο ϑοῆυπι ἰγοο! ] ΑΓυΙ δυάίδηιν. (37) ΑΠ τοῖο ἴυ 

ΠΟῊ ἰοἸογδβ ΟἸΔΠΊΟΓΟ ρογβίγοροηί65 δηϑογοθ᾽ ἰηαι1. ΠΠΠο40.6 

ἀϊεοηΐα, Αἱ πε οτὰ ρυ]!όθαυα ρατυηΐ, Εἰ η, δὲ, 

Χδηιρρο ἢ] ΐο8. σιχηΐϊ,. Ουυχ ρα] απ 114 ἱρϑὶ ἐπ ρ]αῖοδ 

ἀοπηροίϑϑοί, πῃοπογοηίααυα (Δ ]ἰάγοβ, ἰηὐυγίδπι πιᾶπὺ υ]εΐ- 

βοογοίυγ, Ῥγιροίαγο, ἰηαυ, υἱ ΠΟΡῚΒ ρυσηὶβ ἀδοογίδης δὺς 

ππυκαυΐίδηαυο νοοί γῇ η) δος πηοί, Εἶδ δοογαίςβ, οἷδ Χαηζρρο ! 

Αϑρογογίβ. ἰησοηϊ ὑχογὶ [ἴὰ σοησγραϊοπάυπι τποποῦδῖ, υἱ 

ἐ40}8. δΔηΐΠι0 518 Θαιυ 68 : 81 δίουΐ ||, Ζυυπ) δὸβ βδιηοὶ 

ΒΌθορογηξ, γο 4υἷ5 (Δ6}}6 υἱαπίυγ; [(8 οἱ πιϊὶ ροσί Χδη- 

{π|ρρθ9 υδυπὶ τοϊϊψχυογαπι πιογίδ! πὶ (Δ0}}} 5 ὁοηγνοσβαίῖο 

Ιβδία οἱ ᾿)}}5πηοαϊΐ ρσογοης αὐοίἀϊα οἱ ἀϊορης 

γί ἶδ5 (ο5Ππηοηΐο Ἰαυἀδίυ5 65, χυὰ ΟΠ γορμοιίὶ ἰὰ οτᾶ- 

οὐ} πὶ οὐ, φυοά ἰῃ οπιηΐυ πὶ ογοὸ ἐϑί, ηἰπκίγιηι μοὺ : 

ΜΜογίδ! πὶ υη0.5 δοογαίθϑ γογὸ 8} 1. 

(ἡ ἀφ᾽ οὗ δὴ καὶ ἐφθονήθη μάλιστα χαὶ δὴ χαὶ ὅτι (38) Εχ 400 τηᾶσπᾶ ἴῃ ΠΠυπὶ ἱπυ δ οοηἤαία εἰ, γινοίοτοδ- 

406 φυοὰ 608, αυὶ 50] ἰρ5}5 ἸΔσΠΌΡΟΓ ρ]δοογοπῖ, οἱ 5[ο]}- 

ἀο5 οἱ ἱπείρίθηΐοβ ἀγρυΐϊξϑοῖ. Ἐογιη ΘΧχ ΠΙΠΏΘΓΟ Αηγίυ9 

ογαΐ, δίουΐ ἰῃ ΜοποηΘ Ρ͵αΐο φυοαυὸ δἰξ. [5 ϑηΐη ἃ ϑοσγδῖθ 

ΓΙ ογὶ 56 πο θγθηβ ργυπι αι] άοπη Αὐἰβίορδηοπὶ δάνογευβ 

ἱΠπαπὶ δουϊΐ, δ ἀοἰπάθ Με] υμ φυόχας ἱμάχὶξ, οἱ 1Π|| ογὶ - 

ΘΠ ἱπιρίοίαί 8 ἃ οἸ]ϑοοπί πα 8 οοττυρίοηΐδ ΟἸἠ ] οογοί. 

Εἰ Μοϊυβ φυϊάδιι δρυὰ ᾿υἀΐοο8 ἡ υπὶ δοουκανὶ ; ρογογα- 

ΥἱΓ συότο δοσυβδίίοποπι Ῥοϊγοιοίυδ, υἱ δὲ Κανογίπυβ ἰῇ 

Οπιπίροπᾶ ᾿ιἰδίογίἃ : ογαίἰυηθπὶ ΡΟ γογαίοβ 50} 58 βογίρϑι, 

υἱὐ Ηοτπιίρρυβ τείογί, εἶνθ, υἱ φυϊάδπι νοϊυπί, Αὐγίυξ.. 
ΡΓαΡάγΑΥ ΤΠ  δυΐεπι οπηπίδ ΤΠ οοη ογδίου. (39) ΡΟγγὸ Απιΐβέ δ- 

Π68 ἰη ἢ ΠΠΟΒΟΡΙΟΓ πὶ δυο αβϑίομ θ05 οἱ ἰπ Αροϊοσὶα Ρ]αῖο 

ἴγοβ ΠΠππὶ δοοιι88586 ἰγαάυηΐ, Αηγίυμῃ, Γγοοποῖῃ ἂς Μοὶϊ- 

ἴυι : Αμγίυπι αυϊάοηι υδοὶ οσδυβᾶπη δροηΐοπ) γί σι πὰ) 

δογυηχυδ 4υΐ ΓΘΙΏΡΙΠ πὶ δα Π)ἰἰϑίγαρθδηξ, 1 ΥΟΟΠ ΘΠ) 

ογαΐογιμῃ, ΜΘ πὶ γὙογοὸ Ροσίδγιπι, αυοὰ 608 ΟἸΠ65 (δΓ- 

ρΡοθαΐ ϑοοαίθοβ. Ἑδυογίῃυβ ἐπ Ὀγίπιο (ομπηποπηίδγίογι)πι 

δΟηυΐ 81) ΠΟἢ 6886 ῬΟΪγοΓαί8. 'ῃ δοογδαίοηι ογδίίοποπι ἔγδ- 

Ἅἰϊ, φυοά ἱπ οἃ (Δοΐδ 58 πιοῃίίο πιυγογιιπλ ἃ (Οηοῆσ ἰῃ - 

δἰδυγδίογυπι : [ἃ υθγοὸ (δοί Πὶ 6556 αἰοὶ( βοχίο δῆπὸ ροβῖ 

τηογίοπ) Βοογδί8. Αἰαυς ᾿(8 86 γθ5 πδ]γοῖ. (40) Ἑογπιυὶδ δεςα- 

χαὶ ἔστιν οὕτως ἔχον. («υ) Ἡ δ᾽ ἀντωμοσία τῆς δίκης οφαἰ[ἰοηἰβ ἐγαί ἰνΐ5 γογοΐθ σΟΠΟΘΡίδἃ - βοαγυδίαγ οπὶπὶ πδοίοπιε, 
τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον ἀνάχειται γὰρ ἔτι καὶ νῦν, 
φησὶ Φαδωρῖνος, ἐν τῷ Μητρῴῳ" « τάδε ἐγράψατο 
χαὶ ἀντωμόσατο Μέλητος Μελήτου Πιτθεὺς Σωχράτει 
Σωφρονίσχου Ἀλωπεχῆθεν " ἀδικεῖ Σωχράτης, οὖς 
μὲν ἢ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νοαίζων, ἕτερα δὲ χαινὰ 

"0 δαιμόνια εἰςηγούμενος " ἀδιχεῖ δὲ χαὶ τοὺς νέους δια-- 
φθείρων. τίμημα θάνατος. υ Ὁ δ᾽ οὖν φιλόσοφος, Λυσίου 2ορίνι8 γεγο, αυσπὶ {Π| Γι γϑἰδ5 4ιδπι ΡΓγῸ 60 βογίρθογαί δρὸ - 
γράψαντος ἀπολογίαν αὐτῷ,, διαναγνοὺς ἔφη, «καλὸς 

εἱ ἰγδὰ  Εανογίηυς, 'ῃ Μοῖγοο : « ἤδη δοεσιιβδίϊοηοῃι ἐσίιι- 

ἘΠ αἱ )υγο) γάπάο οοπϊττηδν} Μοϊοίυβ Μοϊεῖϊ ἢ]}}15 ΡΠ ο ἢ - 

8ὶ8 δάνογϑιβ δϑοογαίθπ) ΘΟρῃὨγοηδοὶ ἢ] π ΑἸορδοθηθοι : υγἃ 

γἱοἱαί ϑοογαίοβ, 4108 οχ πιδ) ογπῃ ἰηβί [υ͵0 δυδοορὶί εἰν 85, 

ἄδοβ8 6586 ποβδπδ, [18 ὑ6γὸ πούὰ ἀφριηομπὶα ἱπάμοθῃϑ : 0" 

ἔγϑ 705 οἱ (85 ᾿υυθ 68 ΟΟΓΓΌΠΙΡΙ:. Ρασηδ 1}}} πηογ8. ν Ρ!  ο6ο-- 

Ἰοείαπι γρο ἰἀ55οῖ,, Βοηδ, ἱπαυϊῖ, οἵ ρύάοίαγα οί ογαίίο, 

μὲν ὁ λόγος, ὦ Λυσία, οὐ μὴν ἁρμόττων γ᾽ ἐμοί. » για, τη! ἰάπηδα ποἢς φοπβτιθπθς Εταΐ ἐπίῃ {1 )μάὶ - 



118. 11, 5. ΒΟΟΒΑΤΕΞ. 
δηλαδὴ γὰρ ἦν τὸ πλέον διχανιχὸς ἢ ἐμφιλόσοφος. (4) 
εἰπόντος δὲ τοῦ Λυσίου, « πῶς, εἰ καλός ἐστιν ὁ λόγος, 
οὖχ ἄν σοι ἁρμόττοι; ε ἔφη, « οὐ γὰρ χαὶ ἱμάτια χαλὰ 
καὶ ὑποδήματα εἴη ἂν ἐμοὶ ἀνάρμοστα; » χρινομένου δ᾽ 

5 αὐτοῦ φησιν Ἰοῦστος ὁ Τιδεριεὺς ἐν τῷ Στέμματι 
Πλάτωνα ἀναθδῆναι ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ εἰπεῖν, « νεώτα- 
τὸς ὦν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν ἐπὶ τὸ βῆυα ἀνα- 

δάντων" » τοὺς δὲ διχαστὰς ἐχόοΐσαι, Κατάδα, 
τ κατάξα [τουτέστι χατάθηθι]. “Οτ᾽ οὖν χαὶ χατε- 21 

᾽0 δικάσθη διαχοσίαις ὀγδοήκοντα μιᾷ πλείοσι Ψήφοις 
τῶν ἀπολυουσῶν" χαὶ τιμωμένων τῶν δικαστῶν τί 
χρὴ παθεῖν αὐτὸν ἢ ἀποτῖσαι, πέντε χαὶ εἴχοσιν 
ἔφη δραγυὰς ἀποτίσειν. ((2] Ιὐὐδουλίδης μὲν γάρ 
φησιν ἐχχτὸν διολογῆσαι " θορυύησάντων δὲ τῶν δικα- 

15 στῶν, « ἕνεκα μέν, εἶπε, τῶν ἐμοὶ διαπεπραγμένων 
τιμῶμαι τὴν δίχην τῆς ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως. » 

καὶ οἵ θάνατον αὐτοῦ χατέγνωσαν, προςθέντες ἄλλας 

ψήφους ὀγδοήχοντα. χαὶ δεθεὶς μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας 

ἔπιε τὸ χώνειον, πολλὰ χαλὰ χἀγαθὰ διαλεχθεὶς, ἃ 

48 

οἶδ }} ἰπϑι {0 νἱοίηΐοῦ φυδιὴ Ρ}ΠΟϑορ ἶοο. (44) Ρεγοοπίδηϊι 

1 Ὑ8185 ΟἿΓ δὶ Ὀ0ηἃ ὀββοί, ἰρβϑὶ 0 Θοῃσγιοζαί ογϑίο, Νοπῃδ, 

ἱπαυϊί, οἵ Ἱπαυιπχοηΐδ οἱ οδοδαπηθηΐδ βρθοίοβα 6886 ροββιιηΐ, 

πθαὰς ἰΔπηθῃ ΠῚ} Δοοοιαπηοδίδ" Οὐμπ) οδυιδᾶ 6)08 ἀσογδ- 

(υΓ, δϑοθηάῖϑβο Ὀ]δίομ τη ἴῃ βϑιυικροδίυπι γοίογί 7υβίιι5 Τίδο- 

ΤΙ 515 ἰη δίθπιπιδία, διὸ ἀἰχίβθθο : « Οὐ} βίη) ἤδῖα χηϊηΐπηυς 

ΘΟΓΌΠ, Υἱεὶ Αἰ ΠΘηΐθη568, αυὶϊ ἔγίθυ δὶ δβοθηάογαηΐ : ν ἰῃ- 

ἰογρϑ!]αίυπηαυδ ἃ ᾿υἀϊοίθυδ ΟἸδπιδη 5, Ποβοθπᾶθ, ἀ6- 

βύ6ηά6, δηηηδίιι5 6δΐ ἱρίίυγ γυὰδΐσαπι ἀσποαδη( 8 οοἰορίηίδ 

οἴ ὑηᾶ δβοηίθη [15 ΘΌργα 688 αυΐδυ8 Δυβοϊνοθαΐυσ. 2 δι :- 

τδηςθυ5α86 οἱ υ8 φυ8 ρα πᾶ δὶ πηι !οΐδ οβδοῖ ἁδοίθῃ - 

ἀϊ|5, φυΐηαιε οἵ υἱρίη! ἀγϑοιπηα8 5ο] γι πὶ 86 ἀἰχὶ!.. (42) 

Ουδησυδπι) ΕἸΡυ 08 ἐοηΐαπι ΡΟ] οἰ πὶ 6856 ἀἰϊχίί. Ὑγο- 

τὰ ἰππ)υ δη θ5. ̓ υἀίοῖθυ5, Ἐοτγαμη, ἱπαυϊξ, ργδίία 

αἰῶ ἃ Π|6 βόϑία 8 η}, (6 Π560 Π|6Ὲ ἱῃ Ργγίδηθο ρυ ἶσα δἰ 

ἄοθεγο. Ταπι 1}}} Δ) οἱ 18 4118 οοἰοςὶπίδ δοη(θη ἰϊ8 ἢΠ πὶ οδρὶ- 

(ἰδ ἀλπηπᾶπί ; οἱ οοηθοίυβ ἰῃ Υἱπουΐα, ροδί βαυοοβ ἀΐδα 

αἰ ουΐαπι ὈΪ 1, τη} 18 μεγῖυ8 Ῥγδροαρα ἀἰββογθηβ, φυρ ἰη ΡΙια- 
20 Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνί φησιν. ᾿Αλλὰ καὶ παιᾶνα χατά 2άοπε Ρ]αίο ἐχροπὶί. Ριρᾶποηι 4υσῆμι8 {Π]ΠῚμῺ ΒΟΥ ρ5586 ΠΟΙ - 

τινας ἐποίησεν, οὗ ἣ ἀρχή; 

Δήλι᾽ Ἴλπολλον χαῖρε, χαὶ Ἄρτεμι, παῖδε χλεεινώ. 

Διονυσόδωρος δέ φησι μὴ εἶναι αὐτοῦ τὸν παιᾶνα. 
48 ἐποίησε δὲ χαὶ μῦθον Αἰσώπειον οὐ πάνυ ἐπιτετευγμέ- 

νως; οὗ ἣ ἀρχή" 

Αἴσωπός ποτ᾽ ἔλεξε Κορίνθιον ἄστυ νέμουσι, 
μὴ χρίνειν ἀρετὴν λαοδίχῳ σοφίῃ. 

᾿ (Φἢ Ὁ μὲν οὖν ἐξ ἀνθρώπων ἦν Ἀθηναῖοι δ᾽ εὐθὺς με- 
δὺ τέγνωσαν, ὥςτε χλεῖσαι χαὶ παλαίστρας χαὶ γυμνάσια. 

καὶ τοὺς μὲν ἐφυγάδευσαν, Μελήτου δὲ θάνατον χα- 
τέγνωσαν: Σωχράτην δὲ χαλχῇ εἴχόνι ἐτίμησαν, ἣν 
ἔθεσαν ἐν τῷ πομπείῳ, Λυσίππου ταύτην ἐργασα- 
ιλένου. Ανυτόν τε ἐπιδημ ἤσαντα αὐθημερὸν ἐξεχήρυ- 

80 ξαν Ἣ ραχλεῶται. οὐ μόνον δ᾽ ἐπὶ Σωχράτους ᾿Αθη- 
ναῖοι πεπόνθασι τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ πλείστων ὅσων. 
καὶ γὰρ Ὅμηρον, καθά φησιν Ἡρακλείδης, πεντήχοντα 
δραχωαῖς ὡς μαινόμενον ἐζημίωσαν, καὶ Τυρταῖον πα 

ρακόπτειν ἔλεγον, χαὶ ᾿Αστυδάμαντα πρότερον τῶν 
40 περὶ Αἰσχύλον ἐτίμησαν εἰχόνι χαλχῇ. (4) Εὐριπίδης 

δὲ χαὶ ὀνειδίζει αὐτοῖς ἐν τῷ Παλαμήδει λέγων « ἐχά- 
νετ᾽ ἐχάνετε τὰν πάνσοφον τὰν οὐδὲν ἀλγύνουσαν ἀηδόνα 
μουσᾶν. » αὶ τάδε μὲν ὧδε, Φιλόχορος δέ φησι προτελευ- 
τῦσαι τὸν Εὐριπίδην τοῦ Σωχράτους. ἐγεννήθη δέ, καθά 

45 φήσιν ᾿Δλπολλόδωρος ἐν τοῖς χρονιχοῖς, ἐπὶ ᾿Ὰψεφίωνος ἐν 
τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς ἑδδομηχοστῆς ἑδδόμης Ὀλυυπιάδος, 
Θ'αργηλιῶνος ἔχτη, ὅτε χαθαίρουσιν ᾿Αθηναῖοι τὴν πόλιν 
καὶ τὴν Ἄρτεμιν Δήλιοι γενέσθαι φασίν. ἐτελεύτησε 
δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς ἐννενηχοστῆς πέμπτης Ὀλυμ- 

δ0 πιάδος, γεγονὼς ἐτῶν ἑδδομήχοντα. ταὐτά φησι καὶ 
Δυυήτριος ὁ Φαληρεύς. ἔνιοι δὲ ἑξήχοντα ἐτῶν τελευ- 

᾽ν 

τῆ σαι αὐτόν φασιν. (5) ̓ Αμφότεροι δ᾽ ἤκουσαν Ἄνχξαγό- 

23 

Ὧ}}} δυίυμπαπί, οὐ 8 651 ἰηἰἰἰὰτ : 

6116 ΑΡΟΪΙΟ,, β8]νῈ, ἔυφυο Ὀΐδηᾶ, γογοηάὶ. 

ὈΪοΟΠΥΒούογυ8 δυΐθπν ρέθδηοπὶ ἰρβίιι8 ΠΟ 6686 τηοπιογδῖ. 

Εδείξ οἱ ΞΕβορίδπι (δ θυ πὶ ποη πηι! οοπιροβίίο, οὐυϑ 

ἰηἰ πὶ οδί : 

Οἰνίθυϑ βορυβ ἀϊχὶ( ᾳυοίβ οὐ] 8 Οοεἰπίῃυδ, 

Νὼ υἱγίιιίοι ἰῃ [05 }υἀΐος οοῦσ τοοοηί. 

(43) Αἰφια υἱ δοπ Δ0|1118 ἱπ Υἱνὶθ ογδί ϑοογαίθβ, βίδίϊ πη 

Αἰπεπίοπϑίθυϑ 6᾽05 (Δοῖϊ ἰδηίυπη οἰ απ ΐδ5 ἱποδβαὶἑ, υἱ 

ΡΔΙαϑἴγαϑδ οἱ ψυπιηδϑία οἰδυάογοηί, οἵ δ) 05 φαίάοπι οχῆΐο, 

Μοϊϊΐυπι πιογίο ἀδπιπαγοπί. ϑοογαίθπι Ὑ6ΓῸ Οσθἃ ἱπηδρίπο 

ῬΟΡ]οα ΠΟΠΟγάύθγθ, υδη) ἃ 1 γϑῖμρο ρογίδοίδπι ἱπ ᾿ΟΠροΟ 

δβἰδιυογιηΐ. Αἡγίυπι Ἡογδοϊθοΐα", αυο ῥγίηιο αἷο δάνϑηϊ, υγθὸ 

οχρυϊογυπί, ΙΔἀ6πὶ ΑἰΠ ΘΠ ἢ 5:08 πο τηρᾶο ἴῃ δοογαίο, 

γΘΓΌΩ οἵ ἴῃ 811}5 νἐγὶ5 {ΠΠβί γί δὰ5 ρογηγυ} 15 δοοί αἰ. ΝδΙχιο, 

υἱ δἰἷί Ηδγδο! ἀθ8, Ηομηογυπ) νοὶυἽὶ ᾿ἰπεδηϊεηΐοηη ἀγδοηγἱς 

ᾳυϊπαυδρίηία τιυϊοίαγυπί, Τγγίδουπιχιο ἀρ γᾶγα ἀϊχογυηΐ, 

Αϑἰγάδιμδηίοπι Ὑ6ΓῸ ργ15 αυδηὶ ,ἘΞΟΠΥ]υΠ) Πορογδυογιηΐ 

ἱπιδρίπε γθᾶ. (44) Εἶ8 Ευγίρὶ 465 αυοαια ἰὰ Ἔχργοθγαὶ ἰπ 

Ῥαϊδιηθάθ : Οοο ϊι 8 » ΟΟΟἰἰ5118 βδρ 6155: πδπ), ἱπποχίδπι 

Μυρδγιιηι Ἰυδξοϊηΐδηλ. Αἰχαΐ ἤδὸ χυΐϊάοπλ (8 δροθηΐ, Ρ]}}]0- 

ποτὰ δυΐοπη Επυτγὶρίἀθπὶ δηία ϑδοογδίθηι οὐ ἑϊββα ἰγδαϊξ. 

Ναίΐι5 οδί ϑοογδίοβ, υ δἷΐ Αρο!]!οάογῃβ ἰῃ ΟἨΠγοπίεἰβ, 8:- 

οΠοηΐα Αρβθρ]ιίοηθ δορί υμροϑίπιδο οἱ βϑρε πη ΟἸγτηρίδαϊς 

ἈΠῚῸ αὐυδλίο, ΤὨΏΔΥΡΟΙΙΟΠἾ8 Π]Θη58 βδοχίο, 4ὺ0 αἶα ]Ἰυ- 

βίγδηί Αἰ δηΐθη968 οἰν (δίθιη Ὠ δηϑηγαιι6 παίδπη ἢ οἰϊὶ 

ἰτδάυπί. ΜΟΥΙΪΌΓ ΡγΠΟ 8δΠΠ0Ὸ ποπδροϑίπη αυϊη 9 

ΟἸγπρίδαΐθ, δορί υδροδίμηο φρίδεβ ἃηπη0. Εδιίϊοπὶ οἰΐδην 

Ὀοιηοίγι 5 ΡΠ ΔΙΟγΘυβ αδἰῖ. δϑιηΐ αυΐ δβοχαροηδγίυμη ΟὈἑϊδδο 

τοίεγαηῖ, (19) Οἱογχιθ ὑεῦο, ϑοογαῖθα εἱ Ευγίρίά68, 
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ρου, καὶ οὗτος καὶ Εὐριπίδης, ὃς καὶ τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς 2 4 Ἀπαχᾶρογῶ δυθίίοροβ ἔμθγθ. Ρόγγο Επγίρέἀθβ ρείπιο ἃππὸ 
ἑθδομηκοστῆς πέμπτης Ὀλυμπιάδος ἐγεννήθη ἐπὶ Καλ- 
λιάδου. δοχεῖ δέ μοι χαὶ περὶ τῶν φυσιχῶν ὁ Σωχράτης 
διειλέχθαι" ὅπου γε χαὶ περὶ προνοίας τινὰ διαλέγεται. 

5 χαθά φησι χαὶ Ξενοφῶν, καίτοι περὶ μόνων τῶν ἠθικῶν 
ποιεῖσθαι τοὺς λόγους αὐτὸν εἰπών. ἀλλὰ χαὶ Πλάτων ἐν 
τῇ Ἀπολογία μνησθεὶς ᾿Αναξαγόρου καὶ ἄλλων τινῶν 
φυσιχῶν, ἃ Σωχράτης ἀρνεῖται, περὶ τούτων αὐτὸς λέγει, 
καίπερ ἀνατιθεὶς πάντα Σωχράτει. φησὶ δ᾽ ᾿Αριστοτέλης 

10 μάγον τινὰ ἐλθόντα ἐχ Συρίας εἰς ᾿Αθήνας τά τε ἄλλα 
᾿χαταγνῶναι τοῦ Σωχράτους, χαὶ δὴ χαὶ βίαιον ἔσε- 
σθαι τὴν τελευτὴν αὐτῷ. (46) ἔστι δὲ χαὶ ἡμῶν εἰς αὐτὸν 
οὕτω" 

Πινέ νυν ἐν Διὸς ὦν, ὦ Σώχρατες" ἢ σε γὰρ ὄντως 

ιδ καὶ σοφὸν εἶπε θεός, καὶ θεὸς ἢ σοφίη. 
πρὸς γὰρ ᾿Αθηναίων χώνειον ἁπλῶς σὺ ἐδέξω" 

αὐτοὶ δ᾽ ἐξέπιον τοῦτο τεῷ στόματι. 

βορίυδαοθίπιδ αυϊηΐδ5 ΟἸ γιηρί δα ὶβ (4}}1Δἀ8 ἀγοδοηῖς ογία 65ΐ. 

γιάοίυγ δυΐοιη τὶ ϑοογαίοϑ οἰἶΐδν ἀς γόγιμι ἡδίυγα ἀξθθο-- 

Γυ 1556, αυδηπθοασυϊάθπηι οἱ ἀὁ ργονιἀρηκδ αυδοάδπι ἀϊενοίδὲ, 

αἴ ρ86 αἱἱ Χοπορθοη, φυδηαυδπι οι1π ἰδηϊυπηπιοάο ἐδ ποὸ- 

γἰθυϑ οἱ τῇ θοῆς οοηδ πο πᾶ ἀΐβδογογο 850} 1{π| δϑϑογιί. δοὰ 

οἱ ΡΙδίο ἰῇ Αροϊοσίᾶ πῃθη τ] οΠοπὶ ΑΠδχδρογρο (ΔοΙἢ5 δ ογαι- 

416 ρΡἰγβίσογυμη, 4υ6 ϑοογδίοβ δοῖγο 86 ποδί, ἀθ ᾿νὲβ ἱρδε 

ἀἰςϑογῖί, φυδησιδη υθΐφυς δοοστγαίοπι ἀἰϊδριυϊίδηΐοιι ἱπἀποδῶς. 

Βείογί Αγιδίοίθοθβ τρᾶζυμ αὐοηάδπι οχ ϑιυγὶδ ῥγοίδείῷ 

Αἰ οπδ5 οἱ 8118 ϑδοογδίὶ ἱπίδυςίδ ργεαϊχίβϑο οἱ υἱοϊοηΐδιι εἰ 

τοογίοαι [αἰυγδῃ. (46) Ἐδὶ ποβίγυπι ἰῃ "πὶ βογρίαπι ἐρε- 

ΘΓ : 

Νυπο ἷθα ρυὰ Ξυρογοβ, θοηθ ϑοςγδίθδ : ἱῃμδα δηΐπῃ 

[6 βᾶρογο οχϊπο αἰχὶί, οἱ 15 βδρίθῃβ. [ΑΡοἱ]ϊο 

Οἰνίθυβ ἱπρτγαῖϊβ {Π0ὶ ογαΐ ρογγοείδ εἰουῖδ  Ἃὑ 
μιαυϑοτιηί ἱροὶ ργοίἑηυϑ ογὸ ἴυο. 

Τούτῳ τίς, χαθά φησιν ᾿Αριστοτέλης ἐν τρίτῳ περὶ δῦ συπι 60, υἱ τοίογὶ Ατἰβίοίοοϑ ἴῃ ἰογῖο ἀδ Ῥοείίεδ, δτῶθο 
ποιητιχῆς, ἐφιλονείχει "᾿ντίλοχος Λήμνιος χαὶ Ἀντιφῶν 

20 ὃ τερατοσχόπος, ὡς Πυθαγόρᾳ Κύλων Κροτωνιάτης" 
χαὶ Σύαγρος Ὁμήρῳ ζῶντι, ἀποθανόντι δὲ Ξενοφάνης 
ὃ Κολοφώνιος - χαὶ Κέρχωψ Ἡσιόδῳ ζῶντι. τελευτή- 
σαντι δὲ ὁ προειρημένος Ξενοψάνης: χαὶ Πινδάρῳ 
᾿Αιμφιμένης ὃ Κῶος: Θάλητι δὲ Φερεχύδης καὶ Βίαντι 

20 Σάλαρος Πριηνεύς: Πιτταχῷ ᾿Αντιμενίδας καὶ Ἀλ- 
καῖος, Ἀναξαγόρα Σωσίδιος, καὶ Σιμωνίδῃ Τιμο- 

βίυαϊο οογίδιδί αιϊϊάδπι ΑΠ(Ποο 5 Τ,ομπἶυ5, οἱ Απεριηοα 

Ῥγοάϊσίογυπι ἱπίογργοβ, αὐριηδαμηοάυπι οἴ ουπὶ Ργίβαροτα 

Ογΐοπ Οτγοϊοηϊδίδ, υἱνθηϊψαθ ουπὶ ΗΟ ΟΓΟ 5. γᾶρτῦξ, υἱΐδ 

[υποῖο Χεοπορίδη68 Οοϊοριοπίυβ ; οὐπὶ Ηοδίοαο Υἱνοπίς σεε- 

σΟρ5, οὐ ἀοπποῖο ΧΟΠΟΡΔΠ65 ἑάεσῃ, οὐ͵ὰδ ποθ ΤΟ ΣΙ - 

Ὠἰπηὺϑ ; οὐ) ΡΙπάδρο Απιρ θοῆς Οουβ, ουὐπὶ ΤἼΔΙοῖο Ρὲν6- 

Γοογάοβ, οὑπὶ Βίδπίς 58] δγὺβ Ῥγίθποηϑὶς, εὐτὰ Ρὶ ἰδοὺ Α"- 

(ἰπποη! ἀδ5 οἱ ΑἸοζουβ, οὔτ Απδχδροιᾷ ϑοδίθιιβ, οἱ συτα 
χρέων. (47) Τῶν δὲ διχδεξαμένων αὐτὸν τῶν λεγομένων δός γποηΐάα Τίπηθογθοη. (47) Ὑογθμι δα ἰΐ αὶ βυοοδοδοσε 

Σωχρατιχῶν οἵ χορυφαιότατοι μὲν Πλάτων, Ξενοφῶν, 
Ἀντισθένης" τῶν δὲ φερομένων δέχα οἱ διασημότατοι 

80 τέσσαρες, Αἰσχίνης, Φαίδων, Εὐχλείδης, ᾿Αρίστιπ- 
πος. λεχτέον δὲ πρῶτον περὶ Ξενοφῶντος, εἶτα περὶ 
᾿Αντισθένους ἐν τοῖς χυνιχοῖς, ἔπειτα περὶ τῶν Σωχρα- 
τιχῶν,, εἶθ᾽ οὕτω περὶ Πλάτωνος, ἐπεὶ κατάρχει τῶν 
δέκα αἱρέσεων καὶ τὴν πρώτην Ἀχαδηυίαν αὐτὸς συν- 

48 ἐστήσατο. ἡ μὲν οὖν ἀχολουθία 
τρόπον. Γέγονε δὲ χαὶ ἕτερος Σωχ 
περιήγησιν Ἄργους γεγραφώς: χαὶ ἄλλος περιξατητι- 
χός, Βιθυνός: καὶ ἕτερος ἐπιγραμμάτων ποιητής" 
καὶ ὃ Κῷος, ἐπιχλήσεις θεῶν γεγραφώς. 

ΚΕΦ. ς΄. 

40 ΞΕΝΟΦΩΝ. 

δοογδίϊ οἵ δρροϊ!δηίΐυν δοογδίϊοὶ, ΠΟ ἐπὶ πὶ καὶ Ρἰδίο, Χο - 

ΒΟΡἤο οἱ Αἰ ϑίποποθθ. Ἐχ ᾿ς γθσγο αυΐ ἀδροϑ τυΐσο ἀϊ- 

οὐυπίυν, οἰαγίβδὶπιὶ Γπογυπί αυδίζυον, Εϑοἰίποβ, Ρδράοι, 

Ευο!άο5 οἱ Αγδίΐρρυβ. Ῥγίπιο ἰσίίυς ἀϊοοπάσπι ἂς Χοξιὸο- 

Ρἰιοηΐθ, ἀοίποορβ ἀθ Απεδίποης ἱπίον Ογηΐοοβ, ἰυπι ἂς 50- 

ογαιἰοἷβ, δίαυο ἰΐδ ἀοπιαπὶ ἀθ Ρ]αίομο, αυἱ οἱ ἀδοδπι Ξοσΐα- 

Γαπι ΡΓΠΟΟρ8 6ϑὲ, ὈΓΪΠΙΔΙΏσυΘ Αὐδαοπηΐδηη ρθε οοπϑε ἱ. 

τοῦτον ἐχέτω τὸν Ἡΐς ἐγροὸ βυσορϑβίοηΐ 6βϑἴο τπηοάυβ. Ευϊΐ οἱ δ]ἴυ5 δοσγδίθς., 
ρᾶτης, ἱστορικός, 27 }ἰς(οτίουδ, 401 Αγροϑ ἀσβογίρϑβιί : δ]ἴυβ, Ρογίραίοίίου5, Βὶ - 

{ΠΥ π05 : ΓΌΓΒΙΒ 8]108, ροοίδ ορὶ στδιηπιδίυπι : ἀδηΐφῃε δίας, 

Οουϑ, 4υϊ ἀ6 ἀδογιπὶ οΟρποιηίηθιι5 βογ μ5ἰ(. 

-- “οαἀνΌθ0 α------ 

ΟΑΡ. ΥἹἱ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

.48. Ξενοφῶν Γρύλλου μὲν ἦν υἱός, ᾿Αθηναῖος, τῶν ; 48. Χεπορίοα ΟΥΥ] ΒΠ1υ5, Αἰ ΒΘηἰοΠβῖα, ρᾶρο Εγολι οπεὲς 
δήμων ᾿ρχιεύς: αἰδήμων δὲ καὶ εὐειδέστατος εἷς 
ὑπερθολήν. ᾿Γούτῳ δὲ ἐν στενωπῷ φασιν ἀπαντήσατα Δ 
Σωχράτην διατεῖναι τὴν βαχτηρίαν χαὶ χωλύειν πα- 

ιὁ ριέναι, πυνθανόμενον ποῦ πιπράσχοιτο τῶν προςφερο- 
μένων ἕκαστον: ἀποχριναμένου δὲ πάλιν πυθέσθαι, 
ποῦ δὲ χαλοὶ κἀγαθοὶ γίνονται ἄνθρωποι - ἀπορήσαν- 
τὸς δέ, ἕπου τοίνυν, φάναι, « χαὶ μάνθανε, » χαὶ 

[αἱΐ : νεγοουπάιμ δάπισάυπι, εἰ (ΟΓΙὴΔ οογρογὶδ οχίηνδ. Ηυΐς, 

αἱ δίυπί, ἰῃ δηρίρογίῃ οὐνΐδπι (δοΐυδ ϑοογαῖθς μεδίοη 

θδουϊυπι, πε ἰγδηδίγοί, χυξδιν ἔφι!α υθέπδη φυοάχυς δάὰυ- 

Ἰογαπι β6ηι5 γϑηϊγοῖ : φυιπὶ γοϑροπάϊδβοί,, χυξοείνις ἰἰογατα, 

υδίηδπι δογεηΐ Πομπλΐποϑ υἱγίυϊς ὀχ ο  !οπίθβ,, Πμδογοηιφυο - 

ἘτγξΟ 56Π]ΌῈ ΣΟ, ἰη41}}, ἃς ἀΐδοο. Αἰηιο ὁχ 60 ἰϑιηροῦο ϑοςγαῖὶς 
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τοὐντεῦθεν ἀχροατὴς Σωχράτους ἣν. 

ὑποσημειωσάμενος τὰ λεγόμενα εἰς ἀνθρώπους ἤγαγεν, 
Καὶ πρῶτος 23 δυάϊίος (Δοίιι8. Εἰ ργίπιαβ οπιπίαπι ου8 ϑεττηομ68 ἰπ οοτα- 

πιοηίαγίογυμι ἴοστηδίη τοἀδοίοβ οὐϊάϊξ, Μοπιογδθ ἰδ εἰΐδη) 

ἀπομνημονεύματα ἐπιγράψας. ἀλλὰ καὶ ἱστορίαν φιλου ἱπϑοτῆνθῃδ, Ῥτίπιαϑ ΡἈΠΟΘΟρ ιογύπι βογίρεῖ! Ηἰδίογίδιι. Ἠυπο 

σόφων πρῶτος ἔγραψε. χαὶ αὐτόν Φησιν Ἀρίστιππος ἐν 4 λάρπιαεεε ΟἸϊπίαπι Ατίδέρρῃβ ἐπ φυλτίο ἀδ δηϊχυογῦπι 

ὁ τετάρτῳ περὶ παλαιᾶς τρυφῆς ἐρασθῆναι Κλεινίου " (4) ταχὺ πιεπιίηϊξ, (49) δίψιιε δὰ οππὶ [880 ἀΐχίθθ8 : «Αἴ πὰπο 

πρὸς ὃν καὶ ταῦτα εἰπεῖν" « νῦν γὰρ ἐγὼ Κλεινίαν ἥδιον 

μὲν θεῶμαι ἢ τἄλλα πάντα τὰ ἐν ἀνθρώποις καλά’ τυ- 

φλὸς δὲ τῶν ἄλλων πάντων δεξαίμην ἂν ἢ Κλεινίου ἑνὸς 

ὄντος γενέσθαι᾽ ἄχθομαι δὲ χαὶ νυχτὶ καὶ ὕπνῳ, ὅτι 

ιὸ ἐκεῖνον οὐχ δρῶ" ἡμέρᾳ δὲ καὶ ἡλίῳ τὴν μεγίστην χάριν 

οἶδα, ὅτι μοι Κλεινίαν ἀναφαίνουσι. » Κύρῳ δὲ φίλος 

ἐγένετο τοῦτον τὸν τρόπον. ἦν αὐτῷ συνήθης Πρόξενος 

ὄνομα, γένος Βοιώτιος, μαθητὴς μὲν Γοργίου τοῦ Λε- 

οντίνου. φίλος δὲ Κύρῳ. οὗτος ἐν Σάρδεσι διατρίδων 

ι5 παρὰ τῷ Κύρῳ ἔπεμψεν εὶς ᾿Αθήνας ἐπιστολὴν Ξξενο- 

φῶντι, χαλῶν αὐτὸν ἵνα {ένηται Κύρῳ φίλος. ὃ δὲ τὴν 

ἐπιστολὴν δεικνύει Σωχράτει χαὶ σύμδουλον ἡρεῖτο. 

(εο) καὶ ὃς ἀπέστειλεν αὐτὸν εἷς Δελφοὺς χρησόμενον τῷ 

θεῷ. πείθεται Ξξενοφῶν᾽ ἥχειπαρὰ τὸν θεόν" πυνθάνεται 

"» οὐχὶ εἰ χρὴ ἀπιέναι πρὸς Κῦρον, ἀλλ᾽ ὅπως: ἐφ᾽ ᾧ χαὶ 

Σωχράτης αὐτὸν ἠτιάσατο, συνεβούλευσε δὲ ἐξελθεῖν. 

καὶ ὃς γίνεται παρὰ Κύρῳ, καὶ τοῦ Προξένου φίλος οὐχ 

ἧττον ἦν αὐτῷ. τὰ μὲν οὖν ἄλλα τὰ χατὰ τὴν ἀναδα- 

σιν γενόμενα χαὶ τὴν κάθοδον ἱκανῶς αὐτὸς ἡμῖν διηγεῖ- 

Ἔρο ΟἸϊπΐδηι ᾿οπίϊυ8 ἱπίυθον φαδπὶ οοἴογα ομμηπίδ αυ8 βυπὶ 

ἰπίογ Βοπιΐμο8 βρϑοίοβᾶ, οδουθαυδ π|8}16πὶ 8ἀ οδίεγᾶ ομηηίδ 

ἢετὶ φυδη υπίυ8 ΟἸἰπίας οοπϑρεοία ρεναγὶ : οἀΐ ποοίεπι οἱ 

βοιηπαπι, υοὰ ἢ] ὰπὶ ποη Υἱάθο : ἀεὶ δ0 80]] ΤΩΔΧΙΠΊ85 [18- 

00 ξγαίίδβ, αυοὰ πὶ ΟἹ ἰδπὶ οδἰεπάυπί. » Ιῃ Ογτεὶ δι ίεὶ- 

(ἰδ ῃος πποὰο γρηἱΐ. Ἐγϑὶ ΠῚ (ΔἸ αγὶβ φυϊάδηι ΡΓΟΧΘΠυ8 

ποιηΐπα, Βαοίία οτγυπάυβ, ἀϊδοίρυ!υβ αογρίο. μϑοπίίη! οἱ 

Ογτὶ διπήήου, 15 δρυιὰ Ουγυμ) ϑϑγάΐθυβ ἹογδίΓ ; δογὶ- 

ρβὶΐ δυΐοπι Χοποριιοηίὶ ορϑίοϊδπι Αἰ 6 π83, δΟσ ΓΒΕ ἢ 8 ἢ πὶ 

εἰ Ογγὸ δηγίουπι ἤογὶ βδυδάθηβ. Ηδηο [6 δοογαίὶ οαἰοπαϊξ, 

οοπβὶ μηδ ρείορδί. (50) Εππὶ 1116 ὨοΙρίνοϑβ πιϊδιί, ἰῃ οἃ 

τ ἀδὶ οοπϑί!ο υϑυσυα. Ῥαγυϊ Χοποόρδθοη, ργοίδοίυδαυο δὰ 

ἄἀδυπὶ τοσδῖ, ποη 8ῃ ργοῇοίβοὶ δὰ γγαπι ἀοροδί ΠΟΟΏΘ; βοὰ 

αποπιοάο. ΕΔ ἰῃ τὸ ϑοογδίβϑ {ΠΠ πὶ ἱπδὶ πο ]ανυϊέ, Ργοβοϊδεὶ 

ἰδθαὰ πιοθυϊς. Οἱδὶ δυΐεπι δὰ σγγυπὶ υθηογαί, ἰΐὰ 86 11}. 

ἱπδίηυδνίξ, υἱ ποη παΐπυϑ {11} ἀπιίουβ οἀγυθαυς (πεγὶϊ αιιλᾶπιὶ 

Ριοχοῦυβδ. ὅδιηῃ οοίογα αι6 ἰῃ ΠΠΪΠΘΓΟ ἴῃ Ρογβίδπὶ 80 ΓΘ- 

αἰΐα μοδίδ ϑυπί, ποθὶβ ρθε αἰ ροπ ἰβϑίπιο ἰγϑα αι. Ιηἰ- 

5 ται. ᾿Εχθρῶς δὲ διέκειτο πρὸς Μένωνα τὸν Φαρσάλιον 66 πυϊοϊδ8 δυίεπι δάνεγβιδ ΜΕποπαπα Ρ]ΝΔΓγβδ] πὶ βΤᾺν ἰϑαίπιαβ 

παρὰ τὸν χρόνον τῆς ἀναδάσεως τὸν ξεναγόν᾽ ὅτε χαὶ λοι- 

δορῶν αὖτόν φησιν αὑτοῦ μείζοσι χεχρῆσθαι παιδι- 

χοῖς. ἀλλὰ καὶ Ἀπολλωνίδη τινὶ ὀνειδίζει τετρῆσθαι τὰ 

χογουϊ, αυὶ [ογὰΐ 

Ρεγορτίπὶ τα {18 ἀσοίοῦ 

δ ἰρϑυπβΒ ργοίθοι οπἱϑ ἴθηρι3 

ς ουἱ ἰηίος οοίογᾶ τηδιοάϊοϊδ οἱ 

ἐΠυὰ οὐήοοϊί, 86 ἶρϑο πιδίογίρυβ υἱἱ διπιδβίίβ. ΑΡοϊ!]οπίαὶ 

ὦτα. (ε) Μετὰ δὲ τήν τ᾽ ἀνάδασιν καὶ τὰς ἐν τῷ Πόν- 7 [τοπ οὐΐάδπι ἜΧργοθγα
νΐ φυυὰ μοτίογαι 8 εβϑεῖ δυγίθυδ. (51) 

“0 τω συυφορὰς χαὶ τὰς παρασπονδή δεις τὰς Σεύθου τοῦ 

τῶν Ὀδρυσῶν βασιλέως ἦχεν εἰς Ἀσίαν πρὸς ᾿Αγησίλαον 

τὸν τῶν Λακεδαιμονίων βασιλέα, μισθοῦ τοὺς Κύρου 

στρατιώτας αὐτῷ παρασχών φίλος τ᾽ ἦν εἰς ὑπερόο- 

λήν. παρ᾽ ὃν χαιρὸν ἐπὶ Λαχωνισμῷ φυγὴν ὑπ᾽ ᾿Αθη- 

26 ναίων χατεγνώσθη. γενόμενος δ᾽ ἐν ᾿Ἔφεσῳ χαὶ χρυσίον 

ἔχων τὸ αὲν ἥμισυ Μεγαθδύζῳ δίδωσι τῷ τῆς Ἀρτέμι- 

δος ἱερεῖ φυλάττειν, ἕως ἂν ἐπανέλθοι" εἰ δὲ μή, 

ἄγαλμα ποιησάμενον ἀναθεῖναι τῇ θεῷ" τοῦ δὲ ἡμί- 

σεος ἔπεμψεν εἷς Δελφοὺς ἀναθήματα. ἐντεῦθεν ἦλϑεν 

ὦ εἰς τὴν Ἑλλάδα μετ᾽ Ἀγησιλάου, κεχλημένου εἰς τὸν 

πρὸς Θηόδαίους πόλεμον " καὶ αὐτῷ προξενίαν ἔδοσαν οἷ 

Λαχεδαιυόνιοι. 

ἧκεν εἰς Σχιλλοῦντα, γωρίον τῆς Ἠλείας ὀλίγον τῆς 

πόλεως ἀπέχον. εἵπετο δὲ αὐτῷ χαὶ γύναιον ὄνομα Φιλη- 

4: σία,καθά φησι Δημήτριος ὁ Μαγνης, χαὶ δύουϊεῖς, Γρύλ- 

λος χαὶ Διόδωρος, ὥς φησι Δείναρχος ἐν τῷ πρὸς Ξε- 

νογῶντα ἀποστασίου, οἷ καὶ Διόςκουροι ἐπεχαλοῦντο. 

ἀφιχομένου δὲ τοῦ Μεγαθύζου χατὰ πρόφασιν τῆς πα- 

νηγύρεως, κομισάμενος τὰ ρήματα χωρίον ἐπρίατο 

80 χαὶ χαθιέρωσε τῇ θεῷ, δι᾿ οὗ ποταμὸς ἔρρει Σελινοῦς, 

ὁμώνυμος τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ. τοὐντεῦθεν διετέλει κυνηγε- 

τῶν χαὶ τοὺς φίλους ἑστιῶν καὶ τὰς ἱστορίας συγγράφων. 

φησὶ 5᾽ ὃ Δείναρχος ὅτι χαὶ οἰχίαν χαὶ ἀγρὸν αὐτῷ ἔδο- 

σαν Λακεδαιμόνιοι. (51) ἀλλὰ καὶ Φυλοπίδαν τὸν Σπαρ- 

(ὁ) ᾿Εντεῦθεν ἐάσας τὸν Ἀγησίλαονϑ 

Ροδὲ δϑοϑῆβυμ γεγο οἱ Ροηἰἰοδβ οἰδὰθ5 [ογᾶ4μ6 ἃ ΘΠ 6 

Οἀγγβᾶγιμ γε υἱοϊδία 836 ἐπ Αβίδιν οοπίυ} δὰ Αροβίίδαπι 

1,Δοοἀτϊοιιοηίογιιηι γοθπι, Ογτγίᾳιο πα ἢ} 68. 1}}1 δὰ} πιεγοδὰθ 

ργα δε, δο 86 1} ἰοΐυπι ἀθνου! δι οἰβοίπιυδᾷυθ [υἱ. Ουὸ 

ἰοροΓγα υοὰ 1,Δφοηΐοδδ ραγίο8 ἰπεγί υἱάθγοίαγ, οχ !ο ἀδ- 

μπδῖυβ δ Αἰδαπίοῃβίθι8 61, Οὐυυπὶ ἘΡἰ[ιοβὶ δβϑϑεῖ ἀἰπ)- 

ἀΐυμι δυγὶ φυοὰ δοουπι ἰμἰογαί, ΜΟΒΆΌΥ2Ὸ Ὠἰδηδὲ 5806 - 

ἀοϊ! βογνδῃάυμπι ἰγδάϊΐ φυοδά γευθγίογοίῦ : δίῃ βδϑουδ, 

εἰδίυδηι ὁχ 60 οομίδοϊδιη ἀθϑθ ΘΟΠΒΘΟΓΆγ ᾿06ί. Εχ ἀἰπιαΐο 

φοϊφυο ἀοπαγί θεῖΡμο8 πιὶξὶῖ. πάρ ἰὴ ατγιροίδπη γοαϊἐξ 

οὔ Αροϑίϊδο δὰ ὑδθ] πὶ ΤΠΘθδηυ πὶ ἃ αἰνίδυβ γονοοδίο. 

ἃς [,δοοἀριιοηὶἑ οἱ ποϑρἐϊυτα ρυθιίουπι ἀδάθγυπί. (52) 

Ηΐης 78πὶ οπιΐβδο Αφοδί]δο 56] πίοπι ΕἸ6δ Ἰοσὰπι γοπὶί, ἃ} 

αὐτο ᾿ιδυὰ ργοοὺὶ ἀϊδίαπίεμ). δοαμθθδίυγ δυΐθπι {Πυπὶ οἱ 

τυ]οζουϊα ΡΕΠοϑἰδ ποπιίπο, υἱ γείεγὶ θοπροίγ 8 Μαρποβῖυβ, 

οἱ ἀυο ἸΠνοτὶ, ΟΥΎ 8. δὸ Ὀἱοάογυβ, υἱ δἷῖ Ὀἰπᾶγοιυβ ἰῃ 

οταίίομο φυὰ Χοπορμοπίοπι ἀοξοίίοπίβ δοουιβαν, φαΐ οἰΐδη) 

Ὀἰϊοθουτί γοοδίϊ δυπῖ. Αὐἀγοηΐοηία γ τὸ ΜΟΘΆΡΥ20 ΟΟΟΔΒΙ0Π6 

Ιαάοτγυπι γϑςθρίβ ρϑουπίβ ργϑδϊαπι θη οἵ ἀεῶα ΘΟΠδθογανΐ!, 

χυοὰ ἀπιπίϑ ἱπίογυἱ! 56} 1Π085 εὐ υϑάθμ) ποιηϊη 8 οὐπὴ ΕΡΠΘ50. 

Ηἰπο νόγὸ νοπαίοπίθυβ νδοδθδΐ, δηλ ιο 18 οομνίνία (δείοραΐ 

᾿ιἰϑίοτίασαυς σομβογ μοραΐ. Αἱ Ὀἰμάᾶγοιυβ παγεαί [,δορά- 

᾿θοπίοβ 11} ἀοπηῖπι ἀρτυμιαυθ «(ἰ4|556. (38) ΡΠ γ!ορί δα: 



46 ΒΙΒΑ. ΒΒ. ς. 

τιάτην φασὶν αὐτῷ πέμψαι αὐτόθι δωρεὰν ἀνδράποδα 
αἰχμάλωτα ἐκ Δαρδάνου: καὶ τὸν διαθέσθαι αὐτὰ ὡς 
ἠδούλετο: ᾿Ηλείους τε στρατευσαμένους εἷς τὸν Σχιλ- 

λοῦντα [χαὶ] βραδυνόντων τῶν Λακεδαιμονίων ἐξελεῖν 
σ' 

εἰς τὴν Ἦλιν πρότερον, εἶτα [χαὶ] εἰς Λέπρεον πρὸς 

τοὺς παῖδας, χἀχεῖθεέν σὺν αὐτοῖς εἰς Κόρινθον διασωθῆ- 

ναι χαὶ αὐτόθι χατοιχῇσαι. 
1ὸ νων τῶν ᾿Αθηναίων βοηθεῖν Λαχεδαιμονίοις ἔπεμψε 

τοὺς παῖδας εἰς τὰς ᾿Αθήνας στρατευσομένους ὑπὲρ τῶν 

Λακεδαιμονίων. (64) καὶ γὰρ ἐπεπαίδευντο αὐτόθι ἐν τῇ 
Σπάρτῃ, χαθά φησι Διοκλῆς ἐν τοῖς βίοις τῶν φιλοσό- 
φων. ὃ μὲν οὖν Διόδωρος οὐδὲν ἐπιφανὲς πράξας ἐχ 

[5 τῆς μάχης ἀνασώζεται, χαὶ αὐτῷ υἱὸς ὁμώνυμος γίνε- 
ται τἀδελφῷ. ὃ δὲ Γρύλλος τεταγμένος χατὰ τοὺς ἵπ- 

πέας --- ἦν δὲ ἡ μάχη ἢ περὶ τὴν Μαντίνειαν --- ἰσχυ- 
ρῶς ἀγωνισάμενος ἐτελεύτησεν, ὥς φησιν Ἔφορος ἐν 

τῇ πέμπτη καὶ εἰχοστῇ:" Κηφισοδώρου μὲν ἱππαρ- 
20 χοῦντος, Ἡγησίλεω δὲ στρατηγοῦντος. ἐν ταύτῃ τῇ 

μάχη καὶ ᾿Επαμεινώνδας ἔπεσε. τηνιχαῦτα δὴ καὶ 
τὸν Ξενοφῶντά φασι θύειν ἐστεαμένον: ἀπαγγελθέν- 
τὸς δ᾽ αὐτῷ τοῦ θανάτου ἀποστεφανώσασθαι' ἔπειτα 
μαθόντα ὅτι γενναίως, πάλιν ἐπιθέσθαι τὸν στέφανον. 

35 (55) ἔνιοι δὲ οὐδὲ δχαχρῦσαί φασιν αὐτὸν ἀλλὰ " γὰρ 
εἰπεῖν, « ἤδειν θνητὸν γεγεννηχώς. ν φησὶ δ᾽ Δριστοτέ- 
λης ὅτι ἐγχώμια χαὶ ἐπιτάφιον Γρύλλου μυρίοι ὅδοι 
συνέγραψαν, τὸ μέρος χαὶ τῷ πατρὶ χαριζόμενοι. ἀλλὰ 
καὶ “ἔρωιππος ἐν τῷ περὶ Θεοφράστου χαὶ ἸΙσοχράτην 

80 φησὶ Γρύλλου ἐγκώμιον γεγραφέναι. Τίμων δ᾽ ἐπι- 
σχώπτει αὐτὸν ἐν τούτοις " 

Ἀσθενιχη τε λόγων δυὰς ἢ τριὰς ἢ ἔτι πόρσω, 
οἷος Ξεινοφόων ἴς τ᾽ Αἰσχίνου οὐχ εὐπειθὴς 
γράψαι. 

τὸ χωρίον. Ὅτε καὶ τοὺς υἱέας αὐτοῦ εἰς Λέπρεον 9 
ὑπεξελθεῖν μετ᾽ ὀλίγων οἰκετῶν, καὶ αὐτὸν Ξενοφῶντα. 

ΞΕΝΟΦΩ͂Ν. 

Ὀγίογοα ϑραγ ίδη δίαηί δὰ δυμ ἱΠΠς ἀ0Π0 πιἰδῖβθθ τηδῃ- 

οἰρία οχ Παγάδῃο οδρίϊνα δἰ] υςία, ᾿ρβυμπηχιιο δι ἰ ἰτῖο κυῸ 

1118 νη πη ἀδάἶδθα : οἱ ΕἸθοβ δε Π ποτὶ οὰπὶ δχαγοϊία ρτο- 

[δοἴοϑ, ουμποίδηϊθυδ 1,Δοραφ οἰ ἷ5, 60 Ἰο00 μοί 086. Ταπι 

ΘΟ ΧΟΠΟΙοη 5 ἢ} οὰπὶ ραυοἷβ βοῦν δ οΔ πὶ 56 δι θυ θρηΐος 
ἴῃ μεργϑυπι σΟῃοδββίβθα ἀἰσυηίυγ, οἵ ΧΟΒΟΡΠΟῊ ἰρθα ἴῃ ΕἸ}- 
ἀδπὶ μγίῃ)ο, ρῥοδβίθα ᾿έργϑιπι δὰ ὭΙΪοΚ γΟΠΐβ56, δίχυο ἱπάρ 

Ἔν τούτῳ δὲ ψηφισαμέ- οὐὐπι 1118 Οουμίμυπι ον δβίβϑθ, δὲ οἰΐδπ) ροδβῖθα ᾿δοϊίατος-. 

τἰϊ. Ιηΐογραᾶ αυὰπὶ ἀδογου βθοπί Αἰ ΠΟ πίθμβ68 1, δορδοεηοηϊς 
ορίἰυἱαγὶ, Π]108 ΑἰΠοπὰ5. δυχὶ Πδίιπι 1, δορδοηηοηϊὶς πηϊεὶί. 
(84) Αρυὰ δραγίδῃοβ χυΐρρε ἰηδεϊ(υ!! Γἀϑγδηΐ,, υἱ γοίογί [10- 

Ο65 ἰπ᾿ ΥἹΒ ρ!]Οβοριιογαια. Ἐχ 68 ρυρῃᾶ Ὠϊοάογας Βυ}|0 
ῬγΈθοΪᾶγο (δοίῃογα οἷο βογνδίυβ οδί, οἰχιιο ἢ! υς (γαίγὶβ πο- 
τηΐπο (αἱ. δ6ὰ ΘΓ 5 ἱπίογ Θαυ ί68 βίγοπια ριισηδηϑ ( ογαὲ 
δυΐοπι ρυρηδ οἶγοδ Μαπίίποδπι, πηϑρὶβίγο δχυϊίαπι Οορίνθο- 
ἀοτοὸ οἱ ἱπηρογαίογε Ἔχογοίία8 Ηδροβὶϊδο), οὐουδυΐϊ!, υἱ δἱῖ 

ἘΡΠΟΓῸΒ ἰπ αυϊπίο οἱ νἱοοβίπηο Ηἰβίοτίαγιυπι Πἰδγο. 1ῃ δὰ 
Ρυρηᾶ Θἔϊαπι ἘΡραηαϊποηἀδ8 οθοίαϊί. Εογίαγ Χοποριοη ἰμης 

Οὐγομδΐυ5 ϑδογ Ποᾶβθ6,, οἱ φυυπὶ ΠΙΪ πὶ οδοἰ ἀῖββα δοοδρίεβοί, 
ΟὐΓΟΠᾶΠὶ ἀδροδυι ΐδδθ : 0] ὙΘΓῸ δοῦίογ ρυρηδηΐοῃ ορου- 
Ὀυΐβθα ΘΟ ρογζ,, 68Π} ΓΙΓβι18 ΟΔΡ (ἰ ἱπηροδυΐδβο. (95) ϑυπί 

4υἱ {Π᾿ππὶ πὸ ᾿δογιπιδίαπι χυΐάοπι ἀϊοδηΐ, “" βοϊυπιαυα 
ἀἰχίθϑο, δοίε δ) ΠγῈ βοῇ 856 πηογίδιοιη. Βοίογὶ Αγίςἰοίοϊος 

ΟΥ̓ ἐποοπιίδ οἵ θρ ρα ἰμπο ἱπῃυπΊθΓΟΒ βογίραῖβδο » Ρδι- 

ἴοι Ἰδιιάαπι ρμαίγὶ γα ̓ Ποαπίε8. Ιδοογαίθῃῃ χυοαφας ΟτΥ 

Θποοπ πη ΟΟΠϑΟΓρθ1856 ἨρΓΙΐρρυ8 (δε ἷβ δδίὲ ἴῃ Πἰδγὸ ἀδ 

ΤἼΘΟΡ γδδίο. Τίιηοη ΤΟΓῸ ουπι ἰηδδοίδίιν ἢΐ5 : 

Τιδηρυϊάδ βογὶ μί8 ἀυο διιηΐ, δυΐξ ἴδγηδ, δυΐ οἰἰδπ ρ] τα, 

υἱ ΧοΒορίιοη, υἱγίιϑ υἱ ποροίδ ρογβυδάρηαϊὶ 

ΖΕ Ξο]ηΐβ. 

86 χαὶ ὃ μὲν βίος αὐτῷ τοιόςδε. Ἤνχμαζε δὲ χατὰ τὸ τέταρ!. τῆς νἱίδ ΧΟΠΟΡΠ ΠΟΙ 8 ἔυαἱξ. ΕἸοτι πηδχί πα αὐυδλείο δηηο 

τὸν ἔτος τῆς τετάρτης χαὶ ἐνενηχοστῆς Ολυμπιάδος, 
καὶ ἀναδέρηχε σὺν Κύρῳ ἐπὶ ἄρχοντος Ξεναινέτου ἑνὶ 
πρότερον ἔτει τῆς Σωχράτους τελευτῆς, (66) κατέστρεψε 

δέ, χαθά φησι Στησιχλείδης ὃ ̓ Αθηναῖος ἐν τῇ τῶν 
4 ἀρχόντων καὶ Ὀλυμπιονικῶν ἀναγραφῇ, ἔτει πρώτῳ 

τῆς πέμπτης χαὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, ἐπὶ ἄρχοντος 
Καλλιδημίδου, ἐφ᾽ οὗ καὶ Φίλιππος ὃ Ἀμύντου Μακε- 
δόνων ἦρξε. τέθνηχε δ᾽ ἐν Κορίνθῳ, ὥς φησι Δημή- 

ποηδροϑίπη εἰ αυᾶγίξ ΟἸΥΠιρίδ 15, δϑοθηάϊίυα ουμ Ογτο, 

Διο ποηίο Χοησπεῖο, 8Πη0 τι1η0 δηΐο δοογδίϊβ πιογίοιη. (56) 

ΟΠ δυίοη, υἱ 41 5681} 165 ΑἰΠ ΘΠ ο 5:5 πῃ ἀοδογριοπα 

διοποπίυμ) οἵ ΟἸΥΠΙΡ ΟΠ ΟΔΓΙΠῚ, δῆπὸ ᾿γίηο ορδηϊδαϊ προ 

αυϊηΐε ΟἸ ΠΡ Δα 18, δγομοπία ΟΠ ἀθ.6, χιο δὲ ΡἢΪΠρ- 

Ρυ8 Απηγηῖς ἢ] 05 Μδοραοηΐθυ8 ἱπρογαθαί. ΟΜ Οογίη- 

{π|, υἱ αἷΐ Πεπγοίγίυβ. ΜΑΡΝΘϑ 5, δὰ πλδίυγδπλ 780} ῥτο- 

νϑοίυ8 βοηθοί 6πι, Υἱγ ργοίδείο ΄αππὶ ἰῃ οοἰογβ ᾿γεθδίϑηβ 

τριος ὃ Μαγνης, ἤδη δηλαδὴ γηραιὸς ἱκανῶς. ἀνὴρτδς ΡΒοηυβ, ἰὰπὶ Θαυογαπι νοπδιοηίξπο ἃς ἀἰδοὶρ! π88 μ}}}} -- 
46 τά τ᾽ ἄλλα γεγονὼς ἀγαθὸς καὶ δὴ χαὶ φίλιππος χαὶ φι- 

λοχύνηγος χαὶ ταχτιχός, ὡς ἐχ τῶν συγγραμμάτων δῇ- 

λον᾿ εὐσεθής τε χαὶ φιλοθύτης καὶ ἱερεῖα διαγνῶναι 

ἴαγὶβ ἴῃ ὈΓΪΠῚ8 δίυἀἰοδι5, υἱ ὁχ ΠΪὈγ15 678. ἱπ|6]]ρὶ ροίοει. 

πρὶ μεθ μἱοίδίο οΓρΡᾺ ἀθ608 οἱ κδο ΠΟ 8 ἰηἰοπίυδ οἱ δχίογιπι 

ἱπρρίοἰοπἄογππὶ ρΓΟΡῈ ὅπᾶγι5 οἱ δοσγδίοη δα ὑηρυδη ἰπιἰξδ- 

ἱκανὸς καὶ Σωχράτην ζηλώσας ἀχριδῶς. Συνέγραψει διυς, δογίρεϊ( δυΐοπι δὰ φυδάγαρίηία Πθγοβ, δ} 15 δου ϑὺβ 
δὲ βιδλία πρὸς τὰ τετταράχοντα, ἄλλων ἄλλως διαιρούν- 

50 των ΄ [67] τήν τ᾽ Ἀνάθδασιν, ἧς χατὰ βιδλίον μὲν ἐποίησε 
προοίμιον. ὅλης δὲ οὔ - χαὶ Κύρου Παιδείαν χαὶ “ἔλλη- 
νιχὰ χαὶ ᾿Απομνημονεύματα" Συμπόσιόν τε καὶ Οἶχο- 
νομιχὸν χαὶ περὶ ἱππιχῆς χαὶ Κυνηγετιχὸν χαὶ “Ἵππαρ- 

ἀἰϊνι ἀοη 15: (57) Αϑοθηϑιπι Ονὐτὶ, ο1}}}}8 ΡῸΓ βίηρσυϊοι }ὲ - 

Ἰγοθ, Π0Ὸἢ δυΐδοεῃ ἰοἰΐὰβ Ορογίβ ργου πιίαπι) (οοἰξ : Ογγὶ ἰπϑὶὶ- 

τυϊόποπι,, ΟΥΘΟΟΓΌΠῚ ΤῸ βοδίαβ, οἱ Μοιπογα δ, ϑγιωρο- 

δἰυπὶ οἱ ΟΞ οοπομπίουπι, ἀ6 τὸ Εαυοϑίγὶ οἱ ἀ6 νεπαίίυπα, ἐς 

Ἐφυΐϊυπι ργϑοίθοι ἱ πυηόγο, ϑοογαῖ 5 Ἀροϊορίδπι, ἀο Βοάϊὶ- 
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χικόν, ᾿Απολογίαν τε Σωχράτους χαὶ περὶ πόρων καὶ 
Ἱέρωνα ἢ Τυραννιχόν, ᾿Αγησίλαόν τε χαὶ ᾿Αθηναίων 
χαὶ Λαχεδαιμονίων Πολιτείαν, ἥν φησιν οὐχ εἶναι 
Ξενοφῶντος ὁ αγνης Δημήτριος. λέγεται δ᾽ ὅτι χαὶ 

5 τὰ Θουχυβίδου βιδλία λανθάνοντα ὑφελέσθαι δυνάμενος 
αὐτὸς εἰς δόξαν ἤγαγεν. ᾿Εχαλεῖτο δὲ χαὶ Ἀττικὴ Μοῦσα 
γλυχύτητι τῆς ἑρμηνείας - ὅθεν χαὶ πρὸς ἀλλήλους ζη- τή 
λοτύπως εἶχον αὐτός τε χαὶ Πλάτων, ὡς ἐν τῷ περὶ 

Πλάτωνος λέξομεν. (68) ἔστι δὲ χαὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν 
10 ἐπιγράμματα τοῦτον τρόπον" 

Οὐ μόνον εἰς Πέρσας ἀνέθη Ξενοφῶν διὰ Κῦρον, 
ἀλλ᾽ ἄνοδον ζητῶν ἐς Διὸς ἥτις ἄγοι, 

παιδείης γὰρ ἑξῆς ᾿Ελληνιχὰ πράγματα δείξας, 

ὡς χαλὸν ἣ σοφίη μνήσατο Σωχράτεος. 

6 ἄλλο, ὡς ἐτελεύτα 

Εἰ καὶ σέ, Ξενορῶν. Κραναοῦ Κέχροπός τε πο- 
φεύγειν χατέγνων, φίλου χάριν Κύρου" [λῖται 

ἀλλὰ Κόρινθος ἔδεκτο φιλόξενος, ἧ σὺ φιληδῶν 

οὕτως ἀρέσχη: κεῖθι χαὶ μένειν ἔγνως. 

ΘΟΗΙΝΕΒ. 

Ὀ05, ΗΪΘΓΟΙΡΙΩ δίγο ΤΥγαπηΐου), Αρορί διπη, οἱ Αἰἰοηϊδηδίυ πη 

80 1 δΔΟρ δου ΠΟΥ ἢ) ἈΘΠΡ.ΠΙ8Πὶ : «υ8 πὶ ΠΟ 6856 ΧΟΠΟ- 

ΡΠοη 9 )επιοίγίυ5. Μαρποβίυ5. ἀϊοϊ,. Ἐογίωγ οἵ Τπηογάϊ- 

ἀΪδ ΠΠὈγῸ5 οδίθηυβ ἰαἴθηΐοθ, 4 π} βυ θάμθοογο ροβδοῖ, 1086 

ῬΓίπηυ5 ἴῃ ο)115 Υἱγὶ ρ]ογίαπι ἰῃ Ἰυσοπη ἀρ 5586. Αρρο] 18) ἃ- 

ἴαγ δυίοιη Μιυ58 Αἰἰἰοα ργορίογ ἀμ! οὐ ποι οτγδιοηΐβ : ὑπ 6 

οἱ οὐπλ Ρ]Δίοηο οὈἰΓοοίδἰϊο αιδοάδῃι ἰη(οΓορϑϑί, υἱ 5.10 Ιοοο, 

αυυπὶ δὰ Ρ] αἴ πα πὶ γθμθγίμηυ8, ἀϊοθπηυβ. (88) δυπέ δυΐει 

οἱ ἰπ Ὠυηο Ποϑῖγδ ορἰ σγδπηδίΔ 56 866 Ὠδυθηίΐδ : 

4) 

Νοη ἰδηΐυτη δὰ Ρογϑᾶϑ5 ΟΥ γι 18 ΧΟηΘΡΠΟηΐἃ νοοδυϊΐ, 

4υδιη υἱγίαβ, αὺυδ ἴω ᾿Πἰπ}1π8 δὰ 4118 Ψονβ. 

[ρϑ6 50}}.Π} οϑἴδῃα  , ΟΥΟΟΓΌΠῚ ροϑίϑ ΓρΟΘ 960 Ώ8, 

0016 οἱ ὀσγερὶϊ ϑοογδϊβ ἱῃσΟΠ 111. 

Το δ᾽ υὰ ἀα οὐυ8 πιογία : 

5:18 αυδησιυδϑιίη ἱηρσταίΐ5 Χοπορίοη οὐδε 5 ΑἸ οη 8 

ἴῃ (6 Οὗ δυόγοπὶ ΟΥε] δηιίοὶ γορϑ! οι : 

(6 ἰδπηθη Ποθρὶἰἰ5 (ονὶ οοἰουγαία σοτγίμίῃυβ, 
ἰῃ φυᾶ ᾿ΙΟΒΡ68 υγὴδ ποβίὶ ἰαεῖυ}8 γοΓΒΑΓί. 

Ἢ (.9) Εὔρον δ᾽ ἀλλαχόθι ἀχμάσαι αὐτὸν περὶ τὴν ἐνά-1 5(59) Πηνθῃὶ δἰ [δὲ οἰδγυΐδθε {Πππὶ οἶγοδ οοἰοροδίπιδπ οὲ πο- 
τὴν χαὶ ὀγδοηχοστὴν Ὀλυμπιάδα σὺν τοῖς ἄλλοις 
Σωχρατιχοῖς, χαὶ Ἴστρος φησὶν αὐτὸν φυγεῖν χατὰ ψύ- ρα ; ρον τσ! ΦΟΥ Ἧ 
φισμα Εὐδούλου, καὶ κατελθεῖν χατὰ ψήφισμα τοῦ αὖ- 
τοῦ. Ἐεγόνασι δὲ Ξξενορῶντες ἑπτά" πρῶτος αὐτὸς οὗτος" 16 

25 δεύτερος ᾿Αθηναῖος, ἀδελφὸς Πυθοστράτου τοῦ τὴν 
Θυσνΐδα πεποιηχότος, γεγραφὼς ἄλλα τε χαὶ βίον ᾿᾽1Σ- 
παιυεινώνδου καὶ Πελοπίδου: τρίτος ἰατρὸς Κῶος" 
τέταρτος ἱστορίαν ᾿Αννιδαϊχην γεγραφώς" πέμπτος 
μυθώδη τερατείαν πεπραγματευμένος" ἕχτος Πάριος, 

ὃυ ἐγαλματοπο!ός " ἕδδομος χωμῳδίας ἀρχαίας ποιητής. 

ποτ τακευρααθ. (: ἀδὰ ἡ αὐδοπθερεν να ταν-..». 

ΚΕΦ. Ζ2. 

ΑἸΣΧΙΝΗΣ. 

80. Αἰσχίνης Χαρίνου τοῦ ἀλλαντοποιοῦ, οἱ δὲ Λυ- 
σανίου, ᾿Αθηναῖος, ἐχ νέου φιλόπονος" διὸ χαὶ Σωχρά-- 

τοὺς οὐχ ἀπέστη. ὅθεν ἔλεγε, « μόνος ἡμᾶς οἶδε τιμᾶν 

δὴ ΟἸγπηρίδάθηι υ.η8 εἰιπὶ Θοογδίοἷβ οοἰογβ. |516Γ διιΐδϑη) 

586 Υ ἢ Π πὶ ὁχ ἀδογοῖο Ευθ8}} οχυ αϑβο,, οὐ υϑἀ Π]70.6 ροδῖδδ 

δοηίοης 8 Ἰδίδ γα 1556. ϑορίομι γθΓὸ (υ6Γα Χοπορποπίοβ. Ὀγὶ- 

0.5 ἢἰς 'ρ86 : δοσυπάυβ Αἰ] δηἰ 6 η918, ῬΥΠΓΙοδίγαιὶ 1} 15 ἴγδ- 

ἴογ αυΐ ΤΙιοϑο 08 ροοιηδ σομῃροβῖί, αυΐ ἑηίογ οοίογα Ἐρᾶ- 

τηϊηοπάξ' αυοχιὸ υἱΐδπη σοηβογίροὶῖ δὸ Ροϊορίἀφ : ἰογίϊι8 

Οουβ, πιράϊουβ : αυδγίυβ ΄υὶ ΗΔΠΠ1 4118 ἰιἰϑίογίδ πὶ βογίροὶϊ : 

φυϊπίυϑ 4υἱ ργοαϊρὶδ (Δ Ὁ] 088 ΘΟΠ Π ἢ [1.8 651 : βοχέιι5 βραγίυ, 

δίδίυδγιυδ : βορ(ἐπη03 δηξχυδο οοπιαρἶδ6 ροοίδ. 

“τσ τ ῖβευ (0. βν δ} ἀξδέυπεσπειν τα 

ΟΑΡ. ΥἹἱ!]. 

ἘἜΔΟΗΙΝΕΞΒ. 

1: 00. ᾿ἘΞ0Πΐἶπ68 ΟἸιαγίπὶ (ἀγίογίϑ είν ο, υἱ δῖ νοϊυπὶ,, [,γ8ᾶ- 

πίω ΠΙυ8, ΑἰΠΘΙ 6 ἢ 515, ἃ ΡΌΘΓΟ ᾿ΔΌΟΓΙ πὶ δ 6 η  ἰδ8ἰ Πγυὺ 

(. Οὐυοείγοδ οἱ ἃ δοοσγδία πυμαυδηὶ αἰδορδϑὶί : δία ἰά60 

86 ὁ τοῦ ἀλλαντοποιοῦ. » τοῦτον ἔφη ᾿Ιδομενεὺς ἐν τῷ 2 ϑοογαίοδ ἀς [110 ἀἴσογα βοϊεραί, 5005 Π08 ΟΟἸδγα πουϊὶ ἰδγίο- 

δεσμουτηρίῳ συμθουλεῦσαι περὶ τῆς φυγῆς Σωχράτει, 

χαὶ οὐ Κρίτωνα " Πλάτωνα δέ, ὅτι ἦν ̓ Αριστίππῳ μᾶλ- 
λον φίλος, Κρίτωνι περιθεῖναι τοὺς λόγους. Διεῤάλ- 

λετὸ δ᾽ ὃ Αἰσχίνης χαὶ μάλισθ᾽ ὑπὸ Μενεδήωμου τοῦ 
0 ᾿Ερετριέως ὡς τοὺς πλείστους διαλόγους ὄντας Σωχρά- 

τίβ ΠΠἸὺ98. Πυης Ἰἀοπιοπουβ ἰγδάϊί 'π σάγοογα ἰυμᾶπι δοογαίὶ 

διδάογα ἰδηΐ4856, ΠΟ Οτγἰοποπ : γογιηὶ Ρ]ίο πο, αυΐᾶ 

“Ἐδοϊιίποα Ασίδϊρρυπι τηδρὶ8 δηγρὶοοἰογοίυγ, Οτ πὶ 1110 9 

ΒοΓΟ 68 ἰτγἰθυ 586. 1η5ἰΠ}0] Δ αίυΓ “Ε5Ο πο 5, ἱπργίηχβ 

ἃ Μοποάοηιο ΕΓοίΓοηϑὶ, φυοα δούσγαίί5 ἀἰδίοσοβθ ΟΟΙΡΙ υΓ65 

τοὺς ὑποδάλλοιτο, λαμόάνων παρὰ ΞΞανθίππης" ὧν οἱ 3. ρτὸ βυὶϑ νοπαϊδνετί!,, 4ιο5 ἃ ΧΑπίρρα δοοορεγῖ! : οχ υ- 
μὲν χαλούμενοι ἀχέφαλοι σφόδρ᾽ εἰσὶν ἐχλελυμένοι καὶ 
οὐχ ἐπιφαίνοντες τὴν Σωχρατικὴν εὐτονίαν" οὖς χαὶ 
Πεισίστρατος ὃ ̓ Εφέσιος ἔλεγε μὴ εἶναι Αἰσχίνου. (ει) 

ἐς χαὶ τῶν ἑπτὰ δὲ τοὺς πλείστους Περσαῖός φησι Πασι- 

φῶντος εἶναι τοῦ ᾿'Ερετριχοῦ, εἰς τοὺς Αἰσχίνου δὲ χα- 

08 1}}} δυπί, φυὶ νοσδηίυν ἀχέφαλοι (ΘΟ Υαἷο σαΓοπί65Ὶ, 

Ὠἰπιίαπι Γοιηδδὶ, ἢθ0 δοογαίίουπι γορὰγ δυΐ οορίδπι ργοοίε- 

Γοηΐο5 : 4008 ΞΕ ΞΟΠ  Πἰδ ΠΟῚ 6856 Ρ δἰδίγαί 5 ἘΡ[}651}8 ἃϑβογὶξ. 

(61) 564 Ποηδπιὶ ρᾶγίοιῃ δορίοπι ἰΠογιπὶ ῬΟγβθθιβ γοίογί 

Ῥαβίριοη!ὶς Ἐγοίγι εἰ 6856 δίαιιο δἷν ο0 4 50})} 8 ἰηβογίοβς 
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τατάξαι. ἀλλὰ χαὶ τῶν ᾿ἈΑντισθένους τόν“ τε μιχρὸν 

Κῦρον καὶ τὸν “ΗἩραχλέα τὸν ἐλάσσω καὶ ᾿Αλχιδιάδην 
καὶ τοὺς τῶν ἄλλων δὲ ἐσχευώρηται. οἱ δ᾽ οὖν τῶν Αἷ- 
σχίνου τὸ Σωχρατιχὸν ἦθος ἀπομεμαγμένοι εἰσὶν ἑπτά: 

ὅ πρῶτος Μιλτιάδης, διὸ χαὶ ἀσθενέστερόν πως ἔχει" 
Καλλίας, ᾿Αξίοχος, Ἀσπασία, Ἀλχιδιάδης, ᾿Γηλαύγης, 
“Ῥίνων. φασὶ δ᾽ αὐτὸν δι᾽ ἀπορίαν ἐλθεῖν εἰς Σιχελίαν 
πρὸς Διονύσιον, καὶ ὑπὸ μὲν Πλάτωνος παροφθῆναι, 
ὑπὸ δ᾽ Ἀριστίππου συστῆναι" δόντα τέ τινας τῶν διαλό- 

10 γων δῶρα λαθεῖν. 
μὴ τολμᾶν σοφιστεύειν, εὐδοκιμούντων τότε τῶν περὶ 
Πλάτωνα χαὶ ᾿ἈΑρίστιππον. ἐυμίσθους δ᾽ ἀχροάσεις 
ποιεῖσθαι" εἶτα συγγράφειν λόγους δικανιχοὺς τοῖς ἀδι- 

χουμένοις" διὸ χαὶ τὸν Τίμωνα εἰπεῖν ἐπ᾽ αὐτοῦ « ἴς τ᾽ 
16 Αἰσχίνου οὐχ εὐπειθὴς γράψαι. ν φασὶ δ᾽ αὐτῷ λέγειν 

Σωχράτην, ἐπειδήπερ ἐπιέζετο ὑπὸ πενίας, παρ᾽ ἑαυτοῦ 

(62) ἔπειτ᾽ ἀφικόμενον ᾿Αθήναζε 4 

᾿ἰγὶβ. Απεδεϊνοπὶδ φυοαυδ ρᾶγνυπι ΟὙτύ οἱ Ἠδγου!οΣ πιὶ-- 

Βογρηὶ οἱ ΑἸοϊθίδάδπι οδἰογογυπιχυδ ᾿ἰδγοβ διιρροβυΐ. ϑαπί 

δυίοπι ἐΕ 50  ἰη18 ἀἰδ]οσὶ, φυὶ Θοογαίίουμι ἀχργίπμιυηΐ Τηογοπι, 

δορίθῃ ἰδέϊ : ὑγίμυβ ΜΙ ἰδ ά68, ἰάδοφυο ᾳυοάδιηπιοάο ἰπιρὸ- 

ΟἰΠΠἸον οδί ; ἀοίηάδ Ο4}} 85, (πὶ Αχίοοῦυβ, Αβραβϑὶδ, ΑἹοϊδέδ- 

ἀο6, Τείδυροβ οἱ ΒὨΐποη. Αἰυπηΐ ἰρϑυπι ἱπορὶα δάδείυπι γῸ- 

586 ἰῃ 510} 18π| δὰ Ὠἰοηγδίυπι, δίαυσ ἃ Ρ]δίοπο ἀοεροοίυπ, 

ἃ}) ΑΓ δι ἵρρο (ιἰ896 {11 οομηπιοπάδίυμῃ, ἰδίας φῬγοϊδίϊβ ἀΐδ- 

ἰορὶϑ φυϊθυδάδηη δοοδρίδδα πηυπογᾶ : (62) ἀδπιαπι Αἰμδηδς 

γον γβυπι, ἰδὲ πη πη6 ἀοοθγα ἢ] ΟΒΟΡὨἰΑΠὶ 88π| δυβϑΌπι, 

αυοὰ ἱΠ|ς ῬΙδίοηΐδ οἱ Αὐὶβε οὶ οβϑοὶ οἱδγίβοίπηϑηιὶ ΠΟΙΘΠ. 

Αὐἀίογοϑ 8[0] πιογοδαα αυδοδίγίβθα, ἀοὶπάδ γοὶβ ΘΟ βογ μαῖϑθ6 

οὐδ οπ68 8] οἰ 68 : δίφυς ἰάοο Τίμμοποηι ἀκ ἴ|1|0 ἀϊ χίβδο 

ογυηί : « ΥἱγίιΒ ποϑοίδ ρεγευδάδπαϊ ᾿Εβοπίηϊ8. » Αἰυπί 11} 

ἀἰχίθθε δοογδίθημ, χσυυηὶ ργοπηογοίυγ ἱπορίδ, υἱ ἃ 86 ἴρϑο 

δανείζεσθαι τῶν σιτίων ὑφαιροῦντα. Τούτου τοὺς δια- δ νοΐ ον, εἰδὶ υδάπεθηδο. εἰδανία. Ηιζυ5 ἀΐδίορος 
λόγους χαὶ ᾿Αρίστιππος ὑπώπτευεν. ἐν γοῦν Μεγάροις Αὐδίρρυβ οἰΐδπι διιβροοίοθ μβδθυϊ. Νδπι ἄϊπι οὁ06 Μοξϑεῖς 
ἀναγινώσκοντος αὐτοῦ φασι σκῶψαι εἰπόντα, « πόθεν χε ογεῖ, ειιβεδππαίαπι ἔδγιπί δο ἀϊχίδθβ, Ὁπάδ Εϊοὶ ἐδία, 

30 σοι, λῃστά, ταῦτα ; (43) Φησὶ δὲ Πολύχριτος ὃ Μεν- 6 Ἰμιτο" (63) Βείεγὶ Ροϊγογπ8 Μεπάζβυβ ἱπ ρείπιο ἐδ Ὀϊο- 
δαῖος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν περὶ Διονύσιον ἄχρι τῆς ἐκπτώ- 
σεως συμδιῶναι αὐτὸν τῷ τυράννῳ χαὶ ἕως τῆς Δίωνος 

εἰς Συραχούσας καθόδου, λέγων εἶναι σὺν αὐτῷ χαὶ 

Καρχίνον τὸν τραγῳδιοποιόν. φέρεται δὲ χαὶ ἐπιστολὴ 
26 πρὸς Διονύσιον Αἰσχίνου. ἮΝ δὲ καὶ ἐν τοῖς ῥητορι- 

᾿ς χοῖς ἱχανῶς γεγυμνασμένος" ὡς δῆλον ἔχ τε τῆς ἀπο- 

λογίας τοῦ πατρὸς Φαίαχος τοῦ στρατηγοῦ καὶ Δίωνος. 
μάλιστα δὲ μιμεῖται Γοργίαν τὸν Λεοντῖνον. χαὶ Λυ- 
σίας δὲ χατ᾽ αὐτοῦ γέγραφε λόγον, [περὶ] συκοφαντίας 

20 ἐπιγράψας - ἐξ ὧν δῆλον ὅτι καὶ δητοριχός τις ἦν. γνώ- 
ρίμος δ᾽ αὐτοῦ φέρεται εἷς, ᾿Αριστοτέλης ὃ Νῦθος ἐπι- 

χληθείς. 
γῶν Παναίτιος ἀληθεῖς εἶναι δοχεῖ τοὺς Πλάτωνος, Ξ32ε- 

γοφῶντος, Ἀντισθένους, Αἰσχίνου" διστάζει δὲ περὶ 
86 τῶν Φαίδωνος χαὶ Εὐχλείδου, τοὺς δὲ ἄλλους ἀναιρεῖ 

ὨγδΙΟ Υἱχίϑϑα ]υπὶ οὐλὴ ΕΥ̓ΓΒΠΠΟ αυοϑα ἐὐγδπηΐα ὀχοὶὰθ- 

εξ οἱ υδαυο δὰ Ὠἱοπὶβ ϑυγδοῦδδβ γοάϊΐυπι, οὐπὶ ᾿ἢ|0 δςθ6- 

γοῃϑ οἱ Οδγείπυπι ἰγαρίουπι (υἷ656. Ἐνγίυγ οἱ ο)υ9 δά Ὠο- 

Ὠγδίυπι ορίβίοἶδ. Εγαΐὶ δυΐοπι ἰῃ ἃγία ογαίϊογίδ πιδ χὶ πη οχοσ- 

εἰἰδίυβ, υἱ ὁχ 68 οτγδίίοπ οοπβίδί αυδηι ρίοὸ ἀοίδπςομο 

Ραίγὶ8 Ῥ᾿ἢϑοδοὶβ Ὀγείογίβ ϑογρϑὶῖ, εἰ ὁχ Ὀΐοθο. Οογρίδιι 

τηλχίπιο Γιοοηζίηυπι ἱπιϊδίιΓ, δογίρϑιἑ δυΐθπι εἰ 1,γ9)85 

οΓδίοηοπλ οοηίγα ἰΠΠ πὶ, 4υ8πὶ ἰπδογῃδιί ἀθ Οδ᾽υπιηὶδ : 

ὁχ αυΐϊθυβ ἸΙααοῖ οτγδίογοπι 4υοαυο [υἷ8δ66. Ὀἰβϑοίρυ]ι8 αἷυ5 

[γίυγ ὑπυ8, Ατίδβίοίθ!οβ οορμοπμθηίο Μγίμυβ. (64) Ῥαῆῶ- 

61) Πάντων μέντοι τῶν Σωχρατιχῶν διαλό- 8. (ἰὰβ οπηπίαπι ϑοογδίσογαπι ἀϊδίορογαπι γεγοα 6886 σοπδοῖ, 

αυΐ βυηί Ρ]αἰοηΐθ, ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5, Ἀπ βίο ηΐβ, ΖΕ οἰ ηἰδ : ἀδ 

Ῥιμραοηΐβ οἱ Ευο! ΐβ αἰδιοσίβδ διιθίριί, οοίοστοβ το ὶοὶξ 

Οἴηπ68. Οεΐο δυίοπη μογυηΐ “ἘδΟὨΐηθ5 : ρῥγίπηυδ ᾿ς ἀα 
πάντας. Γεγόνασι δ᾽ Αἰσχίναι ὀχτώ πρῶτος αὐτὸς οὖ- 9 4υ0 Ἰοχυΐαηυς ; δοουμάυβ 4υἱ δγίεβ ογδίογίδβ οοπβογίροιὶϊ ; 
τος δεύτερος δ᾽ ὁ τὰς τέχνας γεγραφὼς τὰς ῥητοριχάς" 
τρίτος ὃ δήτωρ ὅ χατὰ Δημοσθένην" τέταρτος Ἀρχάς, 
μαθητὴς Ἰσοχράτους᾽ πέμπτος ὁ Μυτιληναῖος, ὃν χαὶ 

40 ῥητορομάστιγα ἐχάλουν - ἕχτος Νεαπολίτης, φιλόσοφος 
᾿Αχαδημαῖχός, Μελανθίου τοῦ ἹΡοδίου μαθητὴς χαὶ 
παιδικά  ἔδδομος Μιλήσιος, πολιτιχὸς συγγραφεύς" 
ὄγδοος ἀνδριαντοποιός. 

ΚΕΦ. Η΄. 

ἈΡΙΣΤΙΠΠΟΣ. 

4.6 65. Ἀρίστιππος τὸ μὲν γένος ἦν Κυρηναῖος, ἀφι- 1 
μένος δ᾽ ̓ Αθήναζε, χαθά φησιν Αἰσχίνης, κατὰ χλέος 
Σωχράτους, οὗτος σοφιστεύσας, ὥς φησι Φανίας ὃ 3 
περιπατητιχὸς ὃ Ἐρέσιος, πρῶτος τῶν Σωχρατιχῶν 

μισθοὺς εἰςεπράξατο χαὶ ἀπέστειλε χρήματα τῷ διδα- 

τὉ0 σχάλῳ. χαί ποτε πέμψας αὐτῷ μνᾶς εἴχοσι παλινδρό- 

[ογιΐυ8 οτδίογ, οι βίο Πη}8 ἐθηλυ 08; αὐυδιίῃβ8 ΑΓοδς, 

Ιϑοογδαιϊβ αἰδβείρυ!ι; αυἰηΐυΒ ΜΙ(γ]Οπαυδβ, ΄αυθπὶ εἰ ἤδ- 

Β6]Πυπὶ ογαίογυπι γοοδρϑηΐ; βοχίυβ Νοδρο ἶθ8, Αὐσδάδπι!- 

Ο15 ΡἢἢΠΟΘΟρἢ8, ΜοΙδη ἈΠΟ Ϊ ἀϊδοίρυ!υβ οἰἀθηη406 ἴῃ 

ἀ6 1.8 Δ 8 ; ϑαρ  Πη05 ΜΙΙοϑ8, ΟἸΥ}} 8 δου ρίογ; οεἴΐδνυβ 

βίδἰυδγίυ5. 

--- ὁ ὧὦ---- 

ΟΑΡ. ΥἹ1]. 

ΑΒΙΘΤΙΡΡΌΘ. 

65. Αγ βί ρι5 ξοπογ ΟὙγθηδοιβ [υἱξ : ργοίδοϊυπι τ ΓῸ 

Αἰ] η88 ϑοογϑι β (δ πᾶ ρογοϊίυπὶ Ἐ5ΟΠὴπ68 ἰγδάϊἀϊί. 15 50- 

Ρἐιἰδίαπι 86 ργοίδαβιβ, υἱ δἰΐ ΓΠδπῖδ5 Ῥεγίραίο ουβ Ἐτοβίυ, 

Ρυΐπηι9 ϑοογαίσογιγ πιογοράσιῃ οχορὶΐς Ῥγοθρίογί 41}6 ρὸ 

αἰηΐᾶβ πη οθαί. Ουΐ φυυπὶ δαυδηὰο νἱρὶ τ πλὶπδ8 πι!- 

οἰβϑοῖ, {16 οῶβ σοί πιο γοπἰβὶἱ, 8856 ΓΘ Π5 διιπὶ βοηΐυ πη ἰὼ 
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ἁους ἀπέλαθεν, εἰπόντος Σωχράτους τὸ δαιμόνιον αὖ- 
τῷ μὴ ἐπιτρέπειν ἐδυςχέραινε γὰρ ἐπὶ τούτῳ. ΞΞενο- 
φῶν τ᾽ εἶχε πρὸς αὐτὸν δυςμενῶς. διὸ καὶ τὸν κατὰ 
τῆς ἡδονῆς λόγον Σωχράτει χατ᾽ ᾿Αριστίππου περιτέ- 

5 θειχεν. οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ Θεόδωρος ἐν τῷ περὶ αἱρέσεων 

ἐχάχισεν αὐτὸν χαὶ Πλάτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς, ὡς ἐν 

49 

βἰ δὶ ἤοπ ρογτ ἴογο. Ὠϊθρ᾽ οορδὶ ἰὰ πἰπιίγυπι δοογδίὶ. Χο- 

ΒΟΡἤθη δάνογϑθιιδ διπὶ ἰηίεϑίο (ἱ δηΐο. Θιδργορίοι 

ἰπάυςϊ δοογδίοπι 405 ὁοηΐγα νοϊυρίδίοηι ἀἰδϑογῖ( ἰἰ8 ἀ|6- 

βοεγοηΐθαι, υἱ Αγίδίρρο {Π|8π| οὐ] οἰδί. Τιροάογυδ αυοηυδ 

ἴῃ ΠὈτο ἀδ ϑοοίἰβ {Πυχὴ οοηγ οἰΐβ ὀχαρίίδί, οἱ Ρ]δίο ἱπ ὕτγο 

ἀδ Απίπιδ, δἰουϊΐ ἴῃ 8115 πιοπιογανίμηιβ. (66) ΕΓδὶ διιῖε πὶ 

ἄλλοις εἰρήχαμεν. (66) Ἦν δὲ ἱκανὸς ἁρμόσασθαι καὶ 6} εἰ ἱπρεπίαπι [Δο116, υἱ 86 δοοοιαπιοάατεί ἰοῦ, ἰοπιροτί, 
τόπῳ χαὶ χρόνῳ χαὶ προςώπῳ, καὶ πᾶσαν περίστασιν 
ἁρμοδίως ὑποχρίνασθαι" διὸ χαὶ παρὰ Διονυσίῳ τῶν 

ιυ ἄλλων εὐδοχίμει μᾶλλον, ἀεὶ τὸ προςπεσὸν εὖ διατιθέ- 
μενος. ἀπέλαυε μὲν γὰρ ἡδονῆς τῶν παρόντων, οὐχ ἐθή- 
ρα δὲ πόνῳ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν οὐ, παρόντων " ὅθεν χαὶ 
Διογένης βασιλικὸν χύνα ἔλεγεν αὐτόν. ὁ δὲ “μων 
παρέφαγεν ὡς θρυπτόμενον, οὗτωσί πως εἰπών" 

ι. Οἷά τ᾽ Ἀριστίππου τρυφερὴ φύσις ἀμφχαφόωντος 

ψεύδη. 

τοῦτόν φασί ποτε χελεῦσαι πέρδικα πεντήχοντα δρα- 
γμῶν ὠνηθῆναι' αἰτιασαμένου δέ τινος, « σὺ δ᾽ οὐχ ἄν, 

εἶπεν, ὀδολοῦ τοῦτον ἐπρίω : » ἐπινεύσαντος δέ, » τοσοῦ- 
εὐ τον, ἔφη, ἐμοὶ δύνανται αἴ πεντήχοντα δραχμαί.» (67) 

Διονυσίου δέ ποτε τριῶν ἑταιρῶν οὐσῶν μίαν ἐχλέξασύαι 
χελεύσαντος, τὰς τρεῖς ἀπήγαγεν εἰπών, « οὐδὲ τῷ 
Πάριδι συνήνεγχε μίαν προχρῖναι" ν ἀπαγαγὼν μέντοι, 
φασίν, αὐτὰς ἄχρι τοῦ θυρῶνος ἀπέλυσεν. οὕτως ἦν χαὶ 

25 ἑλέσθαι χαὶ χαταφρονῆσαι πολύς. διό ποτε Στράτωνα, 

οἱ δὲ Πλάτωνα, πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν, « σοὶ μόνῳ δέδοται 
χαὶ ,λανίδα φορεῖν καὶ ῥάχος. » Διονυσίου δὲ προςπτύ - 
σαντος αὐτῷ ἠνέσχετο. μεμψαμένου δέ τινος, « εἶτα 
εἷ μὲν ἁλιεῖς, εἶπεν, ὑπομένουσι ῥαίνεσθαι τῇ θα- 

“" λάττη, ἵνα χωδιὸν θηράσωσιν " ἐγὼ δὲ μὴ ἀνάσχωμαι 
χρώματι ῥανθῆναι, ἵνα βλέννον λάθω; » 
ριόντα ποτὲ αὐτὸν λάχανα πλύνων Διογένης ἔσχωψε, 
χαί φησιν, « εἰ ταῦτα ἔμαθες προςφέρεσθαι, οὐχ ἂν 
τυράννων αὐλὰς ἐθεράπευες. » ὁ δέ, « χαὶ σύ. εἶπεν, 

8: εἴπερ ἥδεις ἀνθρώποις ὁμιλεῖν, οὐχ ἂν λάχανα ἔπλυνες.» 
ἐρωτηθεὶς τί αὐτῷ περιγέγονεν ἐχ φιλοσοφίας, ἔφη, 
« τὸ δύνασθαι πᾶσι θαρρούντως ὁμιλεῖν. » ὀνειδιζόμενός 
ποτ᾽ ἐπὶ τῷ πολυτελῶς ζῆν, « εἰ τοῦτ᾽, ἔφη, φαῦλον 
ἦν, οὐχ ἂν ἐν ταῖς τῶν θεῶν ἑορταῖς ἐγίνετο. » ἐρωτη- 

4 θείς ποτε τί πλέον ἔχουσιν οἷ φιλόσοφοι, ἔφη, « ἐὰν 
πάντες οἱ νόμοι ἀναιρεθῶσιν, ὁμοίως βιωσόμεθα. ν (69) 
ἐρωτηθεὶς ὑπὸ Διονυσίου διὰ τί οἱ μὲν φιλόσοφοι ἐπὶ 
τὰς τῶν πλουσίων θύρας ἔρχονται, οἱ δὲ πλούσιοι ἐπὶ 
τὰς τῶν φιλοσόφων οὐχέτι, ἔφη, « ὅτι οἱ μὲν ἴσασιν 

45 ὧν δέονται, οἱ δ᾽ οὐχ ἴσασιν. » ὀνειδιζόμενός ποτ᾽ ἐπὶ 
τῷ πολυτελῶς ζῆν ὑπὸ Πλάτωνος, ἔφη, « ἄρα φαίνε- 
ταί σοι Διονύσιος ἀγαθός; » τοῦ δ᾽ ὁμολογήσαντος, 
«χαὶ μήν, ἔφη, ζῇ ἐμοῦ πολυτελέστερον “ ὥςτ᾽ οὐδὲν 
χωλύει χαὶ πολυτελῶς χαὶ χαλῶς ζῆν.» ἐρωτηθεὶς τίνι 

ὦ διχφέρουσιν οἷ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, ἔφη, 
«ᾧπερ οἱ δεδαμασμένοι ἵπποι τῶν ἀδαμάστων. » εἰςιών 
πότε εἷς ἑταίρας οἰχίαν, χαὶ τῶν σὺν αὐτῷ μειραχίων 

τινὸς ἐρυθριάσαντος, ν οὐ τὸ εἰςελθεῖν, ἔφη, χαλεπόν, 

ΒΙΟΘΈΝΕΑ. 

(ω) Πα- 4 

ΡοΓβοηαΣ, οἱ αυδῃουαυθ ΓΒ πδίδ ργδοορίβδοί μαγβοηδῆι 

δϑοσοιηπηοάδίο ἀρογοί. Οὐδιμοῦγοπι δὲ "ΟΠ ϑῖο ρὶι.5 οοἰογίβ 

ργουδυδίυν, φυΐα ΄φυοἀευπι4δ. υδὲῖ γοπογαΐ, γοεία οοπιρο- 

πογοῖ. Νδ υἱ ΠἰΡΘπίογ ρογοϊρί ουδὲ ργρϑβοηίυπι νο]υρίδίοπι, 

ἰί8 ἢοπ Ἰδθογαρδί υἱ Δ εΠ θ08 (Γυογοίυνγ : υπ46 οἱ Ὠοσοη6 8 

ἐρδιιπὶ γομίυπι οἄῃδιη ΔΡΡΟΙ ]αρθδί. δοὰ Τίπιοη οὐχ υἱ ηἰπιΐ5 

ἀε]ϊοδίυμπ γοὐϊΐ, [8 (ογγα Ἰοουΐαϑ : 

Ουδ) 5 Αγ ρ ρὲ π10}}}8 ἡδίυγα βορὶ δία, 

4υα: ροίυἱξ ἰδοῖυ ἃ ίαϊδο ἀΐϑοογπογα γογύυμ. 

Αἰυπί "Πὰπὶ Δ] αυδηάο υ.881896 ρεγάϊοοεη αυἱπαυδρίπία ἀτᾶ- 

οἰ π)ΐ8 6πιὶ : ἱπογοραηίίᾳυσ ουἱρίαπι, Νοππὸ ἴυ, ἰπχυ!, ἰδίδην 

ΟΒΟΪΟ ΘΠ δδοβ᾽ οἵ φυυηι δηπυϊεβοῖ ἰ|6, ΜΕ υόγο, ἰμαοΐ, 

αυϊπαυδρίπίδ ἀγδοίπιδο ἰδηΐαπιὶ υδίε. (67) Οὐυπὶ ουπι 

Ὠἰοηγδίυᾳ ὁ ἰγἰδ.8 πιογοίγϊοίθυβ αὐδαι γος! οἱ ̓ υϑοἰςδοί οἰ!- 

ΒΈΓΟ, δἰπη}} ἴγθβ δινάυχὶὶ, ἀϊοι ἴδη8 ποι Ῥδιίαΐ ὀχ ρα ϊββα 

υοά ὑπδπὶ ργίυ!ογὶὶ οοἰογίβ. Βδρ σογοὸ δὰ νυϑϑι θυ πὶ 

5406 ἀραυχὶς 80 ἀϊπἰοῖῖ. δάθο ογδὶ ἰπῃ οἰβοπάο οἱ ἰη οοῃ- 

ἰοπιηοηάο ἰδοἰ 9. Ἰάροχυρ δίγδίοποπι, βἰνα, υἱ δ) ἱΐ νοϊυπί, 

ῬΙαιοπΟΙη δά ουπ αἰχίθ86 ἰγαάυηΐ, Τὶ 50} οἱ οἰ ἰδηϊάθῃ) 

οἱ ρβαῆπῦπ) ἴογγο ἀδίυπι 6οσῖ, (Οοπερυίυβ ἃ ὨοΠγοο Ρ410 

8πῆηῸὺ ἰυ}}}. Ιὰ χυυπὶ ᾳιϊάδηι Υἱυρογδγοῖ, ΡῬίβοδίογοβ, 

ἰπαυ, εἱἱ ροδίυπη τοποηίυγ, πιδσγὶ μι 56 δαρογεὶ, 

εἰ ο"οὸ υἱ ὈΙοππυηι δ) 4], ΠΟΙ ρα 881} ν8ἃ δϑρογαι» 

(68) Ρεαϊ ογοιιπίοπι δἰ φυδπᾶο Ὠίοσοηοθβ οἷογὰ δ! υθη8 Οὔ- 

Λυγρᾶν!ς οἱ αἰχὶϊ, 1518 ἴὰ δἰ οοπιράογο αἰ Ἰοἶβδθ8, ἰγγᾶπηο- 

ΓᾺΠῚ 811148 ΠΟῚ δι ΪἶΓΟ5: Τὰ γογο, δἱξ {Π|6, βἰφυϊάοπη οὐη- 

γογϑοαγὶ οὐ [ΟΠ ἰηἾ}}}.8 δεῖ γο 5, Ο] γᾶ ργοίουϊο Ποη [δύ ᾶγοβ. 

Ιηἰογγοραίυβ αυϊὰ 5[ ἢ) μ}}ΠΟΘορἷδο διυδέυπι ργο[ιίβδοί, ὕἱ 

᾿ ῬΡοβδίπι, ἱπαυ, οπηηΐθυ5 βἀοηίογ Ἰοαυΐ. Οὐυυπὶ ργοῦγο ἱρεὶ 

ἀδτγοίυν αὐυοά ρῥγοίίοδα οἱ ὀχαυ δἰ (ἰδ) υἰνογοί, δ] νἱΐυρθ- 

γαπάυπ), δῖ, ἢος οβϑοί, ἰῃ ἀρογθπι (6518 ργοίδεϊο ποὴ [6- 

τοί. Βορδίιυβ διἰφιδπείίο φυϊὰ ϑ οδηὶ οχἰπιϊυπὶ μ  οϑορ ιν, 

δὶ ΟἸΏΠΏ6Α, ἱπαυὶξ, ἰομθδ ἰοΠ]οπίυγ, οοάδθι 4010 πυης τηρά0 

Υἱνοπιυ8. (69) Ρεγοοπίδηϊ! Ὠίοπγδίο οὐ} γεὶ ργδιΐδ μἰιὶ- 

οδορὶὲ αἰνίίαπι ᾿λπΐπδ ἰογδηΐ, μι οθορπογαπι Ὑ6ΓῸ ἀἰνί-. 

ἴοβ ῃοῺ ἰΐᾶ : Οὐοά “Π}, ἱπαυξ, βοϊυηΐ αυΐϊδυβ ἱπάϊμοηΐ, δί ἰιὴ 

ποβρείαηί. Ουυμ ἰΠΠπ υἱ(ΐο νογίϊββοὶ ΡΙίο φιοὰ ἰδῆ ἰδυῖθ 

νἱνογοῖ, Νοῦδα, ἱπαυΐξ, {{0ὶ νἱἀοίυνγ ὕοηυβ Υἱνῦ οδδα Ὠΐοηγ- 

δὶ.5 110 ἀππυοσηίο, Αἰᾳυὶ 6, δἷξ, πη} 0 της Ἰδυίυ5 Υἱνῖ: 

ὑπ66 ηἰἢ}} ργο οί φυορπηρίδπ) οἱ ἰδυΐα οἵ θθηα νἵνογο. ᾿πίογ- 

ΓουΆΓι5 4αυὸ ΟἸ ἴογαηΐ ἀοςίὶ δἰ) ἱπάος ἰ5, Οὐυο, ἱπαυϊΐ, ἀο- 

τ οαχυΐ δὸ ἱπάοπμ 8. Ἰηργοβθυβ δἰ φιιδπάο τηογοίγεἷφ 

ευδίουϊυπι, αυυπὶ ογυθοδοογοῖ αυϊάδπι οχ ἰνΐϑ φυὶ σου πὶ 00 

ογδηΐ δἀοἰοβεοηςίθυδ, Νοη οδὲ, ἱπαυΐϊΐ, ἱπφγοί, δὲ] ουγοὴὶ 

4 
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ἀλλὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἐξελθεῖν. ν (τυ) αἴνιγμά τινος αὐτῷ 
προτείναντος χαὶ εἰπόντος, Λῦσον, « τί, ὦ μάταιε, ἔφη, 
λῦσαι θέλεις, ὃ χαὶ δεδεμένον ἡμῖν πράγματα παρέχει;» 
ἄμεινον ἔφη ἐπαίτην ἢ ἀπαίδευτον εἶναι" οἵ μὲν γὰρ 
χρημάτων, οἱ δ᾽ ἀνθρωπισμοῦ δέονται. λοιδορούμενός 
ποτε ἀνεχώρει" τοῦ δ᾽ ἐπιδιώχοντος εἰπόντος, Τί φεύ- 
γεῖς ; « ὅτι, φησί͵ τοῦ μὲν χαχῶς λέγειν σὺ τὴν ἐξου- 
σίαν ἔχεις, τοῦ δὲ μὴ ἀχούειν ἐγώ. » εἰπόντος τινὸς ὡς 

ἀεὶ τοὺς φιλοσόφους βλέποι παρὰ ταῖς τῶν πλουσίων 

"ὺ θύραις, « χαὶ γὰρ χαὶ οἵ ἰατροί, φησί, παρὰ ταῖς τῶν 
νοσούντων᾽ ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τοῦτό τις ἂν ἕλοιτο νοσεῖν ἢ 
ἰατρεύειν.» (7ὴ εἰς Κόρινθον αὐτῷ πλέοντί ποτε καὶχει- 
μαζομένῳ συνέθη ταραχθῆναι. πρὸς οὖν τὸν εἰπόντα, 
« ἡμεῖς μὲν οἱ ἰδιῶται οὐ δεδοίχαμεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ φιλό- 

16 σοφοι δειλιᾶτε ν, « οὐ γὰρ περὶ ὁμοίας, ἔφη, ψυχῆς ἀγω- 
νιῶμεν ἑχάτεροι. υ σεμνυνομένου τινὸς ἐπὶ πολυμαθείᾳ 
ἔφη, « ὥςπερ οὐχ οἱ τὰ πλεῖστα ἐσθίοντες [καὶ γυμνα- 
ζόμενοι] ὑγιαίνουσι μᾶλλον τῶν τὰ δέοντα προςφερο- 
μένων, οὕτως οὐδὲ οἱ πολλὰ ἀλλ᾽ οἱ χρήσιμα ἀναγινώ- 

40 σχοντές εἶσι σπουδαῖοι. » πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ λογο- 

γράφον δίχην εἰπόντα χαὶ νικήσαντα, ἔπειτα φάσχοντα 
πρὸς αὐτόν, « τί σε ὥνησε Σωχράτης; ν ἔφη, « τοῦτο, τοὺς 
λόγους, οὺς εἶπας ὑπὲρ ἐμοῦ, ἀληθεῖς εἶναι. » (13) τὰ 
ἄριστα ὑπετίθετο τῇ θυγατρὶ Ἀρήτη ) συνασχῶνν αὐτὴν 

25 ὑπεροπτιχὴν τοῦ πλέονος εἶναι. ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος 

τί αὐτοῦ ὁ υἱὸς ἀμείνων ἔσται παιδευθείς, « καὶ εἰ μηδὲν 
ἄλλο, εἶπεν, ἐν γοῦν τῷ θεάτρῳ οὐ χαθεδεῖται λίθος 
ἐπὶ λίθῳ. ν» συνιστάντος τινὸς αὐτῷ υἱὸν ἤτησε πεντα- 
χοσίας δραχμάς" τοῦ δ᾽ εἰπόντος , « τοσούτου δύναμαι 

90 ἀνδράποδον ὠνήσασδαι, » « πρίω, ἔφη, καὶ ἕξεις δύο. » 
ἀργύριον εἶπε παρὰ τῶν γνωρίμων λαμθάνειν, οὐχ ἵν᾽ 
αὐτὸς χρῷτο, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἐχεῖνοι εἰδεῖεν εἰς τίνα δεῖ γρῇ- 
σθαι τοῖς ἀργυρίοις. ὀνειδιζόμενος ποτε ὅτι δίκην ἔχων 

ἐμισθώσατο ῥήτορα, « καὶ γάρ, ἔφη, ὅταν δεῖπνον ἔχω, 
6 μάγειρον μισθοῦμαι. » (73) ἀναγχαζόμενός ποτε ὑπὸ 

Διονυσίου εἰπεῖν τι τῶν ἐχ φιλοσοφίας, « γελοῖον, ἔφη, 
εἰ τὸ λέγειν μὲν παρ᾽ ἐμοῦ μανθάνεις, τὸ δὲ πότε δεῖ 
λέγειν σύ με διδάσχεις. υ ἐπὶ τούτῳ δὴ ἀγαναχτήσαντα 
τὸν Διονύσιον ἔσχατον αὐτὸν χαταχλῖναι" χαὶ τόν, 

(0 « ἐνδοξότερον, φάναι, τὸν τόπον ἠθέλησας ποιῆσαι. » 
αὐχοῦντός τινος ἐπὶ τῷ χολυμόᾶν, « οὐχ αἰσχύνη, 
εἶπεν, ἐπὶ δελφῖνος ἔργοις ἀλαζονευόμενος : » ἐρωτυθείς 
ποτε τίνι διαφέρει ὃ σοφὸς τοῦ μὴ σοφοῦ, ἔφη. « εἰς 
ἀγνῶτας τοὺς δύο γυμνοὺς ἀπόστειλον, καὶ εἴσῃ. » αὐ-- 

45 χοῦντός τινος ἐπὶ τῷ πολλὰ πίνειν χαὶ μὴ μεθύσχεσθαι, 
« τοῦτο χαὶ ἡμίονος, » φησί. (74) πρὸς τὸν αἰτιώμενον 
ὅτι ἑταίρα συνοικεῖ, « ἀρά γε, εἶπε, μή τι διενέγχαι 
οἰκίαν λαδεῖν ἐν ἦ πολλοί ποτε ᾧχησαν ἣ μηδείς - ν εἰ- 
πόντος δὲ οὔ, « τί δὲ πλεῦσαι ἐν νηΐ ἧ μυρίοι ποτὲ ἐνέ- 

ει) πλευσαν ἣ μηδείς » ;« οὐδαμῶς. »« οὐ δ᾽ ἄρα γυναιχί, ἔφη, 
συνεῖναι ἧ πολλοὶ χέχρηνται ἣ μηδείς. ν» πρὸς τὸν αἰτιώ- 
μενον ὅτι Σωχράτους μαθητὴς ὧν ἀργύριον λαμθάνει, 
« χαὶ μάλα, εἶπε" καὶ γὰρ Σωχράτης, πεμπόντων αὐτῷ 

τινων χαὶ σῖτον χαὶ οἶνον, ὀλίγα λαμβάνων τὰ λοιπὰ 

ΠΟ ῬΌ886 ἴὕγρα. (70) Ουυμ ἃ χυοάδπηι) εἰϊὶ ργοροείίαπ) 

Θεϑαΐ ὡδηΐρπιδ, ἰβ406 υἱ δοἸγεγαῖ ἱποίδγοί, σαγ, ἰηχυϊ, 5ἴο- 

Ἰάθ,, υἱβ βοϊναπι, χυοά οἰΐδπι Ἰἰρδίυπι πορὶδ δχμίμοί πορὸ- 

{ἰυπὶ ἢ ΜοΙυ8 6556 ἀἰοοῦδί τηϑηάϊουπι 6666 4υὯπ| ἱπάἀοοσίυν : 

“Π|ὸ οπίπι ρουμη ἷ5, ἢἰς γογοὸ πυπηδηϊίδία ἱπάϊξοίαγ. Οὐυπι 

Δ 'φσυδηὰο οοην οὐδ δρογοίυνγ, δοῖθδί : ἰηδοοίδίογε υεγὸ ργοὸ- 

δοαυεηΐα 80 αἰοοπία, Οὖγ {ρ|8᾽ Οὐοπίδηι, ἱπαυΐϊξ, πιδ|6- 

ἀϊοοηάϊ ἰὰ ροίοείδίοπι μϑθθ8., πο δυάϊοπάϊ ορο. Ὀἱοδηίὶ 

ουϊάδιῃρΒῃ αυοὰ ρἰ]οθορίο8 οογπογοῖ υὑβδηυ 8 οὐνκίάογα ἀϊ- 

Υἰΐαπι ίογοβ, Εἰ πιράϊοὶ, ἱπαυϊΐ, δὰ αστοίοττιῃλ (οΓο8 ἰϊδηῖ : 

ΠΟῚ ἰδῦθη ἰάθο αυϊδρίαπι ἐρέτοίδια π|8}} εἰ 4υδπι πηράϊους 

6686. (71) Οογπίπυπι πανΐρδυδί δᾳυδηάο, εἰ φυυπὶ ἴση - 

Ρεβίδίε ᾿δοίδγεΐυγ, ἰυγθδῦὶ οαρογαῖ. [ἢ δᾶ ρεγίυτδίίομθ 

ουϊάδπι ἀϊοοηί!, Νοα ἱπάοοιἑ ποι πηοίυἱπιυβ, οἱ γὸβ μἢ!!ο- 

δορὶ ιἱ ἰγορ δι! ΝΟ οηΐπι, ἱπαυΐϊδ, ΔΓ ὁβὲ δηίπιδ, ευἱ 

υἱγίφυς {ἰπηοᾶπη8. Ο]ογίδηϊὶ οὐἱάδῃ φυοὰ πε δ ἀἑάϊ- 

οἰβδοῖ, αἷΐ, δίου!ἷ ποῆ 4] ρ᾽υγίπμδ σοπιοάυπί [οἱ ὀχογοθη- 

ἴυγ], πηθ] 08 νδ]οπΐ φύυδη) αυὶ βυμηυπί ποορϑϑδγίδ : ἰδ ποη 

αυϊ ρΙυγίηια, 5οὰ αυὶ υ{}Π} Ἰεσυηί, εἰυάϊοδὶ Δδροπάὰϊ ευὐπῖ 

οἱ ογυάϊι!, Οταίοτγὶ αιιΐ οδυιβᾶπι ὕγοὸ ἷρθο ἀϊχογδί οἱ νἱοογαΐ, 

βαϊϑοϊ(απίΐ, Ουἱὰ {ἰδὲ ργοίαἱ( δοογαίο5᾽ Ηος, ἱπαυϊξ, υἵ γογδ 

δβἰηΐ, 4028 ὕγὸ π|Ὲὸ αἰχίβίὶ. (72) Αγοίδπι ἢ] δπ ργωθοϊαγὶβ 

ΤΩΟὨ 58 ἱηβι Πυοθαΐ,, Οχογοθ ἢ Θδπ υἱ ἰά χφιυοὰ πίπκίυπι Θεϑοί 

οοῃίοιηπογοεῖί. Ἐορδίυβ ἃ φυοάδηι, ἰῃ 40. το ἶοΥῦ ΟὙΘΘ ΓΙ; 

οδθεί ἢΙΐυ8, 5ὶ ογυάϊγοίαγ, ΕΠ6ῸῚ ἢ0}}8., ἱπαυϊξ, ἃ] 8 ἰῃ τὸ, 

σογία γε] ἰῃ {πϑδίγο ποῦ δοάθθὶϊ Ἰαρὶβ βυρογ Ἰδρίάθτῃ. Οὐυπι 

ἰρϑὶ φυϊάδπη οοπηπιοπάδεϑοί ἢ] ̓0π|, υϊησοηίδ8 ροδξυ αν 

ἀγδομηγδδ : ουἱ {Π|6 αυυπὶ ἀϊοογεί, Τδηὶ ομογα πιδηείρέυπι 

Ῥοδευπι, Επιδ, ἱηχυϊῇ, οἱ μΔροδὶβ ἄἀϊο. Ῥρουμηΐδηχ 96 Ὁ 

διηἶοἰβ δοοίρογα ἀϊοοαΐ, πο υἱ 'ρθα υἱογοίωγ, οὰ υἱ δείγοηί 

1} φυδβ δ Γ68 ρϑουη δθ υἱΐἱ οοηγοπίδί, Ῥγοῦγο 111} βοιγϑὶ 

ΟὈ οἰοπεθυ5 φυοὰ ἰῃ οδυϑᾶ ργοργία οοπά υχίεεοί ογδίογομι, 

Αἰᾳυΐ, ἱπαυϊ!, οἱ σοαυυσπι, ἄσπ) σα πδπὶ (Δοῖο, οοπάσοο. 

(73) Οορ πίο αδἰἰφυδπάο Ὠϊοηγδίο υἱ δἰ ἰφυϊὰ εχ μ) ἱ]οβορἢία 

Ἰοχιογείον, ἈΙἀϊου]αηι, δἷΐ,, οϑὲ,, 8ὶ δγίοῃι ἀϊοθπάϊ ἃ πιὸ ἀΐ- 

8δεῖ8, 56 ἀϊόθηα! ορρογίυηϊαίοη ἴθ πιὸ ἀοοορίὶβ. Αἀ Ἰιας 

ΟΥ̓́ΡΓΟ ἱπαϊρηδίυβ Ὠοηγϑίυδ Θχίγοιηυτη ΟΠληΐτπὶ βοΐ δοσυχ- 

ὈΟΓΟ : 50 ἴΠ|6, 1]υδίγοπι, ἰηαυΐί, ἤυπο Ἰοουπὶ γυο]υϊδί! [8 - 

οογθ. Οἰογίδθδαϊυγ αυϊάδηι ἃς εἰ ὲ δρρίδυάοναὶ ἀδ παίδηδὲ 

Ροτα : δὰ αυθπὶ 116, ΝΟῚ ἐτυραβοὶβ, ἱηαοὶ, ἰπ ἰΐϊδ 4φυδ5 

ἀεΙρϊπὶβ ργορτγίδ βυηί μ]ογίαγὶ ἢ [ηἰογγορδίυβ χυϊὰ ἀϊοταὶ 

δδ 68 δὴ ἰπϑὶρίεπίο, ΜΙϊ6, αἷΐ, δπιθοβ πυάοβ δὰ ἱρποίοβ, 

οἱ ἀΐδροθβ. Ἐχϑυϊδηιὶ εὐἰάδπι αυοὰ τυυπι Ὀἱθδη8. ποῦ 

ἱπεδγίδγείυγ, ἤος, ἱπᾳυϊί, εἴδδπι πλυ 5 (οἰ. (74) Αα δὔπι 

αυὶ 1} ᾳυοὰ πιογοίγίοἱ οοπδθίίδγοῖ ὀχργοθγδθαί, Ὀϊς ἄρο, 

ἰπαυϊξ, πυπὶ αυἱὰ ἀϊεγαί ὁ8π| ἀοπιυπ) δοοίρογα Ζυδπ τ Εἰ 

8ΙΙαυδηο ἱπη δ  δυθγίηΐ., δυΐ φυᾶπι ποπο ἢ Νοραηίο ἰἸο, 

Ουἱά, ἱπαυϊ!, πυπὶ ἀἰεγγα ρυ88 οὰ πδυὶ (ογτὶ ἰῃ 4φυᾶ ἴππὼ - 

τηοσὶ 888: 06 πανϊραυεγίη!, δὴ ἴῃ φυὰ Π0}}08 ΜΙπίπγο,, ἰηχαὶ 

116. Νοη ἐγρο, ἱπχυϊί, αἰΠεγί,, υἱγὶ πη] ογὶ ὀοηρτοάϊαγο, 

408 πιυϊιΐ αὶ δυπί, δὴ 4υ8 ποπιο. Ουϊραίυβ ουτ οχ 80- 
ογδί 5 ἀἰδοϊρ᾽ η8 ργοίοοϊ3 ροουπίδπι δοορογοί, Εἰ πιοείίο, 

ἱπαυΐϊξ - πᾶπι ϑοογδίθϑ χυυπι ἱροὶ ρἰεγίψῃα πη ογοηΐ ρδπόση. 
οἱ νίπιιπι, δι οἱδ ἰἢ 5008 υ80.8 ΓΟΘΟΓΥΔΙΪΒ του οὐαί γο χοᾶ ; 



118. Π, 8 ΑΒΙΘΤΙΡΡΟΘ. δι 

ἀπέπεμπεν" εἶχε γὰρ ταμίας τοὺς πρώτους Ἀθηναίων. 
ἐγὼ δ᾽ Εὐτυχίδην ἀργυρώνητον. » ἐχρῆτο χαὶ Λαΐδι τῇ 
ἑταίρᾳ, χαθά φησι Σωτίων ἐν τῷ δευτέρῳ. τῶν διαδο- 
χῶν. (2) πρὸς οὖν τοὺς μεμφομένους αὐτῷ ἔφη, « ἔχω 

5 [Λαΐδα], ἀλλ᾽ οὐχ ἔχομαι" ἐπεὶ τὸ χρατεῖν καὶ μὴ ἧτ- 
τἄᾶσθαι ἡδονῶν ἄριστον, οὐ τὸ μὴ χρῆσθαι. » πρὸς τὸν 
ὀνειδίσαντα αὐτῷ πολυτελῇ ὀψωνίαν ἔφη, « σὺ δ᾽ οὐχ 
ἂν τριωδόλου ταῦτ᾽ ἐπρίω ;» ὁμολογήσαντος δέ, « οὐχέτι 

᾿ τοίνυν, ἔφη, φιλήδονος ἐγώ, ἀλλὰ σὺ φιλάργυρος. » Σί-- 
ιο μου ποτὲ τοῦ Διονυσίου ταμίου πολυτελεῖς οἴχους αὐτῷ 

καὶ λιθοστρώτους δειχνύντος ---- ἦν δὲ Φρὺξ χαὶ ὅλε- 

θρος --- ἀνα κρεμψάμενος προςέπτυσε τῇ ὄψει" τοῦ δ᾽ 
τἰδυ την όνϑιλις «οὐχ ε χον, εἶπε, τόπον ἐπιτηδειότε- 

ν (16) πρὸς Χαρώνδαν εἰπόντα, οἱ δὲ πρὸς Φαίδωνα, 

1 τς ὁ μεμυρισμένος ; « ἐγώ, φησίν, δ χαχοδαίμων, χά - 
μοῦ καχοδαιμονέστερος ὃ Περσῶν βασιλεύς. ἀλλ᾽ ὅρα 

μὴ ὡς οὐδὲν τῶν ἄλλων ζῴων παρὰ τοῦτό τι ἐλαττοῦ- 
ται, οὕτως οὐδ᾽ ἂν ὃ ἄνθρωπος. χαχοὶ χαχῶ)ς δ᾽ ἀπό- 
λοιντο οὗ χίναιδοι, οἵτινες χαλὸν ἡμῖν ἄλειμμα διαδαλ-- 

40 λουσιν. » ἐρωτώμενος πῶς ἀπέθανε Σωχράτης, ἔφη, 
« ὡς ἂν ἐγὼ εὐξαίμην. » Πολυξένου ποτὲ τοῦ σοφιστοῦ 
εἰςελθόντος πρὸς αὐτὸν χαὶ θεασαμένου γυναῖχάς τε χαὶ 
πολυτελῇ ὀψωνίαν, ἔπειτα αἰτιασαμένου, μιχρὸν διαλι- 
πών, « δύνασαι, ἔφη, καὶ σὺ σήμερον. μεθ᾽ ἡμῶν γε- 

Ὁ νέσθαι; » (77) τοῦ δ᾽ ἐπινεύσαντος, «τίοὖν, ἔφη, ἐμέμ.- 
φου ; ἔοικας γὰρ οὗ τὴν ὀψωνίαν ἀλλὰ τὸ ἀνάλωμα 
αἰτιᾶσθαι.» τοῦ δὲ θεράποντος ἐν ὁδῷ βαστάζοντος ἀργύ- 

ριον χαὶ βαρυνομένου, ὥς φασιν οἱ περὶ τὸν Βίωνα ἐν 
ταῖς Διχτριθαῖς, « ἀπόχεε, ἔφη, τὸ πλέον χαὶ ὅσον δύ- 

ὃὺ νασαι βάσταζε. » πλέων ποτὲ ἐπεὶ τὸ σχάφος ἔγνω 

πειρατιχόν, λαῤὼν τὸ χρυσίον ἠρίθμει" ἔπειτα εἰς θά-- 

λατταν ὡς μὴ θέλων παρακατέδαλε καὶ δῆθεν ἀνώ- 
μωξεν. οἱ δὲ χαὶ ἐπειπεῖν φασιν αὐτὸν ὡς ἄμεινον 
ταῦτα δι᾽ ᾿Αρίστιππον ἣ διὰ ταῦτα Ἀρίστιππον ἀπο- 

ὅ. λέσθαι. Διονυσίου ποτ᾽ ἐρομένου ἐπὶ τί (ἥκοι, ἔφη ἐπὶ 
τῷ μεταδώσειν ὧν ἔχοι, καὶ μεταλήψεσθαι ὧν μὴ ἔχοι. 
(πὶ 78) ἕνιοι δ᾽ οὕτως ἀποκρίνασθαι, « ὁπότε μὲν σοφίας 

ἐδεόμην, ἦχον παρὰ τὸν Σωκράτην᾽ νῦν δὲ γρημάτων 
δεόμενος παρὰ σὲ ἦχο)». » χατεγίνωσχε τῶν ἀνθρώπων 

“0 ὡς τὰ σχεύη μὲν ἐν ταῖς ἀγορασίαις χομπούντων, τοὺς 
δὲ βίους εἰχῇ δοχιμαζόντων" οἱ δὲ τοῦτο Διογένους 

φασί, χαί ποτε παρὰ πύτον χελεύσαντος Διονυσίου 
ἕκαστον ἐν πορφυρᾷ ἐσθῆτι ὀρχήσασθαι, τὸν μὲν Πλά. 
τωνα μὴ προςέσθαι, εἰπόντα" 

46 Οὐχ ἂν δυναίμην θῆλυν ἐνδῦναι στολήν" 

τὸν δ᾽ Ἀρίστιππον λαδόντα χαὶ μέλλοντα ὀρχήσασθαι 
εὐστόχως εἰπεῖν᾽ 

Καὶ γὰρ ἐν βαχχεύμασιν 
οὖσ᾽ ἥ γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται. 

40 (79) δεόμενός ποτε ὑπὲρ φίλου Διονυσίου χαὶ μὴ ἐπι- 
τυγχάνων εἷς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἔπεσε" πρὸς οὖν 
τὸν ἐπισχώψαντα, « οὐχ ἐγώ, φησίν, αἴτιος, ἀλλὰ 

᾿δθυϊ δηΐμ [116 ῬΟΠΌΔΓΪοΒ Αἰϊμθηἰθῃβίυμ ργίπεῖροδθ, ΘρῸ δι)- 

ἴοπι Επίγοϊάοηι ομρ ἰυτ βόγνυη. υἱἱοθδίανγ οἱ [,Δίὰ8 

τηογοίγίοα, αἱ τοίογί δοίη ἰῃ δου 40 δυσοδβδίοπυπι ἢ γο. 

(75) Ουᾶ οχ γὰ αυυμπὴ δυμ! ΠἀγοίυΓ ἃ Ρ[υγἰπιῖδ, ΗΔ θοο, ἱηαυϊξ, 

ΠΟ ᾿ΔΏΘΟΓ : πδηι νίποογα οἱ ΠΟ δοῦυίγα νο]υρίδίθυ5 ορίϊ- 

ΤΠ} 6856, ΠΟῚ 8}} ἰδ ὑγογϑῦβ δδίϊποιθ. ἘΧΡΓΟὈΌΓΔΩὶ δὶ 

Ἰδυ(ίογοδ οἱ ἀο οδίϊογβ οἶνοβ, Τὰ, ἱπαυΐ!, ἰδία (γι ὁθο} 15 

ΠΟῚ ομηογο59 ((οηΐα ᾿|1|0, Νοη ἰδιῃ ἱμίιγ, ἱπαυΐϊί, ἀροὸ νο- 

Ἰυρίδι! δἰυάοο, 4υδπιὶι ἰυ ἀναγ (85. Οεἰοπάοἰκὶ οἱ δίμηυβ ὨΪ0- 

ΠΥδΙὶ αυνβοϑίουῦ πηδρηὶ σα ἰπδίπιοῖδ8 ἐρά 68 οἱ ρανϊπηθηΐδ ργα- 

(ἰο88 (ογαΐὶ δυίΐίδϑιῃ ῬΊγΥχ δ Πόσο Π1}}}}}}, ἔππὶ {116 βρηίδ 

4.8π| πιᾶχίπη6 ροίἱὶ οἱ ἰῃ ἰδεῖθπι οοπ͵θοὶ ; ἰηἀἰρηδηΐα ᾿Π|ο, 

Νοῖ ἰδθυΐ, ἰπαυΐί, ορρουυπίογοπι Ἰοουπι. (76) ΟἸδγοηἀδ5 

δίνθ, υἱ αυϊάδπι νοϊυηί, ΡΙἀοπί ἱπίοστονδηιὶ αυΐβ 6βὶ, 

αυΐ υπξυσπίυπι οἰοὶ ̓  πο, ἰπαμϊξ, ἱπ(οἰχ,, οἱ πο ἱπ(ο ἰοΐοῦ 

Ῥογβδγαπιὶ γῶχ. Οαίογιπι, νἱ6 πα, υἱ οδἴογαο δηϊπιδηΐο8 

ρτορίογοδ πἰ}}}} ἀδπιηὶ ρῥδιϊαπίυν, δἰ. ποαυδ οπο. Αἱ ἀϊ5- 

Ρογοδηΐ οἰπεράϊ, αυἱ ΠΟΡΐΒ οχἰ πιίδπι οογροιΐϊβδ υποίϊοπθηι 

γα ἀϊάεσυηΐ ἰηΐδπιοπι. [ηἰοττοραίυθ αὐυομηοάο ϑοογδίος 

οὐ ϊδϑοὶ ἀΐθπι, Οιομηοὶο δρο, ἱπαᾳυϊΐ, ορίἀνογίη. [πίγανὶΐ 

δὰ ἢΙυϊη δἰίᾳυδπάο ϑορ! ἰδία ῬΟΙΪΥΧοπιι8, ἱπίυἱζυθαυ6 πιυ- 

᾿ΐογοβ οοπηρορίία8 οἱ τηδρηίϊῆοα ἱποίγυσίιηι οοηγί νίπι, δο- 

συξδγα ἰυχιτ οὐ υϑπποϊ οαὐρὶΐ. Οὐ ἐΠΠ6 ρδι}}0 Ροβί : Ρο- 

ἰόδηθ, ἰπαυΐξ,, μοάϊα πολίβου πὶ υπἃ 6556 ἢ (77) δπηυσηίίαυε, 

Ουἱά ογξο, δἷἱΐ, ὀχροβίυϊδο ἤ ἤδπὶ υἱάογίϑ ἤθη ἰδυ  (ΐδ5 ἰῃ- 

ΟΡΌΡδΓΟ, βοὰ δυπιρίι5. Οοδίδυδί οὐιι8 (Δ π}}}}}}5 ἰῃ ἔπ ποῦ μ6- 

ουηΐδπι, υἱ ἰορίδέυγ Βίοη ἱπ Ὀ βϑογίαι ἰοπίθυ8., οἢ ἀυλ} 

Ργοπιογοίωγ οπογο, ΕΠυπάο, αἰΐ, χφιοὰ ηἰηϊνὶβ οδέ, οἱ ἴδ οδ 

αυ ροίεβ. Ουυπὶ αἰϊαυδπὰο πανὶραγεί,, ἱπίο! εχ ββοίαιιο 

ΠΕΥΘΠῚ 6556 ρἰΓαίἑοδπι, ρτγοϊδίιπ) δυγιπὴ πυπιογαραῖ, ἀοὶπο 

νοϊυΐ πργυάοηί οἱ ἰηνί(ο οἰαρϑυπι ὁ τπηδηΐθιυ5 οἴπαϊξ ἐπ. 

τηδῖο αἱ οὐ υΐαγα οὐρὶξ δε οί. δυηΐ φυΐ ᾿Πυπὴ Πϑς δα ὰϊ- 

ε886 τηρτμογοηΐ, 58.108 δδί ᾿μθοα Ὁ Αγίδιΐρρυπι, 4υδη Ατι- 

ϑίϊρρυπι ῥγορίογ ἰβθὸ ρμογίγο. ]ηϊογγοραπίΐ Ὀἰοηγϑίο δὲ 

υϊά γοπίβθοὶ, υἱ, μαι, ᾳφυδὸ δῦθο ἱπιρογίίαν, αυδ ποη 

. 2060, δοοὶρίαπι. (78) ΑἸ Ϊὶ οἷο δὰ πὶ γεβρομπάΐθθα γοίεγιιπί : 

Ουδηάο βαρ οπίϊδ ἐσοῦαπι, δάϊ! ϑοογδίοηι : σης ροομηἰδ- 

ΓΌΠῚ οἤθηβ δὰ ἰ6 υϑηΐ, Αγρυοραΐ Ἰιοπλπο8 ηυοὰ ἰῃ δυ- 

οἰϊοπῖυι5 αἰάοπι ταβ βοηΐ Θχρ]ογαγοηΐ, ἰῇ ᾿Οπ ΐΠΠὶ 

Υἱίδ ἂς πηογίθιι9 “οβ ἰπηδηΐβ δοοογ8 οϑδοηΐ. ἯἮος δἱϊὲ . 

Ὀιοροηΐβ ἢιΐ8ϑ6 ἀϊοιι πὶ, “υδδογαῖ δαυδηάο Ὠἰοηγβὶιβ ἴῃ 

ἙΟὨΥνἱο οἱ 5πρυ}} 'π νοϑία ΡΌΓρΕΓΟΒ 88) ἰδγοπΐ : ἰά Ρ[δίο 

γοηιΐ ἀϊοοηβ, 

ἝΠοειηϊπαία τοδῖθ πο ροδδίπι ἰορὶ. 

δυιηρίδῃ γοῸ Ατίδέρρυβὶπαάυϊξ, οἱ αυυπὶ 58} γα ἱηπείρεγοῖ, 

δσυίο ἀϊχίί : 

Νααυς οπὶμ ἰῃ ΒΔΟΟΝὶ 5δογὶϑ 

Ρεγάείυγ Πη688 ρυάϊεδ παίυγδ δ08. 

(79) Ογδρδὲ διαυδηὰο ργοὸ ἃπιῖοο Ὠἱοηγείυπι, εἰ αυυπὶ Ρὲ- 

ροϊ]ογοίαν, δὰ ρϑάὰδθβ ευς ργοοίἀϊ. 1ἃ ἰδοίυπι ΄υυπὶ ἂγ- 

᾿ σαυογοῖ αιϊδρίαπι, ΝΟ ὁρο, ἱπαυΐξ, ἰδ οὐρα δυπι, 5ο ὨΪο- 

4. 
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Διονύσιος ὃ ἐν τοῖς ποσὶ τὰς ἀχοὰς ἔχων. » διατρίδων 

ἐν ᾿ἈἈσία χαὶ ληφθεὶς ὑπὸ Ἀρταφέρνου τοῦ σατράπου 

ὃς τὸν εἰπόντα, « χαὶ ὧδε θαρρεῖς »: « πότε γάρ, 
εἶπεν, ὦ μάταιε, θαρρήσαιμι ἂν μᾶλλον ἣ νῦν, ὅτε 

5 μέλλω Ἀρταφέρνη διαλέξεσθαι ; » τοὺς τῶν ἐγχυχλίων 
παιδευμάτων μετασχόντας, φιλοσοφίας δὲ ἀπολειφθέν- 
τας ὁμοίους ἔλεγεν εἶναι τοῖς τῆς Πηνελόπης μνηστῆρσι' 
καὶ γὰρ ἐκείνους Μελανθὼ μὲν καὶ Πολυδώραν χαὶ τὰς 

ἄλλας θεραπαίνας ἔμεὶν, πάντα δὲ μᾶλλον ἣ αὐτὴν τὴν 
10 δέσποιναν δύνασθαι γῆμαι. (80) τὸ δ᾽ ὅμοιον καὶ Ἀρίστων" 

τὸν γὰρ Ὀδυσσέα καταθάντα εἷς ἄδου τοὺς μὲν νεχροὺς 
πάντας σχεδὸν ἑωρακέναι καὶ συντετυχηκέναι, τὴν δὲ 
βασίλισσων αὐτὴν μὴ τεθεᾶσθαι. ὃ δ᾽ οὖν ᾿Αρίστιππος 
ἐρωτηθεὶς τίνα ἐστὶν ἃ δεῖ τοὺς χαλοὺς παῖδας μανθά- 

5 νεῖν, ἔφη, « οἷς ἄνδρες γενόμενοι χρήσονται. » πρὸς 
τὸν εἰπόντα ἐν αἰτία ὡς ἀπὸ Σωχράτους πρὸς Διονύσιον 

ἔλθοι, « ἀλλὰ πρὸς Σωχράτην μὲν, εἶπεν, ἦλθον παι- 
δείας ἕνεκεν, πρὸς δὲ Διονύσιον παιδιᾶς. » ἐξ ὁμιλίας 
αὐτῷ χρηματισαμένῳ φησὶ Σωχράτης, « πόθεν σοι 

0 τοσαῦτα; » καὶ ὅς, « ὅθεν σοι τὰ ὀλίγα. ν [δι] ἑταί- 

ρας εἰπούσης πρὸς αὐτόν, « ἐχ σοῦ χυῶ », « οὐ μᾶλ- 
λον, ἔψη, γινώσχεις ἢ εἰ δι ὁλοσχοίνων ἰοῦσα ἔφα- 
σκες ὑπὸ τοῦδε χεχεντῇσθαι. » ἠτιάσατό τις αὐτὸν τὸν 
υἱὸν ἀπορριπτοῦντα ὥςπερ οὐχ ἐξ ἑαυτοῦ γεγονότα᾽ χαὶ 

25 ὅς, « καὶ τὸ φλέγμα, φησί, καὶ τοὺς φθεῖρας ἐξ 
ἡμῶν ἴσμεν γεννωμένους, ἀλλ᾽ ἀχρεῖα ὄντα ὡς πορρω- 
τάτω ῥιπτοῦμεν. » ἐχδεξάμενος τὸ ἀργύριον παρὰ 
Διονυσίου, Πλάτωνος ἄραντος ἀφο ) πρὸς τὸν αἰτια- 

σάμενον, « ἐγὸ μὲν γάρ, εἶπεν, ἀργυρίων, Πλά- 
δὃυ των δὲ βιθλίων ἐστὶν ἐνδεής. » πρὸς τὸν εἰπόντα τίνος 

ἕνεχα ἐλέγχεται παρὰ Διονυδίου, « οὗ ἕνεχα, φησίν , 
οἷ ἄλλοι ἐλέγχουσιν. . (84) ἥτει Διονύσιον ἀργύριον, 
χαὶ ὅς, « ἀλλὰ μὴν ἔφης οὐκ ἀπορήσειν τὸν σοφόν" » 
ὃ δ᾽ ὑπολαδών, « δός, εἶπε, καὶ περὶ τούτου ζη- 

86 τῶμεν. » δόντος δέ, « δρᾶς ) ἔφη, ὅτι οὐκ ἠπόρηχα ;» 
εἰπόντος πρὸς αὐτὸν Διονυσίου" 

Ὅνςτις γὰρ ὡς τύραννον ἐμπορεύεται, 

χείνου ᾽στὶ δοῦλος, χἂν ἐλεύθερος μόλῃ " 

ὁπολαῤών, 

4 Οὐχ ἔστι δοῦλος, ἂν ἐλεύθερος μόλῃ. 

τοῦτο Διοχλῇς φησιν ἐν τῷ περὶ βίων φιλοσόφων " ἄλλοι 
γὰρ εἷς Πλάτωνα ἀναφέρουσιν. ὀργισθεὶς πρὸς Αἰσχίνην 
μετ᾽ οὐ πολύ, « οὐ ξιαλλαχθησόμεθα, οὐ παυσόμεθα, εἶπε, 
λυηροῦντες, ἀλλ᾽ ἀναμενεῖς ἕως ἂν ἐπὶ τῆς χύλιχος Ἐμᾶς 

45 διαλλάξη τις: » καὶ ὅς, « ἄσμενος », ἔφη " (83) « μνη- 
μόνευε τοίνυν, » εἶπεν ὁ Ἀρίστιππος, « ὅτι σοι πρότε- 
ρος πρεσθύτερος ὧν προςλθην. » καὶ ὃ Αἰσχίνης, « εὖγε, 
νὴ τὴν Ἥραν, εὐλόγως εἶπας, ἐπεὶ πολλῷ μου βελτίων 
ὑπάρχεις" ἐγὼ μὲν γὰρ ἔχθρας, σὺ δὲ φιλίας ἄρχεις. » 

80 χαὶ ταῦτα μὲν εἷς αὐτὸν ἀναφέρεται. ] εγόνασι δ᾽ 
Ἀλρίστιπποι τέσσαρες: περὶ οὗ τε ὃ λόγος χαὶ δεύ- 

τερος ὃ τὰ περὶ Ἀρχαδίας γεγραφώς" τρίτος ὃ μη- 

ΒΙΒΛ. Β, η. ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ. 

πΥδίυδ, φυὶ ἀυγα8 μαθοί ἰῃ ροάϊθυβΒ. Μοτγαρδίυνγ ἴῃ Ἀβίδ,, εἰ 

αυμπὶ δῦ Ατίδρῃογης βαῖγαρα [ιἰβδοί ΘΠ ΓΟ ΒΟ 5115, ἰηΐοτ- 

τορδίυϑ ἃ συοάδηι ἃπ τεῖ δῖ. ΠῸΠΟ 6886. Δπ΄πι|0, Οὔδ5ὶ ΥΈΓΟ, 

ἱηφυίξ, ὁ 5βίυ!6, πιᾶρὶ8 υπαυδᾶπὶ οοπἤδεγο ροϑβίπι αυδια 

πυης οὑπὶ Ατἰδριιογης οοἰοου υγυ5Ὁ Εοδ αυὶ Ἰΐθοτδ! θυ5 

ἱπιθυ τὶ ἀϊβοὶ ρ!ϊπἰ5 Ρἢἰοϑορὶ ἶαπι πορ!οχἰβϑθηΐ, Ῥεπαοραβ δίε- 

Βαϊ ῥργοοὶβ 6586 δἰ πὶ] πηοϑ : [1108 οηἰπι οἱ Μεϊδηΐμο εἰ Ροὶγ- 

ἀοτγᾶπι ουποίδδαια 80 188 ᾿ᾶθογο, δοὰ αιυϊάν!β ροίϊιι 

υδπι ἱρείιιβ ἀοπηιΐπϑε πυρίϊδδ οομϑοχαΐ ροβ86. (80) δίἰπιῆε 
αυϊάάαπι οἱ Ατδίο ἀϊχίβϑα (ἐγίυγ : ὈΠγβθοπὶ συΐρρο,, φυυπὶ 

ἀοβοοηάϊεδβοῖ δὰ ἰπίογοβ, πιογίυοϑ υἱἶδϑα (ὉΓῸ ΟἸΏΠΟ5 εἰ ἷπ 

ΘΟἸ]οχυΐυπι γοηΐ556, δ γορῖπδπὶ ᾿ρβ8Π| ΠΟ ΟΟμϑροχίβθο, Αὐῖ- 

8: ρΡ08 γοραίυβ αὐδομᾶπλ ὈΟΠῸ8 }ν 6Π68 ορογίοδί ἀΐβοογο, Ἐῶ, 

ἰηφυΐϊί, αυδὸ υἱγὶβ υβυΐ (αἴυγα ουηΐί. ῬΧρτγοῦγδη(ὶ ουἱάδπι 

4υοάἃ δοοταῖε δὰ Ὀἰοηγδίιπι 86 οοπίυ]8θοῖ, Αἰαυΐ, ἱπχα, 

δὰ ϑοογαίθῃ νοηἱ ἀοοίγ πο (παιδείας) αγᾶίίδ, δὰ Ὠ᾿Ιοηγοίιι τι 

Ἰοεὶ (παιδιᾶς), Μυϊίδδ ͵8πὶ ροουηίαϑ 6 ἀϊξοὶρ! πὰ σοπ56- 

ουΐο φυῦπὶ ἀϊοογοῖ ϑοογαίοβ, ὕὑπάθ {{δὶ ἴδπὶ πλυ] δ" 1116 

πηι, ὑπά6 (01 ραυσα. (81) Ὀϊοσηῖα βοογίο, Ἐχ ἰὲ βεγοὸ 

υἱοόγυτι, Νοα, ἰβαυΐξ, ΠΟ τηδρὶθ ποϑίϊ, 4υδηι 5] Ρ6Γ βρὶ πᾶϑ 

ἀοηείβοίμηδα δι θυ  8η8 ἀἰσογοβ, ᾿δίδ πὸ ρυρυρὶί. ΟΥίπαὶ- 

μπδηΐο φυορίδηι φυοὰ Π]ίυπι αφυδδὶ ΠῸῚ ὁχ 86 πδίιπι ργο)οο- 

τοὶ, Εἰἰαπι ρμἰἑυϊΐδια, ἱπαυϊξ, οἱ μΡ6 ἰσυοθ ργοθα βίη: δχ 

ΒΟ ὶβ εἰσαὶ, φυθ ἰδίῃεη γοϊυΐ ἰπυ 1118 αυᾶπι Ἰοπρίβεί πα 

Ργο)ϊείμυ8. Οὐυμπι ἃ Ὠἰοδγβὶο ρϑουπίδπι ἰρθ6, Ρ]δῖο γι 

δοςερίββοῖ, ἱπδὶπηυϊδηίο ἰρϑιπὶ χυοάδπι, ἔρο,, ἰπαθῖξ,, ρεσα- 

πἰϊβ ἱπάϊφοο,, ΡΙαἴο ᾿ἰυτῖβ. Ῥαγοοπίδαϊ! ουλυϑ γεὶ σγδξϊᾶ 56 

Ὀἰοηγβῖο ἄγσιΐ ραίογοίυγ, Ἐ)υϑάδπι ταὶ, ἱπαυϊ!, φυδργορῖογ 

δυπὶ τοὶ φαΐ ἀγραυηί. (82) Ροπίυϊααί ροουπίδηι ἃ ὨΪΟΩγΥ - 

εἷο, οἱ {|16, Ὀἰχίδι!, ἰπαυΐϊξ, ποῦ οβεγα βαρίεπίεπι : Πᾶ, ἐῃ- 

χυϊξ 116, οἱ ρμοϑίοδ ἀδ 18 φιξογδίηυβ. Εἰ Ἢυυηιῖ ἀοάϊεδοῖ, 

Ὑἱάοσμο, αἰἷϊ, πὴθ ποη ἱπάϊρυΐδθε ὃ Ὠἰοεηΐα δὰ οαπὶ Ὠϊοηγαῖο, 

Νδιηᾳυο δὰ ἰὐγδπηυπι αυἱουπιαα μα ἰδίιιπι γϑϊ!, 

δογυὰϑ δὲ {}11.8, φυδπιφυδία ᾿ἰρογ δάνθηϊ:; 

δα) οεἰί, 

Νοη δέ ἰΠ6 βογυ 8, αυδηὰο ᾿ἰ 0 δάνθηίϊ. 

Ηος Ὀίοοϊο5 τοίογί ἴῃ ἶὔγο ἀα ΜΙ Ρἢ]οϑορ ογαπι. ΑἸ 

ΡΙαίοποηι ἰὰ ἀϊχίβϑα ἰγϑάυπί. Ἰτγδίαϑ ,Εβο πὶ Ρδ 10 Ροβί : 

Ουίη, ἱπαυϊξ, ἰῃ σταίίδηι γοϊηπυ δίχιυι ἱπορίϊγε ἀοϑἰδίϊπιι5 Ὁ 

δχϑροοίδιίδμα ἄοπθο η08 ἱπίογ ροουΐᾶ δἰ φαΐβ τοοοηοἰ ει 5 

Ουἱ 16, Εφο νοῦο ρου]υροηίογ, ἰβααυῖ. (83) Τῦπι Ατίςιρρυ - 

Μοπιοηΐο διιΐίοπι, πιὸ αυδπινβ πιδλογεῖα πδῖα δὰ (6 ἀροδϑϑίςδθ 

ρτίογοπὶ. θβροπάϊί Ξϑεϊποβ : Βοείο σμθιογοὶς ἀϊχί οί : 

μϑπι Π|6 ἰοηβ πιθοῦ οδ : 050 ἰπἰ πη οἰ ἰδ, (α δινίο ἰα" 65 

Κα δυείογ. Εἰ ἰκία χυϊάδιη δά ἢ πὶ γοίδγαπίυγ. Ευογυηΐ δυ 16 πὶ 

Ατἰβιϊρυὶ φυδίίυοτ. Ῥυίιπυϑ ἰϑίε ἄς 4ῦ Ὠοῦΐβᾳ 8οΓη)0 ὁδὶ : 

βοῦυόηα, 4] Ατοδάία" Πἰδιογίαπι βου ρδὶ : (γι υ8, αὶ ᾳὐὔοι 
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τροδίδαχτος, θυγατριδοῦς τοῦ πρώτου ᾿ τέταρτος ὃ ἐχ 
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ἃ Ππιδίγο ἀοοσίι5 οϑϑεί, μητροδίδαχτος ἀϊοίυ5 οδΐ, ργἱοτίβ ΠΘροϑ 

τῆς νεωτέρας ᾿Αχαδημίας. Τοῦ δὲ Κυρηναϊχοῦ φιλο- 66 οχ δἰία : αυδτγίαβ, εχ πονὰ Αοδάδηγίδ μ᾿ ]οϑορίια8. Ηυ}08 δὺ- 
’ σόφου φέρεται βιδλία τρία μὲν ἱστορίας τῶν κατὰ Αττ- 

δύην, ἀπεσταλμένα Διονυσίῳ" ν δὲ ἐν ᾧ διάλογοι 
ὃ πέντε χαὶ εἴχοσιν, οἱ μὲν ̓ Ατθίδι, οἱ δὲ Δωρίδι διαλέχτῳ 
γεγραμμένοι οἵδε (84) Ἀρτάθδαζος͵ πρὸς τοὺς ναυαγοὺς, 
πρὸς τοὺς φυγάδας, πρὸς πτωχόν, πρὸς Λαΐδα, πρὸς 

Πῶρον, πρὸς Λαΐδα περὶ τοῦ κατόπτρου, Ἑρμείας, 
᾿Ἐνύπνιον, πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς χύλιχος, Φιλόμηλος, πρὸς 

Ι0 τοὺς οἰκείους, πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι χέχτηται 

οἶνον παλαιὸν χαὶ ἑταίρας, πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι 
πολυτελῶς ὀψωνεῖ, ᾿Επιστολὴ πρὸς Ἀρήτην τὴν θυγα- 
τέρα, πρὸς τὸν εἰς ̓ ΤΟλυμπίαν γυμνάζοντα ἑαυτόν, ᾿Ερώ- 
τησις, ἄλλη ᾿Ερώτησις, Χρεία πρὸς Διονύσιον, ἄλλη 

ι5 ἐπὶ τῆς εἰχόνος, ἄλλη ἐπὶ τῆς Διονυσίου θυγατρός. 
πρὸς τὸν οἰόμενον ἀτιμάζεσθαι, πρὸς τὸν συμθουλεύειν 
ἐπιχειροῦντα. ἔνιοι δὲ χαὶ διατριῶν αὐτόν φασιν ἕξ 
γεγραφέναι, οἱ δ᾽ οὐδ᾽ ὅλως γράψαι" ὧν ἐστι χαὶ Σω- 
σιχράτης ὃ ἱῬόδιος. (85) χατὰ δὲ Σωτίωνα ἐν δευ- 

0 τέρῳ χαὶ Παναίτιον ἔστιν αὐτῷ συγγράμματα τάδε" 
περὶ παιδείας, περὶ ἀρετῆς, Προτρεπτιχός, ᾿Αρταύαζος, 
Ναυαγοΐ, Φυγάϑες, Διατριθῶν ἕξ, Χρειῶν τρία, πρὸς 
Λαΐδα, πρὸς Πῶρον, πρὸς Σωχράτην, περὶ τύχης. τέ- 
λος δ᾽ ἀπέφαινε τὴν λείαν χίνησιν εἷς αἴσθησιν ἀναδιδο- 

ἴθ Ογγοηδίοί ΡΜ] Οϑορῃϊ ᾿ἰδγὶ ἰγυ ἢ Γ 1] : ἴγϑϑ ἰνἰδίοτγοθ 

1ὐθγοα: ΠΡγὶ δά ὈἱΟὨΥ δ᾽ [ἢ Ὠχγ188] ; ὈΠῸ5 Ἰδοῦ ἰῃ φυο ἀϊδιορὶ 

τἱρίηιὶ ψαυίηαυο, 4}}} αὐϊάοπι Αἰο8, 4}1} γογο Ὠογίοδ ἀϊαϊοοία. 

βογίρί:. ϑδυῃὶ διιίοπι 1] : (84) Αγίδθαζυϑ, δὰ ἠδυίγαροκ, δὰ 

[υεϊ{ἶνοβ, δὰ πιοπάϊσιν, δα [μ᾽ άθπ), δά Ρογιηι, δὰ [,8΄:ἀθπὶ 

ἀδ βροευ]ο, Ηδγπιο88, ϑοῃιπίυπι, δά οὐ αυΐ ργρογαΐ ροου]ο, 

ῬΙΝΙΟΙΠΘΙυ9, δὰ ἀοπηρβίϊοοβ, δὰ ἱπυγορδηίθβ αιοά νοίυβ υἱ- 

υπ) βοογίδαιο μοβϑίογοῖ, δὰ υἱξυρογδηίοβ αυοὰ τηδρηί σα . 

ἰηϑίγπεγοῖ πηϑηδδπι, ρἰδίο!α δὰ Ατοίοη (ΠἸ8π|, δὰ ουτὴ αυΐ 56 

ἱροῦ ὀχογοοθαὶ δά ΟἸγιηρία, Τπἰογγοραίίο, 4}18 1ἰογγορδ- 

[ἴο, ΠὨροϊδιμδίϊο δὰ Ὠϊοηγϑίυπι, 8118 ἀθ6 ἱπηδρίηα, δ]1ῖὰ ἠδ 

Ὀἰοηγδὶϊ ἢ], 8ὲ ουπὶ φυὶ ΑΓ γα δίυγ 86 οοπίοπηρίυὶΐ οἰ ἱστιο- 

πδηΐα ἢαρογί, δὰ δυπὶ χαὶ ἐρϑὶ οθΠ51}}8 ἀδγο ἀροτοάσγοίιι". 

Ουϊάδπι Ὠξϑογίδιἰοηυπὶ ἢΠΠπΔ οἱ δ6χ ΕΠ γΟ8 δου ρβίβδ6 8ἃ550- 

τυπῖ,, 81} ρΓΟΓΒι18 βου ρϑῖ856 ποσᾶπί, ὁχ φυΐθυϑ9 651 ϑοδίογδ- 

6.8 Ἀποάΐα8. (85) 56 δοίίοη ἱπ βθοιιηο οἱ Ραπείϊυ8 ᾿αρο 

{Πππὰ φογί ρβίββα γοίδγαπέ : ἀδ ἀἰϑοὶρ!ίηδ, ἀο υἱγίυϊθ, Εχμιογίδ.- 
ἰοτίυδ, Ατίδρδσζυβ, Νδιίγαρὶ, Ευὐρί νι, Ὀἰδδογίδιοηυπῃ ἢνεὶ 
δ6χ, Ὀοοϊδιηδίἰοηυμπι ᾿ἰτὶ ἰγο8, δὰ [μδ΄ ἄθη, δὰ ογυμι, δὰ 50- 

ογδίθῃ, ἀ6 (οτίυηδ. ϑυπηυπ) Ὀοηυπὶ 5ἰδίυ  Ιοηοῖ πηοίιπὶ 

8 56 Π511Π} ΘΠπηδπδηΐοπ). Αξ6 τοζο, αυοηΐδηι ᾿ἰμϑἰυ8 υἱΐδιῃ 

ἀοβοῦ ρβί Π)}8., ΠΌ ΠΟ 605 40] Δ {0 Πυχογο ΟΥὙγοηδίοοβ δ0 

35 μένην. Ἡμεῖς δ᾽ ἐπειδὴ τὸν βίον ἀνεγράψαμεν αὐτοῦ, "7 ογάϊπε ργοδοαυδπιυτ. Ἐχ [ν8 811} φαϊάοπι Ἠερεβίδοοβ, Αἢ- 
φέρε νῦν διέλθωμεν τοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ Κυρηναϊχούς, οἵ 
πινες ἑαυτοὺς οἱ μὲν “Ηγησιχχούς, οἱ δὲ ᾿Αννιχερείους, 

οἱ δὲ Θεοδωρείους προζωνόμαζον. οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ 

τοὺς ἀπὸ Φαίδωνος, ὧν τοὺς χορυφαιοτάτους ᾿Ερετρι- 
80 χούς. ἔχει δὲ οὕτως: (86) Ἀριστίππου διήχουσεν ἣ 

θυγάτηρ Ἀρήτη καὶ Αἰθίον Πτολεμαεὺς καὶ ᾿Αντίπα- 
τρος Κυρηναῖος ᾿Ἀρήτης δὲ Ἀρίστιππος ὃ μητροδίδα- 
χτος ἐπιχληθείς, οὗ Θεόδωρος ὃ ἄθεος, εἶτα θεός" ᾽Αν- 

τιπάτρου δ᾽ ̓ Επιτιμίδης Κυρηναῖος, οὗ Παραιθάτης, οὗ 
35 Ἡγησίας ὁ πεισιθάνατος χαὶ ᾿Αννίχερις [ὃ Πλάτωνα 

λυτρωσάμενος]. Οἱ μὲν οὖν ἐπὶ τῆς ἀγωγῆς τῆς Ἀρι- 
στίππου μείναντες χαὶ Κυρηναϊχοὶ προςαγορευθέντες δό-- 
ξαις ἐχρῶντο τοιαύταις" δύο πάθη ὑφίσταντο, πόνον καὶ 
ἡδονήν, τὴν μὲν λείαν χίνησιν, τὴν ἡδονήν, τὸν δὲ πόνον 

40 τραχεῖαν χίνησιν. (57) μὴ διαφέρειν τε ἡδονὴν ἡδονῆς, 
μηδὲ ἥδιόν τι εἶναι’ χαὶ τὴν μὲν εὐδοχητὴν πᾶσι 
ζῴοις, τὸν δ᾽ ἀποχρουστιχόν. ἡδονὴν μέντοι τὴν τοῦ 
σώματος, ἣν χαὶ τέλος εἶναι, χαθά φησι καὶ Παναίτιος 
ἐν τῷ περὶ τῶν αἱρέσεων, οὐ τὴν χαταστηματιχὴν ἧδο- 

45 νὴν τὴν ἐπ᾽ ἀναιρέσει ἀλγηδόνων καὶ οἷον ἀνοχλησίαν, 
ἣν ὃ ̓ Επίχουρος ἀποδέχεται χαὶ τέχος εἶναί φυσι, δοχεῖ 

δ᾽ αὐτοῖς καὶ τέλος εὐδαιμονίας διαφέρειν. τέλος μὲν γὰρ 
εἶναι τὴν χατὰ μέρος ἡδονήν, εὐδαιμονίαν δὲ τὸ ἐχ τῶν 
μερικῶν ἡδονῶν σύστημα, αἷς συναριθμοῦνται καὶ αἱ 

Ὁ παρωχηχυῖαι χαὶ αἵ μέλλουσαι. (88) δαὶ τε τὴν μεριχὴν 
ἡδονὴν δι᾽ αὑτὴν αἵρετήν' τὴν δ᾽ εὐδαιμονίαν οὐ δι' 
αὑτὴν, ἀλλὰ διὰ τὰς κατὰ μέρος ἡδονάς. πίστιν δ᾽ εἶναι 
τοῦ τέλος εἶναι τὴν ἡδονὴν τὸ ἀπροαιρέτως ἡμᾶς ἐχπαί- 
ὅων ὠχειῶσθαι πρὸς αὐτήν, καὶ τυχόντας αὐτῆς μηθὲν 

ὦ ἐπιζητεῖν μηθέν τε οὕτω φεύγειν ὡς τὴν ἐναντίαν 

πο αΓΊοβ 811}, 811} ΤΠ ΟἀΟΥΙΟ5 86 ρ805 Δρροϊνογο. ϑδοὰ οἱ 

ἱΠ|05 Ρογβοαυδηυγ 4υἱ ἃ ΡΠ :Θάοπο πμδηδτυηΐ, ὁχ αυΐθυ8 ΕΓΟ- 

[οἱ πο ἰδ πὶ ϑυπῖ. 68 δἷο 86 βαθεί. (86) ΑΓ δι ἱρρὺπι δι:- 
ἀϊν!ἐ Αγοίο ἢ]18 οἱ ΣΕ ἶορα οχ ΡΟ] οπμδι δ οἱ Ογγοηα 5 ΑἹ- 

εἰραίογ : Αγοῖθϑ γϑγο δυάϊίογ ἢιϊΐ Ατίβιϊρρυβ, πιδί γι ἀϊθοὶ- 
Ρυ]υ5 σξορῃοπιηδίυϑ : 6}08 γ6γῸ ΤἼθοάογυβ, φαΐ ργίπο ἄθεος, 

ἀείπάς θεός Δρροϊ]αΐυβ ὁδὶ, Απίϊραίγυπι Κρ μη ἐς Ογτγο- 

πϑρυβ δαάϊνὶ( : ο)}08 Ῥαγερυαίο5 δυάϊΐοτγ [Ϊ : Ῥαγω θα 5 Ηδ- 

δοοἰδδ αυὶ κεισιθάνατος (πιογίοηι ἀρρείεπαάαπι σα 0} ) οδὲ 
ἀϊείας, οἴ ΑὨηίοοΓὶβ [8 400 Ρ]αο γοεπιρίιβ 651]. Αἱ δηΐμ 
αυΐ ἰῃ Ατ᾽βιἱρρὶ ἀἰδοὶ ρ᾽ ἰηἃ ρογπηδηβογιπὶ οἵ 41) 10 Ογτοηδιοὶ 

βυπί Δρρο! αι, ιΐδοα ΡΙ 8018 υἱυπίυγ. Ὠυδ8 ρμογίυγθα οποα 

Ροπυπί, ἀοίοτοιῃ οἱ νοϊυρίδίοῃι : γο]υρίδἴοπι θη 6 πὶ πηοίμπι, 

ἀοἰογεδιΎθγο Ἀβρογύτῃ τηοΐμπὶ ΔρρΕ]ἰἀπί65. (87) ΝΙΠ] αἰ ΠΕΓΓα 

ἃ γοϊυρίδία νοϊυρίαίοπι, ΠΟαι6 6886 ΔΙίΘΓυ πὶ ̓υουπάϊα 81] - 

(Ἔγο : δίᾳφυδ “1 πὶ αυΐάθιι οὐποίδ8 δηἰπιδηΐθβ Δρρεῖογα, 

[πο δυίοπι Γοίυζογο. Ὑοϊυρίαϊοπι διιίΐδιῃ σογρουίδβ ἰπ|6}}}- 

συμὶ, αυδη) οἷ 8ι1Π|}}11π| ὈΟΏυ ΠῚ 6586 ἀἰουηῃΐί, υἱ εἰΐδῃι Ρὰ- 

πορίἰπ5 ἱπ ̓ ἰῦγο ἀ6 Θ6ο.}5 ἰγααϊΐ,, πο ἰδ: 6 Θ8Ππ| αι. 8[8 0} 18 
δἰ[ οἵ ἰη ρυγίνα!οπα ἀοϊογυπὶ οοπϑίοίαϊ, οἱ φυδοὶ ἰυτγραἰἰοηΐς 
ἱπιπγυηϊδίοπι, αὐυδπὶ ργορδί ΕΡρίουγυβ, Ππρπὶ ὈΟΠΟτυ μη 6586 

ἀϊοδηδ.. Ιου δυΐοπι ἰδ ΒυΠπηυπὶ ὈΟΠΠ ΠῚ ἃ Ὀοδίδ γἱίδ 

αἰ Γίογγα : ϑυπηπηυπὶ θομυπὶ αυΐῃρα 6886 ῬΑγΕου)άγο πὶ γο}}- 
Ρίδίοηι, θοδίδπι δι Έθπ) Υἱ8π| 8ῖν6 [6] οἰ δίοπῃ το] υρἰδίυπι ραγ- 

(ἰου]αγίυμη οομδίδγο οοηυν πίῃ, αυΐθυϑ οἱ ργοοίογ ἰδ οοππυ - 

Τιθγδηΐογ οἱ (αἴυγα:. (88) Ραγιου]άγοῖ αυοαυδ νο]υρίαί ἐπι 

Ῥγορίοσ 86 6366 οχροίοπάδπι, [6] οἰ ἰδθπι γθγοὸ ἤὸπ ργορίοῦ 
86 ἰρβ8π), 80 ργορίου ραγί οι! γὸ8 νοϊυρίδίο5. Ιπάϊείυπι 
δυΐοπη 6556, ἤποῖι ὈΟποΟΓΙΙπῚ 6886 νοϊυρίαίοπι, φυοὰ ᾿ς 

ΠΟ ἃ ρυοστγίβ ΔΌδαυς γδίοπὶβ ἰυἀϊοῖο πδμεγα ςοποϊ αν]! : 
εἴ αὐυπὶ 116 (γυϊπιγ, Π1}}}} ἀπιρΠ 08 μαι τίπιυδ, συούάυε 

πἰ}} φραὺς ἃς ἀοίογοπι οἱ οοῃίγαγίιηι [Ἰἴπνιι8. ΜΌΝ ἴοι 
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αὐτῇ ἀλγηδόνα. εἶναι δὲ τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν χᾶν ἀπὸ τῶν 

ἀσχημοτάτων γένηται, καθά φησιν Ἱππόβοτος ἐν τῷ 

περὶ αἱρέσεων. εἰ γὰρ καὶ ἢ πρᾶξις ἄτοπος εἴη, ἀλλ᾽ 

οὖν ἢ ἡδονὴ δι᾽ αὑτὴν αἱρετὴ χαὶ ἀγαθόν. (89ὴ ἣ δὲ τοῦ 

ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσις, ὡς εἴρηται παρ᾽ Ἐπιχούρῳ, 

δοχεῖ αὐτοῖς μὴ εἶναι ἡδονή" οὐδὲ ἢ ἀηδονία ἀλγηδών. 

ἐν χινήσει γὰρ εἶναι ἀμφότερα, μὴ οὔσης τῆς ἀπονίας. 

ἢ τῆς ἀηδονίας κινήσεως, ἐπεὶ ἣ ἀπονία οἱονεὶ χαθεύ- 

δοντός ἐστι χατάστασις. δύνασθαι δέ φασι χαὶ τὴν 

ἡδονήν τινας μὴ αἱρεῖσθαι κατὰ διαστροφήν᾽ οὐ πάσας 

μέντοι τὰς ψυχικὰς ἡδονὰς χαὶ ἀλγηδόνας ἐπὶ σωματι- 

χαῖς ἡδοναῖς καὶ ἀλγηδόσι γίνεσθαι. καὶ γὰρ ἐπὶ ψιλῇ 

τῇ τῆς πατρίδος εὐημερίᾳ ὥςπερ τῇ ἰδίᾳ χαρὰν ἐγγίνε- 

σθαι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κατὰ μνήμην τῶν ἀγαθῶν ἢ προς- 

᾿ς δοχίαν ἡδονήν φασιν ἀποτελεῖσθαι' ὅπερ ἤρεσχεν 

Ἐπιχούρῳ. (θυὴ ἐχλύεσθαι γὰρ τῷ χρόνῳ τὸ τῆς ψυ- 

γῆς χίνημα. λέγουσι δὲ μηδὲ χατὰ ψιλὴν τὴν ὅρασιν 

ἢ τὴν ἀχοὴν γίνεσθαι ἧδονάς. τῶν γοῦν μιμουμένων 

θρήνους ἡδέως ἀχούομεν , τῶν δὲ χατ᾽ ἀλήθειαν ἀη- 

.0 δῶς. μέσας τε καταστάσεις ὠνόμαζον ἀηδονίαν χαὶ 

ἀπονίαν. πολὺ μέντοι τῶν ψυχιχῶν τὰς σωματιχὰς 

ἀμείνους εἶναι, καὶ τὰς ὀλλήσεις χείρους τὰς σωματι- 

χάς. ὅθεν χαὶ ταύταις χολάζεσθαι μᾶλλον τοὺς ἁμαρ- 

τάνοντας. χαλεπώτερον γὰρ τὸ πονεῖν, οἰκειότερον δὲ 
τὸ ἥδεσθαι ὑπελάμθανον. ὅθεν καὶ πλείονα οἴἶχονο-- 

᾿ μίαν περὶ θάτερον ἐποιοῦντο. διὸ καὶ καθ᾽ αὑτὴν αἱ- 

ρετῆς οὔσης τῆς ἡδονῆς τὰ ποιητιχὰ ἐνίων ἡδονῶν 

ὀχληρὰ πολλάχις ἐναντιοῦσθαι" ὡς δυςκολώτατον αὐτοῖς 

φαίνεσθαι τὸν ἀθροισμὸν τῶν ἡδονῶν εὐδαιμονίαν 
ποιούντων. (9ι) ἀρέσκει δ᾽ αὐτοῖς αήτε τὸν σοφὸν 
πάντα ἡδέως ζῆν, μήτε πάντα φαῦλον ἐπιπόνως, ἀλλὰ 
χατὰ τὸ πλεῖστον. ἀρχεῖ δὲ χἂν χατὰ μίαν τις προς- 
πίπτουσαν ἡδέως ἐπανάγη. τὴν φρόνησιν ἀγαθὸν μὲν 
εἶναι λέγουσιν, οὗ δι᾽ ἑαυτὴν δὲ αἱρετήν, ἀλλὰ διὰ τὰ 

. ἐξ αὐτῆς περιγινόμενα - τὸν φίλον τῆς χρείας ἕνεχα " 
καὶ γὰρ μέρος σώματος, μέχρις ἂν παρῇ, ἀσπάζεσθαι, 
τῶν ἀρετῶν ἐνίας χαὶ περὶ τοὺς ἄφρονας συνίστασθαι. 

τὴν σωματικὴν ἄσχησιν συμδάλλεσθαι πρὸς ἀρετῆς 
ἀνάληψιν, τὸν σοφὸν μήτε φθονήσειν μήτε ἐρασθήσεσθαι 

ευ λδεισιδαιμονήσειν' γίνεσθαι γὰρ ταῦτα παρὰ χενὴν δόξαν. 
λυπήσεσθαι μέντοι καὶ φοθήσεσθαι" φυσιχῶς γὰρ γί- 
νεσθαι. (99) χαὶ τὸν πλοῦτον δὲ ποιητιχὸν ἡδονῆς εἶναι, 
οὐ δ αὑτὸν αἱρετὸν ὄντα. τά τε πάθη χαταληπτά. 
ἔλεγον οὖν αὐτά, οὐχ ἀφ᾽ ὧν γίνεται. ἀφίσταντο δὲ 

.5 καὶ τῶν φυσιχῶν διὰ τὴν ἐμφαινομένην ἀχαταληψίαν- 
τῶν δὲ λογιχῶν διὰ τὴν εὐχρηστίαν ἥπτοντο. Μελέα- 
γρὸς δ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ δοξῶν χαὶ Κλειτόμαχος ἐν 
τῷ πρώτῳ περὶ αἱρέσεων φασὶν αὐτοὺς ἄχρηστα ἡγεῖ- 
σθαι τό τε φυσιχὸν μέρος χαὶ τὸ διαλεχτιχόν. δύνασθαι 

εὐ γὰρ καὶ εὖ λέγειν χαὶ δεισιδαιμονίας ἐχτὸς εἶναι χαὶ τὸν 
περὶ θανάτου φόθον ἐχφεύγειν τὸν (τὸν) περὶ ἀγαθῶν 
χαὶ καχῶν λόγον ἐκμεμαθηχότα .(93) μηδέν τε εἶναι φύσει 
δίκαιον ἣ χαλὸν ἢ αἰσχρόν, ἀλλὰ νόμῳ καὶ ἔθει. ὁ μέν- 
τοι σπουδαῖος οὐδὲν ἄτοπον πράξει διὰ τὰς ἐπιχειμένας 

5 ζημίας χαὶ δόξας" εἶναι δὲ τὸν σοφόν. προχοπήν τε 

Θ 
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ΒΙΒΛ. Β, η. ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ. 

Ὀγδοίογοδ ὈΟΠΌΙ 6666, οἰἰδη,δὶ ἃ [υγρ βϑι Πι}6 ργου θα ΐδί γοθυ5 

υἱ αἰί Ηἰρροδοῖυβ ἰη ἰδτο ἀ6 δϑοίὶα, 5] δηΐπὶ ράδ οἱΐ δοῖο, 

γοϊυρίαίοπ) ἰδπηθ ροΓ 56 ἰρβδπι ὀχροίοπ δι 6δε}, Ὀοπυα- 

406 οχί δἐἱπιδπάδῃ). (89) Ρογγὸ {Π|8 ἀοϊοτγίβ διροῖίο φυᾶι 

ἰυοίυγ ΕΡίουγυβ, οἷδ ποιὶ υἱοί γ νοϊυρίδς δξ86, ποὺς ρῇ- 

νδιίο τοϊυρίαιίβ ἀοῖον : υἱγδᾳῦο θηἰπιὶ 6586 ἰῃ πιοῖα οοηβίζαία, 
4008} ΠΟΙ 5: τιοίυ5 ἀο]οτγὶδ υο]υρίδίίβαυθ ρενδίϊο ; φυίρρε 

ἀοϊοτὶβ ᾿118 νδοδίϊο υϑὶ εἱἱ ἀογηι θη δ δίδί 5 οϑί. Ροϑϑα αυον 

ἀδη δἰυπί νοϊυρίδίοπι πιϊπίπιθ ἀρροίθσε ρβοῖ δηϊπιὶ μογτοῖ- 
δίοποηι : ΠΟἢ ΟΠΊΠ6β ἰΔπιδῦ δΔηἰ πη} γο]υρίδίοϑ ἃς ἀοϊογὸδ ἰῃ 

οογρογοὶβ νοϊυρίδιϊ θυ8 οἱ ἀοϊογίθυδ ἤοτὶ : φηΐρρο εχ πυάδλ 

οἱ 8018 ραίγίδε ργοϑρογίίδίς πδϑοὶ ἰδ {{18π| ἑαυ δίᾳυς εἰ 

ποδίγα ργοργίδ. Ὑϑγυπι πϊηΐπ6 ἐχ πιοπιογίᾶ 568 δυσρὸ- 

εἰαἰίομα Ὀοπογύπι νοϊυρίδίοπι μογῆςοὶ ἀΐουπηί : φυοά ρμἰδοεὶ 

Ἐρίουγο. (90) Νδπι ἰορογε πιοίυμι δηϊπιὶ οἤϊιογο. Οπὶβ 

Π6 5δ0ῖ0 αυϊάοῃ νἱδυὺ τοὶ διιάϊϊιυ νοϊυρίδιοβ οσπηϑίδιε 

Ροθδα, 4υδηἋο 605 4 ἰδηγοη(δίϊίομοβ ἱπηϊ δηίυς ἰἰρεπίος 

δυάϊπιυβ, γογϑ8 δυΐθῃ Ποῖος δίχιθ ἱπ] υουπάθ. ῬΟΙΤῸ 

ρυϊναϊίοποπι ᾿υ)αϑπηοάϊ δυΐ νοϊυρίδιἰ5 δυΐ ἀοϊοτὶς πχγράϊοβ 

βἰδίυδ δρρο! δθδηΐ. 1 οηδο ἴδιο 6596 Ὀγεσοίασ ἰΟΓῸ8 Οὐγ. 

Ρογυπὶ αυδπὶ δηϊπηογυπὶ γτο]υρίδίεβ, ἀοίεγογοσααα οὐἵ- 

ροτγίβ φυδπὶ δηϊπιὶ δθο 0Π65 : αυοοῖγοδ οἱ ἰβ ροοοδηίδ 

τοδσὶα ογυοίαγὶ. Ὀυτίαβ φυΐρρα ἀοίογο, ἰδοϊατγὶ γεγο (Δπλλ: 
τὶυδ οἱ ρσγαίίυυβ ἈΓὈϊ γα θαπίιγ; χυοοίγοδ οἱ πρδίοῦ {1} 16 ογαὶ 

οογρογίβ ουγᾶ 4υδπι δηΐπιΙ. ὕπλ|6 αυθηι οοπϑιεῖ ρεῦ 86 οεἵ- 

Ρείομάδῃ νοϊιρίαίοπι, ρΙογδαυς ἰδπδη δε δυηὶ οΠὶοἰοηί!Δ 

αυδγευπάδπι τοϊυρίδίυπι, φυυμὴ δἰηΐ πηοϊοδίδ, βερρε δάνεγεμ- 

τὶ : υἱ αἰ Π|ς.}}} πιἃ οἷ τ ἀδδίυγ οὐ υϑπιοαϊ νοϊυρίδίυμι οουβε- 

Γίο8, ᾳυξ Βοδίδηι Υυἱΐδπι οἤϊοογο ροεδὶηΐ. (9!) Ρίδοοὶ δὺ- 

(6; οἷβ Πραυ6 δδρίοπίοηι βοῖρογ ἰῃ γοϊυρίδίε υἱνογε, πόῦθ 

ΓΌΙ 5.8 ἱπϑὶ ρἰοπίοιι βαροῦ ἰῃ ἀοΐοτα, νογπι υἱρὶ υγπηαπι 

εἰο ἤεγὶ. δ8[[5 δυίΐδηι 6586, δἱ αυΐδ ῥοῦ βἰηρι δα ἱβεϊἀοπίδ᾽ 

γοϊυρίδίο8 βυλνυίίον δῇὶοϊδίαγ. Ῥγυάοηξίδηι Ὀοηυπε φυλ ἢ 

6886 ϑδογυπί, ποη δυΐοπι ργορίοσ 86 ἐρβδπι δρρείειάδιη, 

βοὰ ΘΟΓΌΠι αγδίία 4.6 πορὶβ ἐχ {8 ργονοηΐυπί. Απιίουπι 

1.808 οδΔῖ1588 6886 διηρίοοἰοπάυπι : πᾶπὶ οἱ οογρογί5 ρβδιῖἐβ 

αιδπγάΐι δάδυηί, δαδυημαγὶ. Υἱγίυ 68 χυδϑάδιη οἰΐδηλ ἰπ5)- 

Ῥἰθη 0.8 6386 Ομ η68. ΟΟΓΡΟΓ5 ὀχογοὶ δ πο πὶ ΠΟΠΓΕΙ͂ΤΕ 

δ νυἱγίυϊοι οδροθδοπάδηι. ϑδρίοηΐοθ πυπήθδηι ἰμν ἀΐδ]δΡο- 

ταϊυγθ, πεαὺυς εουρί διϊ ποχυο δυρογβε ἰοαΐ ὑπχύδπὶ ὁ 5. 

ϑΌΓυπι : ἰδίδ οηΐιη ὁχ ἰηδηὶ ορἰηΐοηα οοπίΐησοτο. Μεῖυ ἰδ- 

θη οἱ ἀοϊοτο οοπηπιοίυπι ἰγὶ : ἰὰ φυΐρρα πδίυγα ες βετ.. 

(92) Ὀιν ἴδ οἴδποοτα υοϊυρίδίοθβ, ΠΟΙΩ͂ 6886 μεῦ δ6 δρρέ- 

ἰομάδβ. Ῥογίυγθδίίομοθ οομργοοηαϊ ροθϑ ἀϊοουδηίΐ, 
ραδ8 φυϊάοι, ποι} δυΐοπι οἰΐδπὶ ὁχ φυϊθυβ ἤυηῖί. Ναίυγα- 
Ἰίυπι τογυπ ἱπχυίΐεἰἰοηοπι οπουδηΐ, φυοὰ 685 ΒΟ ρ0836 

ΘΟΠΡργ πο ΐ πιδη  [δβίυπι θεϑοΐ. Ὠ]ἰθο σδτη ργορίογ δύπι- 

τη οἷυδ υϑυπὶ δἰζἰπροραηί. Ταπιοη Μεϊεδετὶ ϑεηίεπί δ 

οδὲ ἱπ βοουπάο ἀδ Ρίδεϊξἷ8 οἱ ΟἹ! οπιδοϊιί ἱπ ῥείπιο ἀς 
δοοῖϊα δοὰ οἱ ρἰιγείοδπι οἱ αἰ οί σδπὶ ἔβα} 6 ΔΕρΕΓΏΔΓΙ. 

ῬΡοββϑα δηΐπὶ οἱ δρίος ἀΐοογε οἱ δχίγα βυρογβι  ἰοῦθη) 6566 
τοογίίσψυς τηοίυπι οὔρογα,, αὶ γί π) ΒΟΒΟΓΌδι τηδο- 

γυπαυα ἀἰάϊοετί. (93) ΝΙ] αὰθ πδίυγα ᾿υδίυπι ε868 δυΐ 
ποποβίαπι νοὶ ἴαγρο, 56 Ἰορὲ οἱ οοπεκυοίἀϊπο. ὙἹν ἰδοῦ 

Βοπὺβ πἰ ε} δὶ! ρέγρόγαπι οὗ ρίθπδβ ργοροδὶ [δ ορίπίθῃδϑ' 
γα Βοιηίπυπι : 6886 δυΐδπι δδρίεπίοπι. Αἰφυὰ οἴϊδαι ργὸ- 



[18.11. 8. ΑΒΙΒΊΤΙΡΡυϑ. δ8 

ἀπολείπουσι καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, φασὶ δὲ 
χαὶ λυπεῖσθαι ἄλλον ἄλλου μᾶλλον, καὶ τὰς αἰσθήσεις μὴ 
'πάντοτε ἀληθεύειν. Οἱ δὲ “Πγησιαχοὶ λεγόμενοι σχο- 
ποὺς μὲν εἶ ον τοὺς αὐτούς, ἡδονὴν χαὶ πόνον. μήτε 

ὃ δὲ χάριν τι εἶναι μήτε φιλίαν μήτε εὐεργεσίαν, διὰ τὸ 
μὴ δι᾽ αὐτὰ ταῦτα αἱρεῖσθαι ἡμᾶς αὐτά, ἀλλὰ διὰ τὰς 
χρείας αὐτάς, ὧν ἀπόντων μηδ᾽. ἐχεῖνα ὑπάρχειν. ρὴ 

τὴν εὐδαιμονίαν ὅλως ἀδύνατον εἶναι " τὸ μὲν γὰρ σῶμα 
πολλῶν ἀναπεπλῆσθαι παθηυάτων, τὴν δὲ ψυχὴν συμ- 

Ι0 παθεῖν τῷ σώματι χαὶ ταράττεσθαι, τὴν δὲ τύχην πολλὰ 
τῶν χατ᾽ λείδα χωλύειν’ ὥςτε διὰ ταῦτα ἀνύπαρχτον 
τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι. τήν τε ζωὴν χαὶ τὸν θάνατον 
αἵρετόν. φύσει τ᾽ οὐδὲν ἠδὺ ἢ ἀηδὲς δὁπελάμθανον" 
διὰ δὲ σπάνιν ἣ ξενισμὸν ἢ χόρον τοὺς μὲν ἥδεσθαι, 

15 τοὺς δ᾽ ἀηδῶς ἔχειν. πενίαν χαὶ πλοῦτον πρὸς ἡδονῆς 
λόγον εἶναι οὐδέν: μὴ γὰρ διαφερόντως ἥδεσθαι τοὺς 
πλουσίους ἣ τοὺς πένητας. δουλείαν ἐπίσης ἐλευθερία 

ἀδιάφορον πρὸς ἡδονῆς μέτρον, καὶ εὐγένειαν δυςγενείᾳ, 
καὶ δόξαν ἀδοξία. (95) χαὶ τῷ μὲν ἄφρονι τὸ ζῆν λυ- 

0 σιτελὲς εἶναι" τῷ δὲ φρονίμῳ ἀδιάφορον. τόν τε σο- 

φὸν ἑαυτοῦ ἕνεκα πάντα πράξειν’ οὐδένα γὰρ ἡγεῖ-- 
σθαι τῶν ἄλλων ἐπίσης ἄξιον αὐτῷ, χᾶν γὰρ τὰ μέ- 

γιστα δοκῇ παρά του καρποῦσθαι, μὴ εἶναι ἀντάξια 
ὧν αὐτὸς παράσχῃ. ἀνήρουν δὲ καὶ τὰς αἰσθήσεις 

Ὁ οὐχ ἀχριδούσας τὴν ἐπίγνωσιν, τῶν τ᾽ εὐλόγως φαινο- 

μένων πάντα πράττειν, ἔλεγον τὰ ἁμαρτήματα συγ- 
Ἱνώμης τυγχάνειν’ οὐ γὰρ ἑκόντα ἁμαρτάνειν, ἀλλά 
τινι πάθει χατηναγχασμένον. χαὶ μὴ μισήσειν, μᾶλ- 
λον δὲ μεταδιδάξειν. τόν τε σοφὸν οὐχ οὕτω πλεονάσειν 

20 ἐν τῇ τῶν ἀγαθῶν αἱρέσει, ὡς ἐν τῇ τῶν χαχῶν φυγῇ, 
τέλος τιθέμενον τὸ μὴ ἐπιπόνως ζῆν μηδὲ λυπηρῶς (96) 
ὃ δὴ περιγίνεσθαι τοῖς ἀδιαφορήσασι περὶ τὰ ποιητιχὰ 
τῆς ἡδονῆς. 
ταὐτὰ τούτοις ἀπέλιπον δὲ χαὶ φιλίαν ἐν βίῳ χαὶ χά- 

25 ριν χαὶ πρὸς γονέας τιμὴν καὶ ὑπὲρ πατρίδος τι πράξειν. 
ὅθεν διὰ ταῦτα, χὰν ὀχλήσεις ἀναδέξηται ὁ σοφός, οὐδὲν 
ἧττον εὐδαιμονήσει. χἂν ὀλίγα ἡδέα περιγένηται αὐτῷ, 
τήν τε τοῦ φίλου εὐδαιμονίαν δι᾽ αὑτὴν μὴ εἶναι ἸΑῚ 
τήν μηδὲ γὰρ αἰσθητὴν τῷ πέλας ὑπάρχειν: μὴ εἷ- 

40 ναί τε αὐτάρχη τὸν λόγον πρὸς τὸ θαρρῆσαι χαὶ τῆς τῶν 
πολλῶν δόξης ὑπεράνω γενέσθαι δεῖν δ᾽ ἀνεθίζεσθαι 

διὰ τὴν ἐχ πολλοῦ συντραφεῖσαν ἡμῖν φαύλην διάθεσιν. 
τὶ τόν τε φῇλον μὴ διὰ τὰς χρείας μόνον ἀποδέχεσθαι, 
ὧν ὑπολειπουσῶν μὴ ἐπιστρέφεσθαι’ ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν 

“Ὁ γεγονυῖαν εὔνοιαν, ἧς ἕνεχγ χαὶ πόνους ὑπομενεῖν. χαίτοι 
τιθέμενον ἡδονὴν τέλος χαὶ ἀχθόμενον ἐπὶ τῷ στέρε- 
σθαι αὐτῆς ὅμως ἑχουσίως ὁπομενεῖν διὰ τὴν πρὸς τὸν 

(δεΐ φυοπάδη) ἰδ8π} ἰῃ ΡΠ Οδορ ιΐα φυδιη ἰη οοἰογίβ γι ϊδυύ 

Γοϊϊπαυυπί. Αἰαπί οἱ ἀοίογα ἃἤὶεϊ δ] πὶ 8110 τηδρὶβ., 56Π- 
δ.154.}6 ΠΟῚ δοῃρεγ γ Γᾶ ὨμΠπίϊαγο. ὙΘΓΌΠ. Θηΐπη γογο ἰΐ αὶ 

ἀϊουπίυν Ηοροβίδοὶ οδηάδεῃ δ8η6 ἀ6 νοϊυρίαϊα ἃς ἀοϊοτο ᾿)ἃ- 

Ὀυδγα 5θη[θηἘ8πὶ : Ὀγϑΐογοα ΠΟ 06 γαίῃ 6586 δ᾽ χυΐά, 

ΠΟΖΌΟ δηγίοἰ ἶἰδηι, ποαι6 ὈΘηοῇοθη(ἴδπι, φυοὰ ἰδία ΠΟΙ ῬῸΓ δὲ 

ἶρβδ δρραοίδπιυβ, δοὰ υδὺ8 πιοίο ρσταίίδ : Π8Π}) ᾿έρο βἱ δ. 

δἰπὶ,, πο [|| αυϊάοπι βυ ϑίϑίογο. (94) Εἰθγὶ δυΐθαι ρἴδη6 πο 

ΡΟΒ56 υἱ ουἱ [ο᾽ϊ οὐ85 ΟὈϊηραί : Πογρυϑ υρ06 τπογἷβ πγ }ἰΝ 

Ρδεβίοηἰδυδαυς ΔΠΠρὶ, δηΐπιθπΊ τ ΓῸ ΤΟὨἰδρίοηΘ ΟΟΓΡΟΓΐ 8 

ἰδδογδῦὸ δίᾳυς ὑυπ8 ἰυγθαγὶ, οοπηρίαγα ἰΐδιη υτ5 ΒρΟΓΟΠΊΙ5 

ἃ (οεἴυπδ ἱπηροάϊεὶ : ργορίογ ἰβίδ ἱμίυγ Ὀοδίδηι υἱΐδ) πο 

ῬΟΘδ6 Θχβίβδίογθ. ὙΥἱίδιι 406 ἃς πηογίοΠ) 6586 ἰῃ ΓΟΌυ8 οχ- 

Ραίοπαΐβ, Ναίυγϑ ἰΐδηι δυᾶνο δίῃ ἰπδυᾶνα πἰ ἢ} ορίπδθδη- 
ἴυγ : σοίδγυ) ργορίογ γογυηὶ το] τγαγἰδίθη γο] πουϊαΐθῃι 

γα] βδιἰοἰδίοπι ἰαἰαγὶ ἃ}108, 8᾽108 σοχαγὶ. Ὠἰν ἰδ γο] μδα- 
ρογίδίδεῃ πἰ}}}} δὰ νοϊυρίαι 5 υϑίογα γι Ὁ Π6 ΠῚ : ἤδη ηυ]- 
Ἰυπὶ ποθ αἰν {08 6586 ρῥγαοίρυυπι ραυάΐαπι, ποαυὸ 

ρῬϑυρογυδ. δογυϊ υἱο αυς δίᾳυο ᾿ἰογίδίθισι, ΠΟ αἰ οη 
δίχιι ἱξηοῦ! Πἰδίοπι, ρ] γίδια ἱρποιλ  ηΐδη ἢ }}}} ΡῸΓ 56 οοη- 

ἴεγγο δὰ υὐο]υρίδ(β τηοάσπι. (95) Αἰαῦ6 ἱπδίρίαπί! αυΐάοιη 
οχραοάϊγο υἱ υἱνδῖ ; δδρ 6 Π|} ρογίπ6 6856. ϑαρίθπίθῃ βυΐ ἱρ- 

δἰ1}5 σγαίΐδ ουποίδ (ΔοΓΌΠ : 8 υπὶ αυΐρρα ποιιΐποπὶ ἀληι6 

ἃς 56 ἀΐχηυπι ἀγὈυἱ γαγὶ. Οὐδηι) οῖ οηΐπι ἱηροπίΐδ υἱάοδίυν ἃ 

ᾳυορίδπη οοῃβοουΐυβ, ΠΟΙ ἴδηι ΘΟγυ πὶ 4118 ἰρ86 Γζ8- 
ΤΠ ογίς, πηογίδ ἐρᾳυάγο. Το] οῦδηίΐ οἱ βοπδυδ, αυοὰ οογίδη; 

ΟῚ ἰηίογυπί ποίἰοηθῖῃ. [1(6Ππ| 4υ86 Γδίἰομὶ Θαπδοη(δηθὰ νἱ- 

ἀόδηίυγ, οπιηΐδ (Δοϊοη δ. Ῥοοοδίδ υρηΐδηι ἀϊοοθαηϊὶ πηογοτὶ : 
ΠΟΩΌΘ οηἰπὶ βροηίο δυο πη) ρθοοᾶγ, 86 δἰίψυδ ργ(υἀϊΐηα 

οοὐδείυπι. Νοη οὐΐο ᾳφυδιηαυδπηὶ ἰϊαἰϊυγυπιὶ, δοὰ πιο] ογὰ 
οἀοοίυγα!. ϑδρίοπίθῃι ΠΟ δάθο ἰῃ Ροηΐβ ἀρροίομα δ ργῶ- 

δι υγυμ, {πιδπὶ ἰπ Π)8}15 (υσίοπ 8. : φυυτὴ δυπιηυπι ὕὈο- 

μὺπὶ δἰδίυδί 6666, υἱ ποαυδ ἰῃ ἰᾶθογ ἤδαυς ἴῃ ἀοίογα Υἱνᾶ- 
ὑγ. (96) Ιά4ιι6 608 Δβδοαυΐ 4υὴὶ οἶγοδ γο]υρίδίιπι πιδίογίδπη 

Οἱ δ᾽ ᾿Αννιχέρειοι τὰ μὲν ἄλλα χατὰτ Οπουΐγδπι ἴῃ Ρᾶγίεπι ἰμοἸπαίίογεβ διιαΐ. Ῥόγτο Απηίοεγΐ ἴῃ 
οοἰογίβ δὺ ἰβι}8 ποῃ αἰπδοηίιιιηΐ : γοϊ ̓αυυηΐ δυΐσπὶ) δηιὶεἰ- 

(ἴδῃ ἰῃ Υἱία, οἱ στα διπὶ, ἃς ΓΟΎΘΓΘ ἰ8πὶ οὐδ ρᾶγοηΐοϑ, οἱ 

ΡΓῸ ραϊτγία δἰίφυϊά ρεγρεβϑυγυμη δδρίοπίεπι, Οὐοοίγοδ αυδπηι- 
Υἱβ. τ) 016δι{88 88 ρί6η5 δ. ῃδροίίδ δὺ μοδί, πἰῖ]ο Ἰηΐηυ8 θοϑί6 

ΥἱἹείυτυμη, οἰδὶ τί πιυτα νοὶ ρία[5 11}} δυρροίίογ. Απιϊεὶ 
(εἰἐοἰδίθηι ποῆ ΡῬΟΓ 86 δρρείοπαδῃ : Πρα06 οηΐῃῦ ἰἰογίυβ 

δΟΏδιΪ ρδίογο. ΝΟΑΌ6 δδ[18 6366 ἰῃ Γαίΐοησ "ποθ ηίΐ, υ σοη- 

ἀἰάογο γροβείπηυδ οἱ νυ αὶ Ορἱπἰοπίυβ δυιρογίογοα δυὐδάδγο : 

Ορογίογ ὕϑγο ἐπ ορίἐπκὶβδ αυθυϑα6 δεδιιθῆθγὶ ργορίες ἱπο- 
"||Δηἢ οἱ ἰπδὶ δι πο ΐδ δϊϑοιίομεπ) υἱἰοθϑπμ. (97) Αἰηΐουηι 

ΠΟ ῥγορίογ ὑὕδυΐὴ 8010} 6886 δυδβεοὶρίοπιπι), π6ο, υϑι}ς 5 

ἀοδίπαί, 6886 δνογβδηάιπι : υϑγυτ οἰἰδη Ργορίοῦ ἰῃδὶ- 

δι Ὀομουο]οη ἰ8πι, οὐὐὰδ χγαίία ἀΟΙΟΓΟΘ 4ποαιὸ Θὰ πὶ 6886 

δι ἰίυγυπη. Οὐυδιηᾳ4ι.8Πὶ Θπΐ μη νο]υρίαίο!η ἢ πο πὶ ὈΟΠΟΓΆΌΩ) 

δίδίυιπηίς, οἱ ἀοϊοπὶ δἱ 6 μγνδηΐίυγ, βροηΐο ἰδπηθη δι - 

φίλον στοργήν. Οἱ δὲ Θεοδώρειοι χληθέντες τὴν μὲν: ποτὶ Ἰδβόγοα γοΐυηΐ ΡΓῸ βιμῆπιο ἰῃ δηΐου" δίυαἀϊο δϊουίαᾳιι: 

ὀνομασίαν ἔσπασαν ἀπὸ Θεοδώρου τοῦ προγεγρα μμένου, 
5) χαὶ δόγμασιν ἐγρήσαντο τοῖς αὐτοῦ. 

παντάπασιν ἀναιρῶν τὰς περὶ θεῶν δόξας: χαὶ 
αὐτοῦ περιετύχομεν βιδλίῳ ἐπιγεγραυ μένῳ περὶ θεῶν, 
οὐχ εὐκαταφρονήτῳ᾽" ἐξ οὗ φασιν ᾿Επίχουρον λαβόν- 
τα τὰ πλεῖστα εἰπεῖν. (95) ἤχουσε δὲ χαὶ ᾿Αννιχέριδος 

δἰησυϊαγί. Ουἱ δυίοηι ΤΙ ΘΟΔΟΓΊΐ δυπὶ ΔΡ με] αἰ, ἃ ΤΠ δούογο 

ἮΝ δ᾽ ὃ Θεό- 1 2αυσῃ Ργρχί πηι (ΓΆΧΟΓΟ ΟΟΣΖΠΟΙΊΘΠΗ, 6) 5616 ἀσογοί β ε5ἱ 

διιπΐ. Ηἰἷς Τηοοάογυβ ΘΠλη65 Οπῃπίπο ἀκ ἀἰΐ8 Ορί ΠΙΟΠ68 8115- 

(11; οἱ ἴῃ ᾿ἰῦγυπι οἦυδ ἱπϑογρίαπιηρ, ἀθ Ὁ Ϊ5 ἱποι "08, 

πιϊηίπιο ἐοηἰοπηποηάυπι, οχ ΄υο Ερίευγυπ) μ᾽ υγἰ πᾶ δυογυπι 

ΒΌΠΙρ 5550 ἀδδογυ πὶ. (98) Αὐάϊν!} δαΐοι! ΤὨρΟάοΓι5 ΑΠπηίος. 



50 ΒΑ. Β, γ. ἈΡΙΣΤΙΠΠΟΣ. 

ὃ Θεόδωρος χαὶ Διονυσίου τοῦ διαλεχτιχοῦ, χαθά φησιν πίάεπι Ὀἰοηγδίαπηχιε ἀϊδἰοοίίουπι, υἱ αἱΐ Απ(δίμοηο5. ἴῃ 

Ἀντισθένης ἐν φιλοσόφων διαδοχαῖς. Τ᾽ ἐλος δ᾽ ὕπε-"  ριι!οβορῃοόταπι Θυοοοδδιοπίθυ8ϑ. Εἰποπὶ Βοπογαιῃ οἱ πιδ]0- 
λάμθανε χαρὰν χαὶ λύπην᾽ τὴν μὲν ἐπὶ φρονήσει ,) ἴυπ ρῥυΐδθαΐ 6886 ρδιιάϊυπη οἱ ΠΟ ΓΟΓΟΠῚ : διίογυπι 

τὴν δ᾽ ἐπὶ ἀφροσύνῃ: ἀγαθὰ δὲ φρόνησιν χαὶ διχαιο- ρρῃρίατα ργαδεπία, δ|1ὁγαπι βία. Βοπᾶ δβδα ρεὰ- 
υ σύνην χακὰ δὲ τὰς ἐναντίας ἕξεις, μέσα δὲ ἡδονὴν χαὶ ὁ η ἴδῃ) δίᾳυθ ἠιδί {ἰαπὶ; πιᾶ]8 γθγο οοπίγαγίοϑ [Δ ἰυ5 ; 

πόνον. ἀνήρει δὲ καὶ φιλίαν, διὰ τὸ μήτ᾽ ἐν ἄφροσιν πιοάϊα νοϊυρίαίομι εἴ ἀοίογεπι. ϑυπίυμξ δ διιϊοἰ ἴαμα, φυοάὰ 
αὐτὴν εἶναι, μήτ᾽ ἐν σοφοῖς. τοῖς μὲν γὰρ τῆς χρείας ο8 ποαυ ἱπδίρί επί θι.8 δάβὶ( βοαυ δαρίθη θυ5. 1π {15 
ἀναιρεθείσης χαὶ τὴν φιλίαν ἐχποδὼν εἶναι τοὺς δὲ ᾿ ἤδη ᾿ 

Ὁ Ὁ." ε; Ὁ ΘΠ ἢ 50} 1810 υϑὺ δη)ϊοἰἰᾶπὶ 4υοάυθ ΘΥ̓ΔΠΘΒΟΘΓΟ : βϑρίοπίοϑ 
σογοὺς αὐταάρχεῖς ὑπάρχοντας μὴ δεῖσθαι φίλων. ἔλεγε ἀδενει : ἣν ν κε: ἐπε: 
δὲ χαὶ εὔλογον εἴν πόνο πϑυδαῖον δος ρ τῆς πατρίδο ς έγο απαπὶ 8:0] 0515 βιΠοϊδηί,, ἀπ οἶδ ΟῚ ἰηἀϊΐρογο. Βδίϊοηὶ 

μὴ ἐξαγαγεῖν αὗτόν' οὐ γὰρ ἀποθαλεῖν τὴν φρόνησιν Ἄοοηγαηΐτγο ἀϊοοθαὶ μγυ θη ΐθιῃ ΥἰΓΏΠΆ ΠΟΙ 86 ἔρβυπη ργὸ ραίγία 

ἕνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων ὠφελείας. (90) εἶνχί τε πα- πιοτίΐ οΟὈ]ΐσοτα : ἤραυδ οηΐπὶ ζγο ἱπδὶρὶθηΐιπι σΟΙππ δ 

τρίδα τὸν κόσμον. χλέψειν τε χαὶ μοιχεύσειν χαὶ ες δπιϊ((επάδπὶ ε588 ργυιἀεπίἴΔπι. (99) Εβδοχιε ρδίγίαπι πιυη- 
ροσυλήσειν ἐν χαιρῷ" μηδὲν γὰρ τούτων φύσει αἷς ἀυπι. Εαγίο ἀυσάυε οἱ δἀυ] εγῖο οἱ βδου!ορίο, φυυπιὶ ἰεπι- 

10 σγρὸν εἶναι, τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς δόξης αἰρομένης, ἣ σύγχει. γαδίίνυπι ετἰϊ, ἀδύγυμπι 5δρϊοπίομ. ΝΙΜ αυΐρρο Πποτγυπι 

ται ἕνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων συνογῆς. φανερῶς δὲ (υγρα πδίυγα 6858, δὶ ΟΠ] Γ γυ]ρατγὶβ ἂς ἰϊ8 ορίπίο, 45 

τοῖς ἐρωμένοις ἄνευ πάσης ὑφοράσεως χρήσεσθαι τὸν δὴ ΠΟΠΙΡΟΒΟΘη08 δί0}}406 Θοποί {ἰ{. δαρίοπίοπι ρυ ὈΠ (6 δίῃ 

σοφόν. διὸ χαὶ τοιούτους λόγους ἠρώτα᾽ « ἄρά γε 0118 [ιϑοϑὶ ἰδίίοη! 6 δηγδβι15 δυιϊβ υδυσα. πὰς εἰ Ὠυυδπιοάϊ 

γυνὴ γραμματικὴ χρήσιμος ἂν εἴη Φ Ρ ὅσον ράμμα- ρρυιποηίδίίοπε υἱὶ Βο]εθαΐ : « ΝΟΠΠΟ πιο ἢ ογβ ἰηοίγαςία 
ν᾽ το ἐστον τα Αδ Σ Ακ καν ὅσου ρα μματαάν Κρ μος, αι αήῖὲ, φυῖα διοταῖα αἱ ὃ» Πα. « ΕΓ Ρυο Ἰύάδων εἰ δῶο- 

Φ ] . “19 . . 
ἽΤ, : πος καὶ γυνὴ καλὴ χρησίμη ἂν εἴη παν Ἰπεθθ πντοδ τα Ποῖα {18 ἐπ ᾳυϊἃ ἐοσϑίαοῖ » [(Δ 58Πη6. 

ὅσον χαλή ἐστι, καὶ παῖς καὶ νεανίσχος χαλὸς γρήσιμος “ Εἰ τυ ον ἰφίίατ ρα οἴ γα υ{}}18 δαὶ, φυΐα ρυΐοιγα, οἱ ρυοῦ 

ἂν εἴη παρ᾽ ὅσον καλός ἐστι; » « ναί. » « χαὶ παῖς Οἱ δἀΟἸΕΒ06Π8 (Ὀγιποϑιι5 {18 ετῖξ,, φυΐδ [Ὀγπιοϑιι8 65! ἢ» {8 

4. ἄρα χαὶ νεανίσχος χαλὸς πρὸς τοῦτ᾽ ἂν εἴη χρήσιμος δ58πέ. « ῬΌΕΓ ἰρίίυγ εἴ δἀο᾽ὀθαθπ8 Ῥυ]οογ εἰ δά Βοὺ τὶς 
πρὸς ὃ χαλός ἐστι; » « ναί. » (102) « ἔστι ὃὲ χρήσι- ρτοίδοίο υ{Π|5 δὰ φυοὰ [ογτποδυβ παῖυ5 65ι᾽» Αβϑεηι(ἰοθαίατ. 

μος πρὸς τὸ πλησιάζειν. » ὧν δεδομένων ἐπῆγεν᾽ « οὐχ- (100) « Ἐδί δυΐοπι αἰ 8 δὰ οοπουθίϊαπι. » Ουΐδυβ ἀδέϊΒ ορη- 
οὖν εἴ τις πλησιασμῷ χρώμενος παρ᾽ ὅσον χρήσιμός ε)μάεραί : « ΕΓΖΟ δὶ φυΐϑ οΘοπουδίίυ υβι8, φυδίοπυξ {15 

ἐστιν, οὗ διαμαρτάνει" οὐδ᾽ ἄρα εἶ χάλλει χρήσαιτο ἐφ: πῇ] ρεοοδί ; ποι δἰ ρυ!οιιγ υάϊπθ υἱδίατ, υδίοπυς 
0 παρ᾽ ὅσον Αρήσιμον ἐστι, διαμαρτήσεται. " τοιαῦτα ρος Ὁ{||8, φυϊάφαδπι ρροοδοϊ,.  Ηυ)υδιποάϊ ἀγραπιοπίδ- 

ἅττα διερωτῶν ἴσχυε τῷ λόγῳ. Δοχεῖ δὲ θεὸς χληθῆ-ἰή καπου!ε 5118 ἰπ αἰδρυίδημάο γδ]οραῖ. ὙἱάἀοίαΓ διιίοπι ἰὰ- 
ναι, Στίλπωνος αὐτὸν ἐρωτήσαντος οὕτως, « ἄρά γε, ὁ ' ᾿ 

᾿ Θεόδωρε, ὃ φὴς εἶναι, τοῦτο χαὶ εἶ : » ἐπινεύσαντος οἰκου ΘΡΡΕΙΙΆΜΙΔ Ἰοῦδ, αυοὰ ἀυυϊῃ ΠΙστη ΒΗΙΡΟ ῥξέοοπιβευϑ 
δέ, « φὴς δ᾽ εἶναι θεόν; » τοῦ δ᾽ ὁμολογήσαντος, « θεὸς εβθεῖ, Ρυΐδδης, Τμεοάογο, δἰ φυλὰ ἐδθ ἀἰοῖβ, .14 οἰΐδπι [6 

95 εἶ ἄρα, » ἔφη. δεξαμένου δ᾽ ἀσμένως, γελάσας φησίν, 6486 αυυπὶ ἀππαετοί,, Αἷβ δυΐεπι ἐδθὲ ἀεὰπι" ἱπαυϊξ : οθη- 
« ἀλλ᾽, ὦ μόχθηρε, τῷ λόγῳ τούτῳ χαὶ χολοιὸς ἂν οθάεπίίχιι : ΕΓβΟ Πεὺβ 65, δἰΐ. 1ἃ αυυπὶ {16 ργαίε δεςα- 
δμολογήαειας εἶναι χαὶ ἄλλα μυρία. ν (101) ὃ δ᾽ οὖν Θεό- ρίβεεῖ, δυθγίάοηβ, Αἰᾳαηὶ, ἱπίο! ἰχ,, ἱπψαὶϊξ, 68 γαϊΐοης οἱ μγᾶ- 

δωρος προςκαθίσας ποτὲ Εὐρυχλείδῃ τῷ ἱεροφάντῃ, ουδυπι ίε οέϑ6 (αἰ δγεγὶβ εἴ δία ἱππυπιεγα. (101) Οὔμπιὶ δ85,- 
« λέγε μοι, ἔφη͵, Εὐρυχλείδη,, τίνες εἰσὶν οἱ ἀσεδοῦν- ἀετεῖ αἰϊφυδπάο Τιἰιοοάοτυβ Ευγγο!άϊ ἸνΘΓορ!δηΐε, Ὀϊς 

40 τες περὶ τὰ μυστήρια. » εἰπόντος δ᾽ ἐχείνου,, « οἱ τοῖς χη ιη, αἰξ, Εὐγγο! 68, ψυίπδμη βἰηὶ φυὶ εἶγοδ πιγοίογία ἐπιρὶὶ 

ἁμυήτοις αὐτὰ ἐχφέροντες, » « ἀσεδεῖς ἄρα, ἔφη, καὶ εμρι αυυπὶ ΓΕβροπάϊβϑοῖ 608 6886 41] ὁ8 ποσάτιπ) ἰπἰ ἰαιἐ5 

σύ, τοῖς ἀμυήτοις διηγούμενος. » Καὶ μέντοι παρ᾽ Ὁ μρογίγοηΐ : Εἰ ἃ εγρο, ἱβαι τ), ἱπιρίυβ 68, φυὶ ἰδίδ ποιμάτ πὶ 

ὀλίγον ἐκινδύνευσεν εἰς Ἂ Εν ἀναχθῆναι πάγον ̓ εἰ μὴ παι ὁπᾶγγοβ, Εΐ γοτο Ρᾶγυπι δυίαϊ φυΐπ γαρογείαγ ἴῃ ἢκ5 
Δημήτριος ὃ Φαληρεὺς πυτὸν ἐρρύσατο. Ἀμφιχράτης 81 Αγθορδριπι, πἰδὶ οὐπὶ Ὠοιηοίγίυ5 ΡΠ δ᾽ ογεὺβ ρογίοι!]ο οὶ - 

45 δ' ἐν τῷ περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν φησι χώνειον αὐτὸν πιεῖν.  οαωδε, πΑπιρήβογάϊθα, νότον Πἶδγο δὰ ἸΠυδίείθας γἱείξ αἷὲ 

χαταδιχασθέντα. ἀ[ι05) Διατρίδων δὲ παρὰ Ἠτολεμαίῳ: ὑ μι ἀδπιπαίυτλ οἰουίαπι Ὀἰ 5566. (402) Ουυπὶ γεγο δραὰ χ ’ ἐλ ϑς φ , “ Ἁ , 

τ 5 πγὴν ἐπίσταλη ᾿ς εβ ον πὐφιμδχον Ριοϊεπιοουπι [δαὶ ἢ] τ ππογδγοῖθγ, ἰοραίυ5 ἃ ἰφυδηάο δά ἔ,γ- 
πρεσδευτής. ὅτε καὶ παρρησιαζομένῳ φησὶν ὁ Λυσί- δ λόνοΝ Βοδο δ ἀρ 

δον ΤῈ ν᾿ ὶ Ν ἣ βἰΠδοίπ δ ἢ Ϊο πιῖδδϑιυ5 οοΐ. Ἐπὶ ᾿νογὶ υ5 οι θηί {ργ8, 8 - μᾶαχος. « λέγε μοι. Θεόδωρε, οὐ σὺ εἰ ὁ ἐχπεσὼν Ἂ -- κι τ τῇ : ᾿ 
80 θήνηθεν : » χαὶ ὅς, « ὀρθῶς ἀχήχοας. ἡ γὰρ τῶν “08, Ὀΐς ἽΠΈΝΙ: ἸΠαΌΝ  ἄθπδο νὼ ἘθερσῦπΙα νι Αἰδποε ἰδ 

᾿Αθηναίων πόλις οὐ δυναμένη με φέρειν : ὥςπερ ἢ Σε- 65 οὐοοίυϑῦ Ουἱ 16, Βδοῖο δυάὶν)δίϊ, Γοβροηάϊξ ; ἤδη πὸ Αἴ ιο- 

ἢ τὸν Διόνυσον, ἐξέθαλε.» πάλιν δ᾽ εἰπόντος τοῦ  επδίιπι οἰ ν᾽ (88 ἴΕΓΓΕ ΠΟΙ Ὑ8] 68, μιδυιὰ βεῦὺϑ δ δέπμεὶε Ὀΐο- 

Λυσιμάχου, « [βλέπε] ὅπως μὴ παρέσῃ πρὸς ἡμᾶς πγϑδίυπι, εὐθοὶ!. Ἀυγδὰβ ἀϊοεπ|}1,γϑιπιδοῖιο, ὔδνε ὑποχυδπι δὰ 
ἔτι ν, « οὐχ ἂν, ἔφη, ἂν μὴ Πτολεμαῖος ἀποστεί- ποδτοάεδδ, Νοι, ἱπαυϊί, γον εσίδυ, πἰδὶ πνὲ πα [ἀἱ Ρίοὐεπιδιυς. 



[1Β. Π, 9. ΡΗΖΒΟΝ. 
λῃ.ν» Μίθρου δὲ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Λυσιμάχου παρε- 
στῶτος χαὶ εἰπόντος, « ἔοιχας σὺ μὴ μόνον θεοὺς ἀ- 
Ὑνοεῖν ἀλλὰ χαὶ βασιλέας ». « πῶς, εἶπεν, ἀγνοῶ, 

ὅπου γε χαὶ θεοῖς σε ἐχθρὸν εἶναι νομίζω; » Φασὶ δέ 17 
5 ποτε ἐν Κορίνθῳ παρέρχεσθαι αὐτὸν συχνοὺς ἐπαγόμε- 

νον μαθητάς, Μητροχλέα δὲ τὸν χυνιχὸν σχάνδιχας 
πλύνοντα εἰπεῖν, « σὺ ὃ σοφιστὴς οὐχ ἂν τοσούτων 
ἔχρηζες μαθητῶν, εἰ λάχανα ἔπλυνες " ν» τὸν δ᾽ ὗπο- 
λαθόντ᾽ εἰπεῖν, « χαὶ σὺ εἴπερ ἀνθρώποις ἥδεις ὁμιλεῖν, 

10 οὐχ ἂν τούτοις τοῖς λαχάνοις ἐχρῶ. » (108) τὸ διοιον 
ἀναφέρεται, χαθὰ προείρηται, καὶ εἰς Διογένην καὶ 
Ἀρίστιππον. Τοιοῦτος μὲν ὃ Θεόδωρος χἀν τούτοις. 1 ϑγ:2π| ἃς ἀοοί ΓΙ ΠΔΠῚ ΘΟΠΊΡΟΓΙπγυ8, 
τελευταῖον δ᾽ εἰς Κυρήνην ἀπελθὼν χαὶ Μ ἄγᾳ συμόιοὺς 
ἐν πάσῃ τιμῇ διετέλει τυγχάνων. ἔνθεν τὸ πρῶτον 

15 ἐχδαλλόμενος λέγεται χάριέν τι εἰπεῖν’ ἔφη γάρ, 
« χαλῶς ποιεῖτε, ἄνδρες Κυρηναῖοι, ἐκ τῆς Λιβύης εἰς 
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Αἀεγαῖ ΜΙΠΙγα8, [{γβἰπηδο}ιὶ ἀϊβροηβδίοσ : ἰδ φυυπ ἀϊΤοτοῖ, 
ὙἱἹάογῖβ πομ 8οϊυπ) ἀθο08, νογυπὶ οἱ γοβδβ ἰξηογᾶγα :- Οὐ 
Ῥϑοῖο, ἱπαυΐΐξ, 1105 ἤξπογο, αηδηἀοηυΐάσηῃ (6 ἀἰῇς 6556 ἰμίπ)- 
οὔτ ρμυΐο ἢ Ἑεγίυγ αὐυπιὶ ΔΙχυδπὰο Οογίπι]ν! ργαιξοτίγοξ τηὰ. 
δᾶ ἀἰδο ρυ]ογαπι (υγθᾶ οοπιϊίαίυβ, οἱ Μοίγος 5 Ογπίοιις 
Οἰεσγα 80] 6η5 εἱ ἀϊοογεΐ, Αἴ ἰω, ΒΟρ ἰδία, ποαυδαυδηι οἱ κἰ:- 
86 ρ}}}5 ὀρογεβ, δὶ οἱδγᾷ δΌΪθγοϑ : αἀἰχίββθα, ΕἸ ἕω δὶ οὐμὰ |ιο- 
πα ηἴθυ.5 ὁοηνογβαγὶ αἰ ἀἸοἶββοβ, ργοίβοίο ἰδέ ϊβ ΟἹ γί θα ποι αἷο- 
ΓΕΓθ. (108) δἰη)}6 φυϊάδαπι, αἱ δυο Ἰοοο ἀἰχίηχυβ » (6 "}]0- 
δέπο οἱ ΑΥϑίϊρρο πῃηρπιογαίυγ. Ἡυϊυξιηοαΐ ΤΙδοάοτὶ [υΐδςο 

Ταπάθῃ ΟὙγθηθὴ ῥγοίοοίυ 
δρυὰ Μδρδπι ἰῃ τηδχίιηδ δχ βἰἰπηδίΐοπα υΥἱχὶξ : υηὰ8 αυυτὴ 
Ὀγίμπυπι οὐϊοογαίυγ, ποη ἰΠορί ἀπ) χυϊἀδηη ἀἰχίςϑο (ργίαγ: 
Βεηδ, ἰπαυϊξ, (Δο11|5, νἱγὶ Ουγοπρῖ, φὰὶ πη οχ {ῖ}ῦγα ἰῃ ἀτγω:- 

τὴν “Ελλάδα με ἐξορίζοντες. ν Θεόδωροι δὲ γεγόνασιν το Κ151 ἐχυ]επὶ 81 {|8. Εὐογυηί διιΐοηι Ἰ]ιοοιοτὶ νἱρὶ πὶ, Ργίμγυβ 
εἴχοσι᾽ πρῶτος Σάμιος, υἱὸς ἹΡοίχου. οὗτός ἐστιν ὁ 
συμθουλεύσας ἄνθρακας ὑποτιθέναι τοῖς θεμελίοις τοῦ ἐν 

Ἂν ᾿Εφέσῳ νεώ' χαθύγρου γὰρ ὄντος τοῦ τόπου τοὺς ἄνθρακας 
ἔφη τὸ ξυλῶδες ἀποθαλόντας αὐτὸ τὸ στερεὸν ἀπαθὲς 
ἔχειν ὕδατι. δεύτερος Κυρηναῖος, Ὑεωμέτρης οὗ διήχουσε 

Πλάτων τρίτος ὁ προγεγραμμένος φιλόσοφος" τέταρ- 
τος οὗ τὸ φωνασχιχὸν φέρεται βιδλίον πάγκαλον " 104 

Ὁ πέμπτος ὃ περὶ τῶν νομοποιῶν πεπραγματευωένος, 
ἀρξάμενος ἀπὸ Τερπάνδρου. ἕκτος στωιχός“ ἔἕῤδο- 
μος ὃ τὰ περὶ Ἱθωμαίων πεπραγυατευμένος" ὄγδοος 
Συραχόσιος, περὶ ταχτιχῶν γεγραφώς" ἔνατος Βυζάν- 
τιος, ἀπὸ λόγων πολιτιχῶν. «δέχατος ὁμοίως, οὗ 

Ὁ Ἀριστοτέλης μνημονεύει διὰ τῆς ἐπιτομῆς τῶν ῥηθό- 
ρῶν" ἑνδέκατος Θηδαῖος, ἀνδριαντοποιός: δωδέχα- 
τὸς ζωγράφος, οὗ μέμνηται Πολέμων" τριςκαιδέχα - 
τος ζωγράφος, Ἀθηναῖος, ὑπὲρ οὗ γράφει Μηνόδοτος " 
τεσσαρεςχαιδέχατος ᾿Εφέσιος, ζωγράφος, οὗ μέμνηται 

᾽6 Θεοφάνης ἐν τῷ περὶ γραφικῆς" πεντεχαιδέχατος 
ποιητὴς ἐπιγραμμάτων " ἐχκαιδέχατος γεγραφὼς περὶ 
ποιητῶν ἑπταχαιδέχατος ἰατρός, ᾿Αθηναίου μαθητής. 
ὀχτωχαιδέχατος Χῖος, φιλόσοφος στωιχός" ἐννεαχαιδέχα - 

τος Μιλήσιος. καὶ αὐτὸς στωιχὸς φιλόσοφος ᾿ εἰχοστὸς 
τ ποιητὴς τραγῳδίας. 

--ασες» ὦ ᾧ Φ τν»--.--- 

ΚΕΦ. 9Θ΄. 

ΦΑΙΔΩΝ, 

ι΄. Φαίδων ἸΠ]λεῖος, τῶν εὐπατριδῶν, συνεάλω τῇ 
πατρίδι καὶ ἠναγχάσθη στῆναι ἐπ᾽ οἰχήματος" ἀλλὰ τὸ 
θύριον προςτιθεὶς μετεῖχε Σωχράτους, ἕως αὐτὸν λυτρώ- 

ἐν σασθαι τοὺς περὶ Ἀλχιδιάδην ὁ Κρίτωνα προὔτρεψε" 
χαὶ τοὐντεῦθεν ἐλευθερίως ἐφιλοσόφει. “ἹἹερώνυμος δ᾽ 
ἐν τῷ περὶ ἐποχῆς χαθαπτόμενος δοῦλον αὐτὸν εἴρηχε. 

Διαλόγους δὲ συνέγραψε γνησίους μὲν Ζώπυρον, Σίμωνα, 
χαὶ δισταζόμενον Νιχίαν, Μήδιον, ὅν φασί τινες Αἰσχί- 

Ὁ νοῦ, αἱ δὲ Πολυαίνον’ ᾿Αντίμαχον ἢ Πρεσθύτας" χαὶ 

ϑδπλῖι5, ΒΠΟροἱ ΠΠ 5, φαΐ διοίοῦ Γαἱξ αἱ Γὰμἀαποοῃις ἰορ]ὶ 
ἘΡΠΟΒΙΪ σαΓΡΟΠ68 80}}}]σογοηΐαγ : ἢδηη ααυπι ἢυπιίάιις δοκοὶ 
ἰοσιβ, ΟδγΟΠ05 δἰ αἰνοοίδ ᾿ἰσμὶ πδίυγα βο! δίοπι δοςὶ- 
Ρέγθ Πυπηογὶ ἰην δ  ]6πλ. ϑϑοιπάιις Ογγεπῦθυβ, ροοπιοίγα, 
ου͵υϑ Ρ]αίο δυάίίον δι : ἐογίϊα5 μιἷς 'ρδ6 ὈὨΠΟΒΟΡ ΙΝ : 4υ8γ- 
ἴυ8, οὐδ [γίαγ Ρυ]Οεγγί πηι 16 }}5 ἀ6 τοοὶβ δχογοϊία- 
(ἰοῃ6 : (404) ᾳυϊπίυβ, χυΐ βογί ρα! ἀ6. Μαυβίοἷβ 4υἱ ποιηος 
οοτηροβυθγυηΐ, ἃ Τογραπᾶγο ἰμ ἐπὶ δι} Πηθη5 : βοχίυϑ, 51οἱ - 
Οὐ : Βορ([π}}5, 41] ΒΟΙΏΔΠ88 Γο5 οὐηδογίρϑξ : Οὐἰανυ58-5γ- 
τδουβδηυδ, αμὶ ἀ6 τὰ μι ΠΠαγὶ βογί ρβὶΐ : που Βγχδηίζίυ5, ἰῃ 
Οδυϑὶ5 οἰν Πθυ8 ΟἸδγὺβ : ἀδοϊη)νβ δἰ πλοῦ, οὐὐὰ8 Αὐιβίοίο! 5 
ἴῃ Ερίΐοιμδ ογδίογινπι πηιδηξοηρηι (Δεἰξ : υπἀεείπγι5 ΤῊ61- 
Ὠυ5,, δίδίυδγυπι, βου]ρίογ : ἀυοάθοίπιυβ, ρίοΐογ, ουΐὰβ Ρυ- 
ἰθιηο πηϑηίπὶΐ : ἀδοίῃηυ (οτί ας ΑἰΠοπἰοπδὶδ, ῥἱοίογ, ἀς 
4υ0 Μεποδοίυϑ εοτίροί! : ἀδοίπιυϑ αυδγῖι5 ΕρΠοδίι, Ρἰοἴον, 
ου)05 ἙἘΠΟΟρΡἢΔη68 ἰῃ ΠἰΌγοΟ ἀθ Ρἰείυγα πηριίη!ξ : ἀροπηις 
αυϊπίυ5, ἐρ᾿βγδπιπιδίυπι ρμοσίδ : ἀθείμηυβ βοχίυβ, αὶ 46 
ΡΟΕΙΙ8 δογίρϑὶ( : ἀδθοΐπγι8 βορίϊπιὰβ, τηοὐΐους, ΑἸ Ποποὶ ἀἰβεὶ- 
Ρυ]ὺ5 : ἀδοϊπιυβ οοίανι5 ΟΠ 08, ΡΠ] οϑορίνυ8 δίοίειι : ἀο- 
Οἰπλι8 ΠΟΠυ5 ΜΙ] οδίυ5, οἱ ᾿μ86 ΡΠ] ΟΘΟρ νι8 διοίουβ; νἱοῦ- 

8.1η118. ἰΓΑ ΟΡ ἰάΓΌπὶ 80 ΓΙ ρίου. 

---“σκοοϑὸ «-.ὕ--. 

ΟΑΡ. ΙΧ. 

ΡΗΞΌΟΝ. 

1 105. ΡΙράοη ΕἸουΒ ΠΟΘΙ] (Δπμ] 8, ἅπὰ ουπὶ ραίτία οἀρίαβ, 
εὐϑοῖιι 6ϑὲ ἰπ ρα πδγί βθάδγο : βθὰ Ἵθοῖαβο οβίίοίο βοογαίϊς 
υἱορθαίυγ αἰδοῖ } πᾶ, χυοδά ἰρδιι ΑἸοἰ ἰδ65 ϑοὰ Οτίο 50- 

οταΐα πιοπθηία γοάϊπιογοΐί : οχ χὺὸ 1 Ρογδ! ἐΐ6γ ΡὨΟΒορΐἶα: 

οΡρπὶ ἀοα. Ηππο ΗΪΟΓΟ γπιυβ ἴῃ ἰῦτο ἀ6 Αβδϑϑῆβιι γοιὶ-- 

ὨΘΠΟ δοογ 6 ἰδηροη8 ΒΟΓΥῺΠῚ ΔρρΟ αν. δοῦρα δυΐοπι 

2 ἀϊδίοξοβ ἀδ φυΐθυβ πἰ}}} ἀυδἰ ίυγ, Ζοργγυπὶ οἱ ϑίπγοποηι : 

αι ῖο58 δη δἰπὶ ἰρϑὶιβ, Νἰεἴδπι, Μοάΐϊυπι, αυθηὶ “ΕΟ ἐπ 5 

6586 ΒΟΠΒ1}}Ϊ ἰγαά πὶ, 811} γα ΡΟ γαηὶ ; Αμἰἰπιδοίνυ) 5ὶνο 



858 ΒΙΒΛ. Β, τ. ΕΥ̓ΚΛΕΙΔΗΣ. 

οὗτος διστάζεται' σχυτιχοὺς λόγους" χαὶ τούτους τινὲς δ6πεβ, ἀδ αὔο εἰ ἴρθο δηιδίβί (αν : Βυίοτυπι βοιτηοηὸϑ : ἰμο5 
Αἰσχίνου φασί. Διάδοχος δ᾽ αὐτοῦ Πλείστανος Ἠλεῖος, 3 χυοᾳιε φυϊθυϑάδην 2  ϑο ηἰς 6866 δδθουδγδη(ὕυ8. δυιςοαϑ- 
καὶ τρίτοι ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ περὶ Μενέδημον τὸν ᾿Ερετριέα δ5ὸγ δυίεπι εἶι5 Δι ξ ΡΙἰδίδπαβ Ἐ]ουθ, εἰ δὴ οο ἰογίίυβ Μεπο- 
χαὶ Ἀσχληπιάδην τὸν Φλιάσιον, μετάγοντες ἀπὸ Στίλ: ἀἄεπιυβ Ἐτείτοῃδὶβ, Αβοϊορίδάεβχυο ΡΗ] δείυδβ, ἃ 51] ροπὸ ρεο- 

Ὁ πωνος. χαὶ ἕως μὲν τούτων ᾿Ἠλιαχοὶ προςηγορεύοντο, ({δεἰΐ. Αἰχιε υϑχυε δὰ 605 ΕἸ᾽δοί βαπί ἀρρε!!αίϊ, ἃ Μοποάδεινο 
ἀπὸ δὲ Μενεδήμου ᾿Ἐρετριχοί’ περὶ οὗ λέξομεν ὕστερον δυΐεπι Ετείτϊοἱ : ἀ6 40 γοκίοα ἀΐοεπιιϑ ἰἀοίγου φυοὰ ἱμδε 
διὰ τὸ χαὶ αὐτὸν χατάρχειν αἱρέσεως. φυοχὰς εδοία: ργίποορβ δίφυδ δυοίον [ἀετί!. 

ΚΕΦ. 1΄. ΟΑΡ. Χ. 

ΕΥ̓ΚΛΕΙΔΗΣ. ΕῦΓΠ19Ε5. 

06. Εὐχλείδης ἀπὸ Μεγάρων τῶν πρὸς ̓ Ισθμῷ, ἢ Γε- 1 106. ἘποΙΙά68 παίυ8 Μορδτὶδ δρυὰ ᾿δ{Πμπηιιπι, δῖνε ϑουπάυπι 
10 λῶος χατ᾽ ἐνίους, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος ἐν διαδοχαῖς. οὖ- ᾳυοράδηι Θείουβ, υἱ ἱπ Θυσοξεδίοπίρυβ ἰγϑδάϊξ Αἰθχδικῖος. 

τος χαὶ τὰ Παρμενίδεια μεεξίοιετι χαὶ οἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ Ρατγηηοηϊάρω ρἰ]οϑορί ἴα ἀοὰϊξ ορογδπι : ἃ οοχψιια Μοραγιεὶ 

Μεγαρικοὶ προςηγορεύοντο, εἶτ᾽ ἐριστιχοί, ὕστερον δὲ ποπιοῆ πδρυογυπηί, αιΐ ἀεἰπάς Ετίβιϊοί, ἰὰπὶ ἀδηίφυς )1816- 

διαλεχτιχοί, οὖς οὕτως ὠνόμασε πρῶτος Διονύσιός ὃ Χαλ- οἰϊοὶ βυπί ΔρΡΡΕΙΙαίΐ, φυο8 ἰἰὰ ργίπιυδ Ὠἱοηγϑίυϑ ΟἸ Δ] οθἀοηΐαϑ 

χηδόνιος, διὰ τὸ πρὸς ἐρώτησιν καὶ ἀπόχρισιν τοὺς λόγους ἰΔαῖγοο ποιηίπαν ᾿ φυΐα ΠΠογαπι ἀϊδρυϊδίϊοπαδ ἰπίεττορα- 

15 διατίθεσθαι. πρὸς τοῦτόν φησιν ὃ “Ἑρμόδωρος ἀφικέσθαι {ἰοηΐθυ5 οἵ ΓΕΒΡΟΠΕΙΌΠΙΝΙΒ ὁοπϑίδοδηί. Αἀ ἔυπο 841 Ηει- 

Πλάτωνα καὶ τοὺς λοιποὺς φιλοσόφους μετὰ τὴν τοῦ πιούογαδ ροβὶ Βοογδί!5 πιογίεπι γεηίβϑε Ῥδίομειπι ἃὸ Ρ ήο- 

Σωχράτους τελευτήν, δείσαντας τὴν ὠμότητα τῶν τυ- 80ρ|108 ΓΟΙ 4008 πιοία ἈΠΟΘΙΔΙΒ ἘΥΒΗΒΟΠιΝι ὁοπηρυϊδοβ. Ηἰς 

ράννων. Οὗτος ἕν τὸ ἀγαθὸν ἀπεφαίνετο πολλοῖς ὀνό- 2 Βοηῦμπι 6656 ὕπυπὶ ἀεβηΐν!: πιο 5 ποπιϊπίρος δρρεϊδίυπι : 

μασι χαλούμενον' ὁτὲ μὲν γὰρ φρόνησιν, δτὲ δὲ θεόν, Π|συὍ560. Επϊαν τς. δια βευΘεΒΠΑΙΝ, ηυλοάοηθς ἄευπι, 

καὶ ἄλλοτε νοῦν καὶ τὰ λοιπά. τὰ δ᾽ ἀντικείμενα τῇῷῃΥἠ [45 πιραίεπι γΟΟΑΓΙ͂ εἰ ἰνυ)υδαιοάϊ οείετα. Οὐδ: ΒΟπΟ δά- 

ἀγαθῷ ἀνύήρει, μὴ εἶναι φάσχων. (107) ταῖς τε ἀποδείξεσιν ὑϑόρη γωῤ ρον μτωρνν, 68 τ οέθο υϊάοπι δον (92) 

ἐνίστατο οὐ χατὰ λήλματα, ἀλλὰ χατ᾽ ἐπιφοράν. καὶ τϑν μειρὺ ἀλ εξ ὑβρϑο ἢ εὐπωρν ἐρρὰ Ἀρλῥοθε θλκε ἐρρβη 

τὸν διὰ παραδολῇς λόγον ἀνήρει, λέγων ἤτοι ἐξ ὁμοίων ἐνῇ ἐδ ἀπ ΣΤΙᾺ θοῶς ΘΗ ΜΘΟΝΟΣ ΕΣ ΠΣ ἡβῷ 

αὐτὸν ἣ ἐξ ἀνομοίων συνίστασθαι. καὶ εἰ μὲν ἐξ ὁμοίων, τἰλότὰ Ἀπ ὃς Η ; τἰδας δὶ εἰ ἐειμιύϊικῦς δξεμη! ἐμεὰ 

45 περὶ αὐτὰ δεῖν μᾶλλον ἢ οἷς ὅμοιά ἐστιν ἀναστρέφεσθαι" ἡκὰ οδίίας ζαλαν δὰ πα κθοινῖοι ἐἰνθηἰκ γόνίπει. ἐτύδηξοι 

εἰ δ᾽ ἐξ ἀνομοίων, παρέλχειν τὴν παράθεσιν. διὰ ταῦτα 
ρρήαρς ΟΣ ἼΜΩΝ τὸ , ἀρθογο ; δἰ διιίοπι οχ ἰδ Π}}} 0118, ΘΟ ΡΟΓΥΔΟΔΠΟδΠῚ 6556 ΟΟἿ- 

δὲ καὶ περὶ αὐτοῦ ταῦτά φησι Τίμων, προςπαρατρώγων μαγμιίοποπι, Ιἀοίγοο εἰ Τίπιοπ μδο ἀδ {10 ἀϊοῖ!, ὑπὰ δθ- 
καὶ τοὺς λοιποὺς Σωχρατιχούς" ἴεγοϑ συοφυο ϑοογδίεοα δἀπηογά 688 : 

Ἀλλ᾽ οὔ μοι τούτων φλεδόνων μέλει, οὐδὲ γὰρ ἄλλου Νου οαυϊάδιη ποδ συγ πυρδίογεδ, ἃίυινα [{ἰμίοδατα 

20 οὐδενός, οὐ Φαίδωνος, ὅτις γε μέν, οὐδ᾽ ἐριδάντεω υδηᾳύδηι, μδυὰ, φυϊϑηαίο ἰ8 εβἴ, Ῥηδράοπειω, πδυὰ [ἰ- 

Εὐχλείδου, Μεγαρεῦσιν ὃς ἔμδαλε λύσσαν ἐρισμοῦ. Ἐυο άπ, ἴαγος ὑπάδ δδἴυ8 ΜΕΡΆΓγοηβΙθυ᾽ τίχου. 

(ιωο) Διαλόγους δὲ συνέγραψεν ἕξ, Λαμπρίαν, Αἰσχίνην, 2. (108) Ῥίδιοροα δυΐίοπι οοπϑοτίραίί 86χ,, (,Ἀπιρτεβπι, “Εδαδ - 

Φοίνικα, Κρίτωνα, ᾿Αλχιδιάδην, Ἐρωτιχόν. Τῆς δ᾽ 4 πρῃν, Ῥῃαπίρεπι, Οἰίοπεπι, ΑἸοϊυἰαάθπι, ἀπιδίοτγίυπι. 

Εὐκλείδου διαδοχῆς ἐστι καὶ Εὐδουλίδης ὁ Μιλήσιος, μργτο δχ Εὐο!!αα υοσοδδίοπὸ δδῖ οἱ Ἐυθυ άοα Μηδίας, ιν 
85 ὃς χαὶ πολλοὺς ἐν διαλεχτιχῇ λόγους ἠρώτησε, τόν τε 

ψευδόμενον χαὶ τὸν διαλανθάνοντα καὶ Ἠλέχτραν χαὶ 

ἐγκεχαλυμμένον καὶ σωρίτην καὶ χερατίνην χαὶ φαλα- 

τυ} 85 ἰη Ὠἰδ᾽ οεἰΐοδ ἀγρυπιοηίδίϊοηοϑδ Ὀεοίυ, πηοη ἰδηίδα), 

οἰ Ἰαϊοηίοιη, ΕἰΘοῖγδπι, οὈνοϊυΐαπι, δουϊοπ, οογηυΐυπι, 

χρόν, περὶ τούτου φησί τις τῶν χωμιχῶν' οἱ οαἰνυπι. Ηδσυης οχ Οοπιίοὶδ ὑπυ8 ὶς ἐἀγρίϊ : 

Οὐριστιχὸς δ᾽ Εὐδουλίδης κερατίνας ἐοωτῶν Πἰχδίου {6 Ἑυδυ!ὰε5, οογαί πἰβ γορλίογ, 

40 καὶ ψευδαλαζόσιν λόγοις τοὺς ῥήτορας χυλίων [Ἀβῖοβα (αἰϑοφυοηίίδ φυὶ τῃοίοτοϑ υοἱυϊδί, 

ἀπῆλθ᾽ ἔχων Δημοσθένους τὴν ῥωποπερπερήθραν. ργοίδεϊυδ πες Πεπιοδί επί (ετὶ (υ[11|6πὶ Ἰοφυεῖδηι. 

4 “ ᾿ , 
. ...,.6 ι ἑμὰα “2 

ἐῴχει γὰρ αὐτοῦ χαὶ Δημοσθένης ἀχηχοέναι καὶ ῥωόι- Ἱάείυγ επὶπιὶ Πεπροθίεπες ΒΌΠΟ δυά νίϑδα : ἀοεέιεδε 

χώτερος ὧν παύσασθαι, (109) ὃ δ᾽ Εὐθουλίδης καὶ πρὸς 455 ἐπι Ὁ Π16 ̓Ιοτϑ Β Ργοπυπίδηάδ [Ὁ]. (109) ΕὐΡα11- 

, τ ΝΗ ͵ ἄξε οἴϊδπι δάνοτσυβ ἀγίδίοί οἰ θη ἰηΐπιῖοο δηίπιο ἐγδίῖ, οὐπὲ- 
Ἀριστοτέλην διεφέρετο, καὶ πολλὰ αὐτὸν διαδέδληχε. μὲ ἴα τπυϊθο γδρτεμιεπάϊ!. 1μίδγ οείδγοβ γοῖο υὶ δὰ 

4» Μεταξὺ δὲ ἄλλων ὄντων τῆς Εὐθουλίδου διαδοχῆς Ἀλε- ὃ Εὐδυμάϊβ Ἰυάο τπδπανογυηῖ, Αἰοχίπυβ ἘΠεῸ8 (υἱ, νἱγ 

ξῖνος ἐγένετο ἸΠλεῖος, ἀνὴρ φιλονειχότατος" διὸ χαὶ ορηίοῃ!οπυπι δίυἀἱοοΒϑ  ΠΙῸΒ : νυπάᾶρ οἱ ᾿Ελεγξῖνος (φεα:ὶ 

Ἐλεγξῖνος ἐπεκλήθη. διεφέρετο δὲ μάλιστα πρὸς Ζή- ἀἰοας Βεθαγρυΐοι ) οορποπιμδίυδ εοἰ. Μαδχίῃῃε δυίεπι Ζε- 



118.}1, 10. 

νωνα. φησὶ δ᾽ “Ἕρμιππος περὶ αὐτοῦ ὡς ἄρα ἀπελθὼν 
ἐχ τῆς Ἤλιδος εἰς ᾿Ολυμπίαν αὐτόθι φιλοσοφοίη. τῶν 

δὲ μαθητῶν αὐτοῦ πυνθανομένων διὰ τί τῇδε χατοι- 
χεῖ, φάναι βούλεσθαι αἵρεσιν συστήσασθαι ἣν ᾿᾽Ολυμ- 

ὃ πιχὴν χληθήσεσθαι. τοὺς δὲ χαὶ τοῖς ἐφοδίοις θλιδομέ-- 
νους χαὶ τὸ χωρίον νοσερὸν καταγνόντας ἀπελθεῖν, χαὶ 

τοῦ λοιποῦ διατρίδειν ἔρημον τὸν ᾿Αλεξῖνον σὺν οἰχέτη 

μόνῳ" ἔπειτα μέντοι νηχόμενον ἐν τῷ ̓ Αλφειῷ νυχθῆναι 
χαλάμῳ χαὶ οὕτω τελευτῆσαι. (τ10) χαὶ ἔστιν εἷς αὐτὸν 

10 ἡμῶν οὕτως ἔχον" 

Οὐκ ἄρα μῦθος ἦν ἐχεῖνος εἰκαῖος, 
ὡς ἀτυχής τις ἐὼν 

τὸν πόδα χολυμδῶν περιέπειρέ πως ἥλῳ. 
χαὶ γὰρ ὃ σεμνὸς ἀνήρ, 

[δ πρὶν Ἀλφεόν ποτ᾽ ἐχπερᾶν, ᾿Αλεξῖνος 
θνῆσχε νυγεὶς χαλάμῳ. 

γέγραφε δ᾽ οὐ μόνον πρὸς Ζήνωνα, ἀλλὰ χαὶ ἄλλα βιδλία 
καὶ πρὸς Ἔφορον τὸν ἱστοριογράφον. Εὐδουλίδου δὲ 6 
γχαὶ Εὔφαντος γέγονε (γνώριμος) ὃ Ὀλύνθιος, ἱστορίας 

30 γεγραφὼς τὰς χατὰ τοὺς χρόνους τοὺς ἑαυτοῦ. ἐποίησε 

δὲ χαὶ τραγῳδίας πλείους, ἐν αἷς εὐδοχίμει χατὰ τοὺς 
ἀγῶνας. γέγονε δὲ καὶ ᾿Αντιγόνου τοῦ βασιλέως δι- 
δάσχαλος, πρὸς ὃν χαὶ λόγον γέγραφε περὶ βασιλείας 
σφόδρα εὐδοχιμοῦντα. τὸν βίον δὲ γήρᾳ κατέστρεψεν. 

5 (π1) Εἰσὶ δὲ χαὶ ἄλλοι διαχηκοότες Εὐδουλίδου, ἐν οἷς 7 
χαὶ ᾿Απολλώνιος ὁ Κρόνος, οὗ Διόδωρος Ἀμεινίου Ἶα- 
σεύς, καὶ αὐτὸς Κρόνος ἐπίχλην, περὶ οὗ φησι Καλλίμα- 
χος ἐν ἐπιγράμμασιγ' - 

Αὐτὸς ὃ Μῶμος 
Ὁ ἔγραφεν ἐν τοίχοις, « ὁ Κρόνος ἐστὶ σοφός. » 

ἦν δὲ καὶ οὗτος διαλεχτιχός, πρῶτος δόξας εὑρηκέναι τὸν 
ἐγκεκαλυμμένον χαὶ χερατίνην λόγον χατά τινας, οὗτος 
παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ Σωτῆρι διχτρίδων λόγους τινὰς 
διαλεχτιχοὺς ἠρωτήθη πρὸς Στίλπωνος" χαὶ μὴ δυνάμε- 

85) νος παραχρῆμα διαλύσασθαι, ὑπὸ τοῦ βασιλέως τά τε 
ἄλλα ἐπετιμήθη καὶ δὴ καὶ Κρόνος ἤχουσεν ἐν σχώμ-- 
ματος μέρει. (111) ἐξελθὼν δὴ τοῦ συμποσίου καὶ λόγον 
γράψας περὶ τοῦ προδλήματος ἀθυμίᾳ τὰν βίον κατέ- 
στρεψε. χαὶ ἔστιν ἡμῶν εἷς αὐτόν’ 

ω Κρόνε Διόδωρε, τίς σε δαιμόνων χαχῇ 
ἀθυμίη ξυνείρυσεν, 

ἵν᾽ αὐτὸς αὑτὸν ἐμθδάλης εἰς 'Γάρταρον 
Στίλπωνος οὐ λύσας ἔπη 

αἰνιγματώδη : τοιγὰρ εὑρέθης Κρόνος 

4᾽ ἔξωθε τοῦ ῥῶ χάππα τε. 

ΕΠΟΠΙΌΕΞ. 59 

ΠπΟηΐ ἰπί697υ.5 ογαΐ. Ἠσης δἰΐ Ηοιτηίρρυβ ὁχ ΕἸΪ46 ΟἸγιηρίδπι 

Ργοίδβοίυπι ἰθίφυθ ΡΠ ]οδορμδίυπιμ. Ὀἰδοίρυ}}8 δα ΐοι τορδηί!- 

θὺδ ον {Π|0 τηογαγοίυν, ἀἰχίθθθ ν6]]6 86 βϑοΐδπι ἱπβίθγα 

ᾳυδηι ΟἸΥΠιρίοδπι γοσᾶγοί, [1108 Υδγο, αυυπὶ γογυηὶ ἢ6- 

οοβϑδγίδγυπ) ροηυτγίδ οἵ ργϑίθγθα ἰῃβϑ] υὈγὶ ἸοοῸ δῇπίσογοη- 

(υΓ, δ 60 γϑοθβδβίββθ, ᾿διηαυσ ΑἸοχίπυπι βου πὴ ἃς ἀρθογίιη 

00 ἰδηΐυπι ἰἀγηυ]ο σοπὶϊίο ἰδὲ γοτηογδίυπμη. Ῥοβίϑα ἀυπ) η8- 

ἰδγοῖ ἰῃ ΑἸρῆθο Πυπμῖπα, ἃγυπάϊηϊβ ουδρίἀα Ἰδοδυμη υἱΐα οχ- 

οὐβδϑ586. (410) Εἰ 6δι ἰπ ἰρβιῃ ποδίγιπι ορίσταιηπιδ δίς 86 

᾿ΡΘΉΒ : 

ΝΟΣ ογρο ἱπδηΐβ 1||6 ογδὶ βου ὶὶ βοσηιο : 

46πὶ πηδἰὰ (αἰδ ρεοπηθηΐ, 

ἰγαηϑή ̓ς 116 γε] πδίδηῃβ ρϑάθῃι οἴδυο. 

ΝΑΙ(ΙΘ Υἱγ οχἰηΐυβ, 

γι ΑἸρΏουπι ΄υδηὶ (γδηβϑιογὶἑ, ΑἸοχίηυ 

ἔχυβ οὐἱί οΔ΄Ιδο. 

ϑουίρϑιἑ ποῃ δοΐυπι οομΐγα ΖΟηοηθπ), γογυηὶ οἱ δἰΐοβ Προς 

οἱ οοηίγᾶ ΕΡ ογυμ ᾿ἰδίογίουπι. Εχ Εὐδυ]ὶς ἀἰδο ρ! πᾶ οἱ 

Ἑυρδιδπίυβ (υἱξ Οἰγπί 8, φαΐ δυογυπι ἰοπηρογυῃ οσοηβοτγί- 

Ροἰΐ [ιἰδίογίδπιμ. δογίραϊῥ εἴ ἰγαρανὰΐδβ ρυγοα, χυΐδυδ ἰῃ οοτ- 

ἰδυηΐπὶ νυ ΠπηᾶχίΠΊ6 ργοβαραίυτγ. Ευΐ οἵ ργεροθρίοῦ Απίϊροηὶ 

τορὶβ, δὰ υοπὶ οἰΐδηι ᾿ἰὈτυπὶ ἀ6 ΒΘΡΠΟ δογίρϑὶὶ οο! ο γαι ἐβ8ὶ- 

Ἰασπλ. ΟὈΪ ἰ βαπίο οοπίδοίυϑ. (111) Εὐογυπί εἰ δ} 1} δυιάϊ οτος 

Ευθυ]ϊθ, ἱπίον 4υο8 οἱ Αρο!!οπίυδ σγοπὰβ σορῃσμηίϊπδίι ; 

οὐ)ὰ5 οεδ[ Ὀἱοάογυβ Απιϊηΐδ ἢ] 08 1Δϑαπδὶβ, εἰ ἴρθο οορπο- 

ταϊπδίυβ Οτγοηυδβ, ἀδ υ0 ΟΒΙ πιο υ5 ἰπ ἘΡ σγδηηηιδίίς δἱξ: 

Μοιιυ οἱ 'ρϑε 
ἰηδογίραὶξ « δαρίθῃ8 ἐδ Ογοῃυ" » ραγιοἰϊ θυ. 

Ἐτγαΐ οἱ ἰδία ἀἰα]δοίίσαβ, ῥμεϊπιυδαθς ἰηγοηῖεθο ἃ χυϊδυβάδηι 

οχίϑιἰπηαΐυ8. 68 ἱηνοϊυΐαπι εἰ οογπυΐαπι ἀϊπϑογοπὰϊ κοηυς. 

Ηἰὸ δρυὰ Ρίοϊεπιδοῦπι δοίθγεῃι οΟΙπιοῦδηϑ αυυπὶ ργοροπβίίδ5 

δ ϊ ἃ 5:Προη6 φυδϑάδῃη) φυξοδίϊοῃ 68 ἀϊα] οἰ ΐοδ8 ρΓοίίηι8 δο]- 

γΈΓῸ Ποαυϊν βδοῖ, δὺ γοβο εἴ 8}118 πιοάϊΐϑ ἱπογορίξυϑ εἴ ρος ἱφῃο- 

πηϊηΐδπι ΟΓΟΠυ8 ΔΡΡΕ ἰδία αβὶ. (1 12) Ἐρτγοθδιιϑ ἰρίυΓ 6 οοην!- 

Υἱο σοπροσὶ ρίοαθο ἀς ργοροείδ φυφοδίίοπο 1106 }1]0, Θχ ΤΠ ΓΟσο 

οὈἰ,. Ἐπὶ ἰπ ἰρβὰπ) ποδίγυπ, ὀρ στα ἰῃ ἤυηο τηοάυηι : 

Ογοηο ὈὨοάογα, ᾳυΐβδ ἀδογαπι [δ τη8}}8 

οὐ)οοογὶ( ἀοϊογίθυδ, 

ἀϊο, 'ρδ6 υἱ δίγυπι δροηίδ ροίογεβ Ταγίδγυμ, 

5.ΠΡΟΩ 5 ἀρ ἃ μδινὰ γ]θῺ 8 

δρογῖγο ἀἰοίδ ἢ Περγεϊιθηβιι 68 Κρόνος 

Ἀΐιο οἱ Καρρὰ ἀριηρί!9 ᾿ἰτογίβ. 

Τῶν δ᾽ ἀπ᾽ Εὐκλείδου ἐστὶ χαὶ Ἰχθύας Μετάλλου, ἀνὴρ 8 [Νιπείγιπι ὄνος, Αβίηυ8β.] ΕἸυχίς, δὰ Ἐποϊ δ Το ΠγαΒ 4υο- 
γενναῖος, πρὸς ὃν καὶ Διογένης ὁ χυνιχὸς διάλογον πε- 

ποίηται᾽ Κλεινόμαχός θ᾽ ὃ Θούριος, ὃς πρῶτος περὶ 
ἀξιωμάτων καὶ χατηγορημάτων χαὶ τῶν τοιούτων συν- 

[0 ἔγραψε: χαὶ Στίλπων ὁ Μεγαρεύς, διασημότατας φι- 
λόσοφος, περὶ οὗ λεχτέον. 

40 Μοίδ!!ὶ ΠἸα5, νἱγ οργορίιβ, δὰ ἀυόπὶ οἰἶδηι Ὠἰοχοηοβ 

Ογπίου5 ἀϊδίορσυπι βογίραϊ : ΟἹ ποπιδο}νι8 ἰίοπι ΤὨυτγία, χαὶ 

ῬΓΪΠΏΒ ἀδ ἀχίοπλδΕϊδ οἱ ργα!οδιημοη( 5 οἴ οοἰογὶβ ἢ υ)υδηιοάξ 

δογὶροϊξ : οἱ 5{Πρὸ Μορδγοηδίδ, οἰδγί ϑδίσηυ"5 ρἢ ΠΟϑορ "5. ὁ 

4υοὸ πιο ἀϊοοπάσμι οὐΐ. 
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ΚΕΦ. ΙΑ΄. 

ΣΤΙΛΠΏΝ. 

13. Στίλπων Μεγαρεὺς τῆς “Ἑλλάδος διήκουσε μὲν τῶν 
ἀπ᾿ Εὐχλείόου τινῶν. οἱ δὲ χαὶ αὐτοῦ Εὐχλείδου ἀχοῦσαί 

φασιν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ Θρασυμάχου τοῦ Κορινθίου, ὃς 

ὃ ἣν Ἰχθύα γνώριμος, καθά φησιν ἩΗραχλείδης. ᾿Γοσοῦτον 2 αυΐ 16 ἴντα (Δ πιἰἰατὶ8. ογαΐ, αἱ αἱ Ἠδγδς ες. 
ὁ᾽ εὑρεσιλογία καὶ σοφιστείᾳ προῆγε τοὺς ἄλλους, ὥςτε 
μικροῦ δεῆσαι πᾶσαν τὴν “Ελλάδα ἀφορῶσαν εἷς αὐτὸν 
μεγαρίσαι. περὶ τούτου φησὶ Φίλιππος ὃ Μεγαριχὸς 

χχτὰ λέξιν οὕτω’ « παρὰ μὲν γὰρ Θεοφράστου Μητρό- 
10 ὄωρον τὸν θεωρητιχὸν χαὶ Τιμαγόραν τὸν Ἰ᾿ελῶον ἀπέ- 

σπασε, παρ᾽ Ἀριστοτέλους δὲ τοῦ Κυρηναϊχοῦ Κλείταρ-- 
γον χαὶ Σιμίαν" ἀπὸ δὲ τῶν διαλεχτιχῶν Π] αιώνειον μὲν 
ἀπ᾽ ᾿ἈΑριστείδου, Δίφιλον δὲ τὸν Βοσποριανὸν Εὐφάντου 
χαὶ Μύρμηκχα τὸν ᾿Εξαινέτου παραγενομένους ὡς ἔλέγ- 

10 ξοντας ἀμφοτέρους ζηλωτὰς ἔσχε. . (114) χωρὶς τοίνυν 
τούτων Φρασίδημον μὲν τὸν περιπατητιχὸν χαὶ φυσιχῶν 
ἔαπειρον ὄντα προςηγάγετο, χαὶ τὸν ῥητοριχὸν Ἄλχιμον, 
ἁπάντων πρῳτεύοντα τῶν ἐν τῇ ̓ Ελλάδι ῥητόρων, Κρά- 
τητά τε χαὶ ἄλλους πλείστους ὅσους ἐθήρασε" χαὶ δὴ χαὶ 

80 Ζήνωνα τὸν Φοίνιχα μετὰ τούτων ἀφείλετο. 
χαὶ πολιτιχώτατος. χαὶ γυναῖκα. ἠγάγετο’ καὶ ἑταίρα 
συνῆν Νιχαρέτη, ὡς φησί που χαὶ Ὀνήτωρ. χαὶ θυ- 
γατέρα ἀχόλαστον ἐγέννησεν, ἣν ἔγημε γνώριμός τις 
αὐτοῦ Σιμίας Συραχόσιος. ταύτης οὐ χατὰ τρόπον 

45 βιούσης εἶπέ τις πρὸς τὸν Στίλπωνα, ὡς χαταισχύνοι 
αὐτόν᾽ ὃ δέ, « οὗ μᾶλλον, εἶπεν, ἣ ἐγὼ ταύτην ἴοσρο: » 

15) Ἀ πεδέχετο δ᾽ αὐτόν, φασί, καὶ Πτολεμαῖος ὃ Σω- 4 
τήρ. καὶ ἐγχρατὴς Μεγάρων γενόμενος ἐδίδου τε ἀργύριον 
αὐτῷ χαὶ παρεχάλει εἰς Αἴγυπτον συμπλεῖν" ὃ δὲ μέτριον 

50 μέν τι τἀργυριδίου προςήχατο, ἀρνησάμενος δὲ τὴν ὁδὸν 
μετῆλθεν εἰς Αἴγιναν, ἕως ἐχεῖνος ἀπέπλευσεν. ἀλλὰ 

χαὶ Δημήτριος δ Ἀντιγόνου χαταλαῤὼν τὰ Μέγαρα τήν 
τε οἰκίαν αὐτῷ φυλαχθῆναι καὶ πάντα τὰ ἁρπασθέντα 
προὐνόησεν ἀποδοθῆναι. ὅτε χαὶ βουλομένῳ παρ᾽ αὖ- 

36 τοῦ τῶν ἀπολωλότων ἀναγραφὴν λαθεῖν ἔφη μηδὲν τῶν 
οἰχείων ἀπολωλεχέναι' παιδείαν γὰρ μηδένα ἐξενη- 
νοχέναι, τόν τε λόγον ἔχειν χαὶ τὴν ἐπιστήμην. (116) 
καὶ αὐτῷ διαλεχθεὶς περὶ ἀνθρώπων εὐεργεσίας οὕτως 
εἷλεν ὥςτε προςέχειν αὐτῷ. Τοῦτόν φασιν περὶ τῆς 

40 ᾿Αθηνᾶς τῆς τοῦ Φειδίου τοι τὸν τινα λόγον ἐρωτῆσαι" 
« ἄρά γε ἡ τοῦ Διὸς ᾿Αθηνᾶ θεός ἐστι; » φήσαντος 
δέ, « ναί », « αὕτη δέ γε, εἶπεν, οὐχ ἔστι Διός, 
ἀλλὰ Φειδίου“ » συγχωρουμένου δέ, « οὐκ ἄρα, εἶπε, 
θεός ἐστιν. » ἐφ᾽ ᾧ χαὶ εἰς Ἄρειον πάγον προςχλη- 

40 θέντα μὴ ἀρνήσασθαι, φάσχειν δ᾽ ὀρθῶς διειλέχθαι" 
μὴ γὰρ εἶναι αὐτὴν θεόν, ἀλλὰ θεάν" θεοὺς δὲ εἶναι 
τοὺς ἄρρενας. καὶ μέντοι τοὺς ᾿Αρεοπαγίτας εὐθέως 

αὐτὸν χελεῦσαι τῆς πόλεως ἐξελθεῖν. ὅτε χαὶ Θεό- 

ἔρον τὸν ἐπίχλην θεὸν ἐπισχώπτοντα εἰπεῖν, « πό- 
δ0 θεν δὲ τοῦτ᾽ ἤδει Στίλπων; ἢ ἀνασύρας αὐτῆς τὸν χῇ- 

πον ἐθεάσατο; » ἦν δ᾽ ἀληθῶς οὗτος μὲν θρασύτατος" 

ΒΙΒΑ. αὶ, τα. ΣΤΙΛΠΩΝ. 

ΟΑΡ. ΧΙ. 

σΠΠ|ΠΓ}ὈΡ0. 

1 113. 5{|Π|0 Μοραγθηϑὶβ, ο᾽08 ορρίαὶ φυοὰ ἱῃ τγεῶᾶ 65, 

δυάϊν! φυοδάδηι ἐχ Εποὶ ἐδ (Δηλ}}18 : 811} οἱ ἱραείυβ Εὐοὶ δ 

(υἷδδο δυάϊΐογοη) ἰγδάυηί ; ΤΊ ΙΓΑϑυ πιδ οι οἰἰδπ (ογί μι "1 {1 πε, 

ἴῃ ἰδπίυπι 

Υ6ΓῸ οἱ ἱμνθη(οηο δγρυπηθηίδίἰοπιυπ) οἱ μ}}]οδορἐδηάὶ ἀγίς 

Ὀγδοοθδϑὶί ἃ]|105, τ ρᾶγυπὶ δο(ογ αυἱα οἴδοογοῖ αἱ οπνηὶς 

Οτγαοἷΐδ ἰη ᾿Πυπὶ ἱπίοηΐα Μοραγίοδπι ϑοοΐδι βοεχιογοίηγ. [)6 

60 ΡΝ ρρυβ Μοραγίουβ δὰ τοῦθυπι ἰΐὰ βογὶ μοὶξ : « Α Τίιοο- 

Ρἰιγαϑίο δεηἷπὶ Μειγοάογυαι ἰπεοτγοίίουπι οἱ Τἰπημδρογᾶπι ὦ 6- 

Ἰουπὶ νυ ϊϑὶῖ ; ἃ Ατίβϑίοίοι α Ογγθηδίοο ΟἹ ἰαγο!υ οἱ 5]- 

πέδη) ; ΡΟΥΓΟ ἃ ἀϊδοοίἰοἶβ, ιοηδυπ αυΐθπ) δ Αγίοιἰάθ, 

υἱρι! απ σόῦὸ Βοθρογίδηυπι Επριδηϊϊ οἱ Μγγιηθοοι 

Εχβποίί 4υΐ δὰ 56 ἀγρυδηάυπ) γϑπογδηΐ, υἱγοσαθα δὶ δίι- 

ἀἴοϑο5 μαρυΐ. (44) Ῥγιοίογ [νο8 δυΐδι Ρ] ιγαϑίάδιχαπι Ρὸ- 

τ ραίοἰἰσυπὶ ΡΠ γδισα4ι6 μοῦ (ἰβδίπηυπιὶ δὰ δ6 δἰἰγαχίί, 

ΑἸοϊπηυμη 406 οπιηΐυπ 4ι} ἰη ἀγαοίδ ίαπι Πογοραηὶ ογδίογυπι 

Ργποίρειῃ; Ογδίοίοπι ἰπβυρογ εἱ 8]105 ρὶυγίπηοβ οορίϊ, 

Ἦν δὲ 3 Ρμαπίοοπιαδ Ζεποποπὶ ὑπ8 Οἱ" πὶ {Π|Π6 δρδία!ί. Εταί 

ργϑίεγοδ γογ οἰν πὶ Ῥογὶ ἰδϑίπιυ8. Ῥγοοίογ τπχογειῃ 

4υδιη ἀιχογαῖ, Νιοδγοία οἰδηι ΡῈ] 1106 αἱομαίωτ, υἱ Οπεῖος 

δἰΐ, ΠἸἰδίιφυθ ράγυπι ρυάϊοδπι σοηυϊ, ΄υδπὶ ἀυχὶϊ υηυ5 δΧ 

οἷυ5 ἀἰδεῖριι}}8, δἰηγδ8 ϑδυγδουβᾶηυβ. Ησο ἀππὶ ᾿αϑοϊνίυς 

νυἱνογεῖ, ΒΕ Προηΐ 6 ἃ φυοάδηι γοηυπιϊδίαπηι οϑθοὶ ϑδπῃ ἱμαὶ 

ΡΓΟΌΓΟ 6856, ΝΟ, ἱπαυΐξ, ἰδίδ πλδ)ογδ π Ϊ ργοῦγο οϑὶ ᾳυδσω 

66Ὸ {ΠΠ| ογπδπηθηίο. (115) Μδηὶ δυπὶ (Δοευδί, υἱ δἰυπί, οἱ 

Ριο]οπια"8 δοῖογ; αυὶ οδρεϊ9 Μεραγίϑ οἵ ρϑουηίδπι 11 πίε, 

οἱ ἰηνἝ αν αἱ δοῦν ἰπ ἘσΥρίαπι νυϑηϊγοῖ. 1116 ρϑου 

ῬΔΕΧΙ]Πυπὶ ΔΟΟΟΡΗ, βοὰ ἰῃ “Ερυρίυπι ἰγα γθουβϑῃβ πιίρτανὶ 

“Ἐξίπδηιν, ἀοπθο ἴΠΠ|6 δ ἰδδοί, οπιοίγίυβ φυοχὰς Αμἰροηὶ 

θΠ105 φυιπὶ οορίβϑοΐ Μοράγαπι, ἀοπημηι 11} βογναγὶ οἵ αι: 

ἀϊγορίδ δβϑεηί οὐποίδ γαβϑίϊυἱ σιγᾶν. ΟὈὶ φυυπι οἃ αι 

διηΐβογι υἱ 5. ΓΙ ρίο δὲ ἰγαθογοί πποπογοῖ, πἰ 1} γογὰη) δυᾶγυπι 

86 ῬοΓαϊάΐδθ6 ΓοΣρΡΟΠαΪ : αυΐρρα ἀοοσίγίηαπι οἱ ογυά ἰοηοεη 

δ᾽ δὲ δά 856 ποι ίη6 πὶ, ΓΟ φυδ αι δἰ δὶ 6856 οἱ οἰοφυδη- 

(ἰδπὶ εἰ ἀἰδβοὶρ! παπι. (410) Αἰφιδ {Πυπὶ ογρα μοπεΐμοβ Βὸ- 

δ᾽ ποδορηίίδ δἀπηοηυϊέ ἰδηία ογαίἰοηΐβ υἱ, υἱ γὸχ {ΠΠΠπ5 [πὶ 

βίυἀϊοδυ8 ργογϑυβ δυάϊϊογ ἤογοῖ. Αἰυπὶ {Πυπὶ ἀ6 Μίπογνδ 

ῬΠι δ ἰῃ ἤππς πιοάυτη δγρυπιοη(δίυπι 6556: Νύυπι, ἰπχυῇ, 

Μιπογνδϑουὶβ ἢ] 8 ἀδυς[θεός, σμοα αγ(ξοὶς 65, σοπογὶς σοπι- 

πιιπ 5} οδι ἢ Ουυηὶ ΥογῸ δηηιϊ βϑοὶ ἴΠ|6, αἰχίθδα, Αἱ ἰβὶδ 

ΠΟ ψονίβ, βοὰ Ρ!αϊε ὁδί. Οομποράθηϊα ᾿]ο, Νοῖ ογῴο, 

ἰπᾳυϊί, ἰρβᾶᾷ ἀθυβ. Ουᾶ οχ Γὸ αυυπὶ δὰ Αγοοράσυῃι) δὲ - ὁ 

ουβδαίυβ9 (εἰδδοῖ, πἰ}}} ἱπβιϊδίαι (ὀγαηΐ, ἱπὸ τοςῖθ δὰ 

Ἰοουίυπι δδϑογιι ΐδϑθ : 00 δηΐπὶ ἀδιη) 6556, δορὰ ἀδδπὶ : ἄθηδ 

υΐρΡδ τὭδγοα 6586. Αἱ τοὶ δἷο ἰδιηθη 80 Αγοορδρὶ ὶβ ςἰδἰ ἐπὶ 

ὁχ υγῦο ἀϊδοράργο ζυβδῦη. Ουο οἰἶδηι ἰδμογο Τῆρυσογυπὶ 

σορηομηοηίο δὶ 7000 ἀὐχίεδα, ὑπὲ6 ἢο. πονογδὶ διϊρο 9 

ὨΌΠΩ ἰρϑὲι15 ϑυ ]α δ νοϑδία μογίυπι ἰοϑρόχεγαί " Ἐγδὶ ἰδία ργα- 



118. Πν 11. 5Τ1ΠΡΟ. 
Στίλπων δὲ χομψότατος. (112) Κράτητος τοίνυν αὐτὸν 
ἐρωτήσαντος εἰ οἱ θεοὶ χαίρουσι ταῖς προςχυνήσεσι χαὶ 
εὐχαῖς, φασὶν εἰπεῖν, « περὶ τούτων μὴ ἐρώτα, ἀνόητε, 
ἐν ὁδῷ, ἀλλὰ μόνον. . τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ Βίωνα ἐρωτη- 

δ θέντα εἰ θεοί εἶσιν εἰπεῖν" 

Οὐχ ἀπ᾽ ἐμοῦ σχεδάσεις ὄχλον, ταλαπείριε πρέσθυ : 

6Ι 

[δεῖο μοί δη ἰβϑἰπιυ8, αἱ δ.{Π100 (οϑ{ἰ νἰβϑίπηβ. ({17) ΝΟΙῚΡ6 

αυυπὶ χυδρβὶ νἰϑδοῖ ἐχ οὸ Ογδίθβ δῃ ἀἱΐ ργϑοΐθιϑ οἱ δάογδίϊο- 

πἴθυβ ραυάοδηΐ, ΝῸΪΪ πη6, ἱπαᾳυϊ!, (δίπ6, ἰῃ νἱδ ἀ6 Ἰιΐδοα το- 

βΆΓΘ, 868 δ υπὶ 8. βοογβῃπι.. Ηοῦ ἰρβϑιιπὶ οἱ Βίομοιῃ ἱπίογ- 

τορδίιπι, 8η 5ἰπί αἰΐ, ἀἰχίβ86 ἰγδά υηΐ : 

Τύυπα, Β6η6Χ, ἰυΓθ8Π) ἃ ποθ ὶβ ργοροι!ογα οὐΓᾶϑ ἢ 

ἯΙν δ᾽ ὁ Στίλππων χαὶ ἀφελὴς καὶ ἀνεπίπλαστος πρός 6 Ἑαϊΐ 5ΕΠροπὶ ἱπροπίαπι εἰπιρῖεχ πθπ6 0118 βἰ πηι δίίοπε ἴι- 
τε τὸν ἰδιώτην εὔθετος. Κράτητος γοῦν ποτε τοῦ χυνι- 
χοῦ πρὸς μὲν τὸ ἐρωτηθὲν οὐχ ἀποχριναμένου, ἀπο- 

ι0 παρξόντος δέ, « ἤδειν, ἔφη, ὡς πάντα μᾶλλον φθέγξη ἢ 
ἃ δεῖ. » (τ) ἀλλὰ καὶ ἰσγάδα προτείναντος αὐτῷ ποτε 
καὶ ἐρώτημα, δεξάμενον χαταφαγεῖν' τοῦ δέ, « ὦ 
Ἡράχλεις, εἰπόντος, ἀπολώλεχα τὴν ἰσχάδα »' « οὐ 
μόνον, ἔφη) ἀλλὰ καὶ τὸ ἐρώτημα, οὗ ἦν ἀρραδὼν 

ι0 ἣ ἰσχάς. » πάλιν δὲ ἰδὼν τὸν Κράτητα χειμῶνος συγ- 
χεχαυμένον, « ὦ Κράτης, εἶπε, δοχεῖς μοι χρείαν 
ἔχειν ἱματίου χαινοῦ. » [ὅπερ ἦν νοῦ χαὶ ἱματίου.] καὶ 
τὸν ἀχθεσθέντα παρωδῆσαι εἰς αὐτὸν οὕτω" 

Καὶ μὴν Στίλπων᾽ εἰσεῖδον χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἔχοντα 
ἐν Μεγάροις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς. 
ἔνθα τ᾽ ἐρίζεσχεν, πολλοὶ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι" 
τὴν δ᾽ ἀρετὴν παρὰ γράμμα διώχοντες χατέτριδον. 

[19] λέγεται δ᾽ οὕτως ᾿Αθήνησιν ἐπιστρέψαι τοὺς ἀν- 

θρώπους, ὥςτ᾽ ἀπὸ τῶν ἐργαστηρίων συνθεῖν ἵνα αὐτὸν 
2. θεάσαιντο. καί τινος εἰπόντος, « Στίλπων, θαυμά- 

ζουσί σε ὡς θηρίον », « οὐ μὲν οὖν, εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὡς 
ἄνθρωπον ἀληθινόν. » Δεινὸς δ᾽ ἄγαν ὧν ἐν τοῖς ἐρι- 
στιχοῖς ἀνήρει χαὶ τὰ εἴδη" χαὶ ἔλεγε τὸν λέγοντα ἄν- 
θρωπὸον εἶναι μηδένα᾽ οὔτε γὰρ τόνδε εἶναι οὔτε τόνδε" 

3) τί γὰρ μᾶλλον τόνδε ἢ τόνδε ; οὐδ᾽ ἄρα τόνδε. χαὶ πά- 
λιν" τὸ λάχανον οὐχ ἔστι τὸ δειχνύμενον" λάχανον μὲν 
γὰρ ἦν πρὸ μυρίων ἐτῶν' οὐκ ἄρα ἐστὶ τοῦτο λάχανον. 
φασὶ δ᾽ αὐτὸν δμιλοῦντα Κράτητι μεταξὺ σπεῦσαι 
ἰχθῦς πρίασθαι" τοῦ δ᾽ ἐπισπωμένου χαὶ φάσχοντος, 

32 « χαταλείπεις τὸν λόγον »; « οὐκ ἔγωγε, ἔφη, ἀλλὰ 
τὸν μὲν λόγον ἔχω, σὲ δὲ καταλείπω' ὁ μὲν γὰῤ λόγος 

οδίυη;, δίχυδ ἱπιρογὶ (8 φυοαυθ 86 δοσοιηπιούδγα πυ}}0 Π6- 
δοίίο ροίεγαί. Εχοϑηρὶὶ ρσγαια Ογαίοϊα ΟὙμΐοΟ 86 πι6ὶ δὰ ἰὰ 
ᾳυοά ζιογδί ἰπίογγορδβίι8 Ποη Γεβροηάοηΐθ, 86] ογορὶ πὶ 
γο! ΓΒ ΘΠἰ οη(6,, δοίοαπι, ἱπαυΐ, ἰ6 οπμηΐδ ροί᾽08 αυδπὶ 
408: ἀδοογεί Ἰοσυΐυγυπημ. (118) [ἀ6πὶ σγίοδηι οἱ ἃ αυδπὰο 
ἰπἰογγορδι που]δπίαυδ ργοροβυογαῖ : Θ8πὶ Ὑυογο Ἰιΐς βίαι ϊπη 
οομῃοαϊ!; οἱ φυυπὶ ἀϊεοτγοῖ 1}1 Ογαΐθβ, θγοῖα, οδγίοϑη ροῦ- 
ἀἰαϊ, Νοπ βδοίυπι, ἱπαυΐϊξ, οδγίοδπι, βοὰ οἵ ἰηἰογγοσαί  υποι!- 
ἰδπι|, οὐ}υ8 ἈγΓ Δ θΟ ογαῖ οαγίοα. υγδὺβ ΄φυυπὶ νυἱα ββοὶ 
Ἰδπια Οτδίοίοπι ἔγίβογο δάυβίυηη, Ο ΟτΓαίθβ, ἰῃχοϊ, υἱάογὶβ 
ταἰ εἰ ἰμαΐσογα ρ8 1110 πόνο (καινοῦ, ἰὰ 65ὲ καὶ νοῦ » « ρ4}}}0 οἱ 
Ιηρηΐς. »). Ρυρυμὶΐ ος ἰδίυπι, υπὰς ΠΠΠυπὶ [8}} ρατοάϊΐα [0- 
δἷϊ : 

Αἰᾳυΐ 50 5ΕΠΡροποπι Μορδγὶβ πη818 πιο (8 (γοπίο πὶ 

Υἱαΐ, υἱοὶ πιοπδβίγοβι 6566 (ογιιηῖ Δ} 8.018 ΓΥΡΠοοὶ. 

Ηἷς οοπίοπάουαϊ ᾿υνοηυπι οοπιϊδηΐα οδίογνα, 
Υἱγίυ!οπι ΔΌΒΌ ΠΊΘἢ5 Ὑ ΓθῸ ἴθηυ8 δΔβϑοοίδησο. 

(119) Ἑεγίυγ ΑἰΒοπὶβ βοπιίηυπι ἰΐδ ἴῃ 56 βίυαίδ γεγίϊ58ε,, υἱ 

οχ οἴδποίηϊθ δὰ ουπὶ οοπΠυογοηΐ νυἱδεπάυπι. ὙΠ] φυυπὶ αυΐ- 

ἄδιι ἀἰοσοτεῖ, δίυροηΐ ἴα, 51Π}00ο, υἱ Ὀο] υ8π|, ΜΙηΐπιο, ἰῃ - 

4 }}16, 56 νοϊυΐ Ποπιίποη γογυ. Οοίογυῃ φιῦπ οςϑοὶ 

7 ἀϊερυϊδίογ δουγγίπχυδ, βρθοῖθϑ χυοχυ [0] ερδξ, οἱ Πιοτηίποπι, 
υΐ βοουπι ἀἰδρυίαθαδϊὶ, 6556 πορδῦδΐ : Π64116 δηΐπὶ αυὶ ἀΐδρυ- 

ἰδγοῖ ἤυηο 6556 τοὶ ἢση0 : 401 Θηΐπὶ ἢ πιδρὶβ 408π| μιν ὃ 

που ἰαυγ ἤυης. Ἀυτβυδαιθ, ΟΙυ8 ᾳυοὰ οβέοπαϊξυγ ποῃ 

6βῖ : ΟἸὰ8 οῃΐπ) δηΐα Γ}}}6 ΔΠΠ06 [Ὁ : ΒΟη δδΐ ἱρίυγ ΠΟΥ ο[05. 

ἘἙοεῖυν, φυυπὶ Οτγδίοίὶ οοἸοᾳυστγοίυγ, ἱπίον ἰἸοφυοπάσπι [68 - 

8556 ἢ ῥίϑοοβ οιηθγοῖ. Ουυμ οὑπὶ [16 τοϊπεγο νυ ]]οΐ 86 

ἀϊοοτγοί, ϑουηόποηι γο  παυΐβ}ῦ ΜΙηΐπιδ, ἰηαυΐξ : βοὰ βογηιο- 

ΠΟπὶ ὮΔΡΘΟ, δἱ (6 ἀουθ! 400 : ΒΟΥ αυΐρρα πιδποῖ, ὁῃ60- 

περιμενεῖ, τὸ δ᾽ ὄψον πεπράσεται. » (ι20) Φέρον- 8. πἰυτι ἰπίεγοθ νόπυπὶ ἀδρίϊαΓ, πἰδί (ἐβἰἱπασεγο. (120) Βέγαπ.- 

ται δ᾽ αὐτοῦ διάλογοι ἐννέα ψυχροί. Μόσχος, ᾿Δρίστιπ- 
πὸς ἢ Καλλίας, Πτολεμαῖος, Χαιρεχράτης, Μητρο- 

ὦ χλῆς, Ἀναξιμένης, ᾿Επιγένης, πρὸς τὴν ἑαυτοῦ θυγα- 

ἴυγ ἱρδὶυβ ἀΐδ!οσὶ ΠΟΥΘΠῚ 88.158 ἔγίἰαϊ, ΜΟθΟ5, Ατἰ βερριιβ 

δίνα (8}}}88, Ῥίοϊοπιβουβ, ΟΠπθγοογδίοβ, Μοίγοοοβ, Απᾶχὶ-- 

ΤΘΠΟΒ, Ἐρίζοη65, δά {Π᾿8 1 ϑυδη), Ατίϑίοίοίοβ. Ηυ)08 διυάϊ- 

τέρα, ᾿Αριστοτέλης. Τούτου φησὶν ᾿Ηραχλείδης καὶ 9. ἰογοπὶ [αἷδθ6 Ζεποηεπὶ δίοἰοογαπι ργϊποῖρεπι Ἡδγϑυϊἀἐ5 γο- 
τὸν Ζήνωνα ἀχοῦσαι τὸν τῆς στοᾶς χτίστην. γηραιὸν 
δὲ τελευτῆσαί φησιν “Ἕρμιππος, οἶνον προςενεγχάμε- 

(ἐγ. ϑθπθπὶ γθο ΟὈ ἶ556 ΗοΓτηρρυβ [6815 6βί,, μδιι5ῖ0 Ὀγίι8 
υἷπο, υἱ οἰ(ἰυ8 τηογογοίαγ. δὶ δυΐθι ἱπ υπο δ.}ΠρΟπριη 

νον ὅπως θᾶττον ἀποθάνοι. ἔστι δὲ χαὶ εἰς τοῦτον] Ομοβίτυπι ορίβγΑΠΊΠΙᾶ : 

45 ἡμῶν" 

Τὸν Μεγαρέα Στίλπωνα, γιγνώσχεις δ᾽ ἴσως. 
γῆρας, ἔπειτα νόσος καθεῖλε, δύςμαχον ζυγόν" 
ἀλλ᾽ οἶνον εὗρε τῆς χαχῇς συνωρίδος͵ 

φέρτερον ἡνίοχον" (χανδὸν) πιὼν γὰρ ἤλασεν. 

[0 προςεσχώφθη δὲ ὑπὸ Σωφίλου τοῦ χωμιχοῦ ἐν δράματι 
Ιάμω’ 

Στίλπωνός ἐστι βύσμαθ᾽ ὁ Χαρίνου λόγος. 

Μορατγὶβ βαίυπι ΒΕ Προπᾶ,, ποϑίὶ [ογϑίδη, 

Ὠδυδὶὶ σδη 68 οἱ τηογθυ8, ἰην οἴυπι Ἰυρύπ : 

ργωβίδπιίογοιι δὶ '|6 Ὀἱρὶβ μϑββί Πγ}8 

γορρογὶὶ δυγίμαπι,, ΠΟ ΓΌΠ; δἰ θοῆς γθοίἶἾἶδί θ6Π6. 

Φοοο μοί υ8 ο5[ ἃ ΘΟΡὮΪΟ οομηΐοο ἰῃ οομπα ϊδ 4028 ἰηϑογὶ- 

Ὀϊΐυν Νυρίϊο : 

Οἰιαγὶηἱ νοὸχ 5{ΠΠροηἰ᾽ δἱ οἰ Γδου πῃ. 



62 ΒΙΒΑ. Β, ιό, ιυγ. 

ΚΕΦ. 1Β΄. 

ΚΡΙΤΩΝ. 

Ὧι. Κρίτων ᾿Αθηναῖος" οὗτος μάλιστα φιλοστοργό-- 
τατα διετέθη πρὸς Σωχράτην, καὶ οὕτως ἐπεμελεῖτο 
αὐτοῦ, ὥςτε μηδέποτ᾽ ἐλλείπειν τι τῶν πρὸς τὴν χρείαν. 

5 Καὶ οἱ παῖδες δὲ αὐτοῦ διήκουσαν Σωχράτους, Κριτό- 
ὄουλος, Ἑρμογένης, Ἐπιγένης, Κτήσιππος. 
οὖν Κρίτων διαλόγους γέγραφεν ἐν ἑνὶ φερομένους βι- 
δλίῳ ἑπτακαίδεκα, τοὺς ὑπογεγραμμένους, Ὅτι οὐχ 
ἐκ τοῦ μαθεῖν οἱ ἀγαθοί, περὶ τοῦ πλέον ἔχειν, τί τὸ 

10 ἐπιτήδειον ἣ Πολιτιχός;, περὶ τοῦ χαλοῦ, περὶ τοῦ χα- 
χουργεῖν, περὶ εὐθημοσύνης, περὶ τοῦ νόμου, περὶ 
τοῦ θείου, περὶ τεχνῶν, περὶ συνουσίας, περὶ σοφίας, 
Πρωταγόρας ἣ Πολιτιχός, περὶ γραμμάτων, περὶ ποιη- 
τιχῆς, [περὶ τοῦ χαλοῦ], περὶ τοῦ μαθεῖν, περὶ τοῦ γνῶ- 

16 ναι ἢ περὶ ἐπιστήμης, τί τὸ ἐπίστασθαι. 

--««“»οο0«-.-- 

ΚΕΦ. Γ΄. 

ΣΙΜΩΝ. 

ι22. Σίμων ᾿Αθηναῖος, σχυτοτόμος. οὗτος ἐρχο- 
μένου Σωχράτους ἐπὶ τὸ ἐργαστήριον καὶ διαλεγομένου 
τινά, ὧν ἐμνημόνευεν ὑποσημειώσεις ἐποιεῖτο᾽ ὅθεν 

40 σχυτιχοὺς αὐτοῦ τοὺς διαλόγους χαλοῦσιν. εἰσὶ δὲ τρεῖς 

γχαὶ τριάχοντα ἐν ἑνὶ φερόμενοι βιδλίῳ" περὶ θεῶν, περὶ 
τοῦ ἀγαθοῦ, περὶ τοῦ χαλοῦ, τί τὸ χαλόν, περὶ δι- 
χαίου πρῶτον, δεύτερον" περὶ ἀρετῆς ὅτι οὐ διδαχτόν. 
περὶ ἀνδρείας πρῶτον, δεύτερον, τρίτον’ περὶ νόμου, 

45 περὶ δημαγωγίας, περὶ τιμῆς, περὶ ποιήσεως, περὶ 
εὐπαθείας, περὶ ἔρωτος, περὶ φιλοσοφίας, περὶ ἐπι- 
στήμης, περὶ μουσιχῆς, περὶ ποιήσεως, (122) τί τὸ χα- 
λόν, περὶ διδασχαλίας, περὶ τοῦ διαλέγεσθαι, περὶ χρί- 
σεως, περὶ τοῦ ὄντος, περὶ ἀριθμοῦ, περὶ ἐπιμελείας, 

30 περὶ τοῦ ἐργάζεσθαι, περὶ φιλοχερδοῦς, περὶ ἀλαζο- 
νείας. περὶ τοῦ χαλοῦ" οἱ δέ, περὶ τοῦ βουλεύεσθαι, 
περὶ λόγου ἣ περὶ ἐπιτηδειότητος, περὶ χαχουργίας. 
Οὗτος, φασί, πρῶτος διελέχθη τοὺς λόγους τοὺς Σω- 
χρατιχούς. ἐπαγγειλαμένου δὲ Περιχλέους θρέψειν 

Ὁ δ᾽ ὃ 

ΚΡΙΤΩΝ. ΣΙΜΩΝ. 
ΘΑΡ. ΧΠ. 

ΟΕΙ͂ΤΟ. 

1 121. στο Αἰμοπιοπεὶθ ; εἰς ὑπδ οπηπίιπι πιλχίπιο δαί πιο 
ᾳυοάδηε δηοῦο Βοσγδίβ δίϊθου5 οδί, δίαυδ οὐα5 ἰΐδ συ Γῶπι 

οριῖ, υἱ πυπαυδπὶ δἰ χυϊὰ οχ ἰϊ8 αυ:8 ξυηὶ δὰ πδυπὶ ποοϑϑδβδ- 

2 χίδ {|| ἀθθβϑα ρδίογοίυγ. [ρεΐτι8 Ἰνοσὶ φυοαυο δοογδίίβ δι}- 

ἀϊίοτοβ (πογὰ, ΟΥ οθυϊυβ, Ἠοιτηορβθποθ, ἘρΡίροηοβ, Οἰεδίρ- 

Ρυ8. Οεἰίο ἀϊδιίομοθ ἀδθοοπὶ οἱ βορίοπι βεγίρεϊξ, φυΪ ὑπὸ 

Ομ που Γ οοάϊοα, ᾿ΐα ἰηδογίρίοα : Νοὴ οχ αἰϑο ἰδ Θ0Π - 

δίδγα ργοθί δίοηιν, ἀ6 δῦυηάο Ὠδροηάο, αυἱὰ ἰἀοποῦπῃ εἶν 

Ῥοϊοιβ, ἀ6 ποηῃαϑίο, ἀδ πιδἰοίδοϊομο, ἀδ γοοίο ογὰάϊπθ 

ΓΟΓΌΜΠ, ἀδ ἰορο, ἀ6 ἀθο, ἀ6 γί "υ5, ἀδ6 σΟΠρΓοβδα, ἂς 58- 

Ρἰεηίία, Ῥνγοίδαογαϑ βίνε Ῥο]οι5, ἀ6 ἢ ογὶ5, ἀς ροοίϊοδ, 

[ἀς ποποβίο, ] ἀ6 ἀϊδοϊρ)ηὰ, ἀ6 οΘορποδόθηθο δυΐ ἀ6 βοἐθηϊίδ, 

ᾳυϊὰ οἴ 5εῖγα. 

ποταιεασαναα» φ βϑ ἐδ φἰϑδίφειο:..----. 

ΟΑΡ. ΧΙ]. 

51ΜΟΝ, 

1 122. δίπηοη Αἰ οηοηβἰ8, βϑυΐογ. Ουοίίεβ δὰ οὐ οἴῆεὶ- 

2 ῃδηὶ ρεγοχίβδοὶ ϑοογδαίοβ δίᾳυρ ἀἰββογογοῖ, οπμηΐδ ΄υδὲ Πγ6- 

πηΐπῖθδα ροίΐογαϊ, ποίδραϊ. " πὰδ ἱροΐυβ ἀϊδιοροα ϑυίογίοα 

ΔρΡΟ πὶ. δυηί δυίοπι ΠυΠΊΟΓΟ ἰγο οἱ ἐγ ηΐδ, 4υὶ 080 |ὶ- 

ὈγῸ σοι ργοοησυπίυν : ἀ6 αἰΐδ, ἀ6 ΒοΠΟ, ἀ6 ποποείο, φυὰ 

εἷς Ὠοποβίυμη, ἀδ ἰυϑίο ᾿ἰδτὶ ἀπο, ἀ6 νἱγίυϊα ᾳυοὰ ἀοοογὶ 

ΠΟ Ροδδί(, ἀδ (οὐἱϊτυάίπα 1ἰρτὶ ἔγοβ » ὅ6 Ιορο, ἀδ ρορυϊαεὶ 

δεδβοηίϊδίίοῃθ, ἀθ Ὠοηογο, ἀδ ρορδὶ, ἀς ὈΟΩΔ ταϊοίυάϊπεα, ἐς 

διθογα, ἀ6 ρμἰοδορὶ δ, ἀς δοἰοπίίδ, ἀδ πιυβίοδ, ἀδ ροεοδὶ, 

(428) φυϊά εἰξ Ῥυ!οιγατα, ἀδ ἀἰϊθοϊ ἐπα, ἀξ ἀἰδοδγοπᾶο, ἂς 
7υδϊείο, ἀθ 60 φυοὰ εδῖ, ἀ6 Ὠυπιοῦο, ἀ6 αἰ! σοηί δ, ἀς ορο- 

ΓᾺΠαΟ, ἀδ ἄγᾶγυ, ἀδ ᾿δείδη(ἑδ, ἀδ Ὠοπδείο : δ} νοϊυπί, ἀ6 

ΟΟηϑυϊοηο, ἀδ ταϊίομς δἷνα ἀδ ἰάοῃθο, ἀδ πιδ᾽οδοραιίδ. 

Ἑετῖυγ [εἷς ῥγίπηυδ ομηπηίυπ) ϑοογδίϊοοϑ ΘΟΓΠΊΟΠ65 ἀἰδδογιδθα. 

Ουυσπι δυίοη; Ρογί6165 ΡΟΣ ΠΟ ΓΟ ΏΓ, δἱ δὰ 86 τοηΐγοί, ουποίδ 

ῳ. 

850 αὐτὸν χαὶ κελεύοντος ἀπιέναι πρὸς αὐτόν, οὖχ ἂν ἔφη 4 {Π|]| ποοεβδδτίδ οΧμἰ δ ίαγαπι, [βεγίδίοπι, ἱπαυΐϊξ, ποι νεηάο. 
τὴν παρρησίαν ἀποδόσθαι. Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Σίμων 
δητοριχὰς τέχνας γεγραφώς" καὶ ἕτερος ἰατρὸς χατὰ 
Σέλευχον τὸν Νικάνορα’ καΐ τις ἀνδριαντοποιός. 

Ευἱΐ οἱ α]ίυα δίιηοη, αυἱ δογὶραὶξ ἀγίοβ γῃοίογίὶοδβ : 8118 ἰΐϑαη) 

τιραΐοιιϑ, 56] οοἱ ΝΙΟΔΙΟΣΙδ 8040Δ]}8 : δίαῃς 8]108 ΄υϊάδπι 

βου] ρίογ. 



118. ΠΠ, τ.---ἴ7. --“ ΜΕΝΕΡΕΝΌΞ. 

ΚΕΦ. [ΙΔ΄ 

ΓΛΑΥΚΩΝ. 

“". Γλαύχων ᾿Αθηναῖος" χαὶ τούτου φέρονται ἐν ἑνὶ 
βιθλίῳ διάλογοι ἐννέα" Φειδύλος, Εὐριπίδης, Ἀμύν- 
τιχος, Εὐθίας, Λυσιθείδης, Ἀριστοφάνης, Κέφαλος. 

5 Ἀναξίφημος, Μενέξενος. φέρονται χαὶ ἄλλοι δύο χαὶ 

τριάχοντα, οἷ νοθεύονται. 

ΚΕΦ. 1Ε΄. 
ΣΙΜΙΑΣ. 

Σιμίας Θηθαῖος" καὶ τούτου φέρονται ἐν ἑνὶ βιδλίῳ 
διαλόγοι τρεῖς καὶ εἴχοσι" περὶ σοφίας, περὶ λογισμοῦ, 

περὶ μουδιχῆς, περὶ ἐπῶν, περὶ ἀνδρείας, περὶ φιλο- 
10 σοφίας, περὶ ἀληθείας, περὶ γραμμάτων, περὶ διδα - 

σχαλίας, περὶ τέχνης ) περὶ τοῦ ἐπιστατεῖν, περὶ πρέ- 
ποντος, περὶ αἱρετοῦ χαὶ φευχτοῦ, περὶ φίλου, περὶ τοῦ 
εἰδέναι, περὶ ψυχῆς, περὶ τοῦ εὖ ζῆν, περὶ δυνατοῦ, 
περὶ χρημάτων, περὶ ζωῆς, τί τὸ καλόν, περὶ ἐπιμε- 

(ὁ λείας, περὶ ἔρωτος. 

ΚΕΦ. Ιζ΄. 

ΚΕΒΗΣ. 

5. Κέδης ὃ Θηβαῖος" χαὶ τούτου φέρονται διάλογοι 
τρῖς Πίναξ, “Εὐδόμη, Φρύνιχος. 

ΚΕΦ. 1Ζ΄. 

ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ. 

[Μενέδημος] Οὗτος τῶν ἀπὸ Φαίδωνος, Κλεισθένους 
τοῦ τῶν Θεοπροπιδῶν καλουμένων υἱός, ἀνδρὸς εὐγενοῦς 
μέν, ἀρχιτέκτονος δὲ καὶ πένητος οἱ δὲ χαὶ σχηνο- 
Ἱράφον αὐτὸν εἶναί φασι χαὶ μαθεῖν ἑχάτερα τὸν Με- 

ἐς νέδημον. ὅθεν γράψαντος αὐτοῦ ψήφισμά τι χαθή- 
ψατό τις ᾿Ἀλεξίνειος, εἰπὼν ὡς οὔτε σχηνὴν οὔτε ψή- 

30 

63 

ΘΑΡ. ΧΙΥ͂. 

ΟΙΑΌΟΘΟΝ. 

124, ΟἸδυοου ΑἰπΘηἰΘηβ.8; πυ} 08 συοαιο (ογυπίυγ ὑπὸ 

᾿ἶργο οοπιργοϊιοηβὶ ἀΐφ!οσί πονοπὶ : Ῥμϊάγ]υβ, Ευγίρί 68, 

ΑἸΩΥ ΒΓ Οἢ5, Ευϊΐδ8, 1, γ5 Π||Δ65, ΑΥἰβίορδηοθ, Οορδμδ- 

Ι08, Απδχίρῃδηυθ, Μοποχοῦυθ. Εογαηίυγ οἱ 4}}} ἐγ φὶπίδ 

- ἄυο, 868 φυΐ διρροδές Εἰ ΠΑ θοηζαγ, 

ΟΑΡ. ΧΥ. 

σΙΜΙΑΞ5. 

δἰ μη85 ΤἬΘΡΔΗΙ8 (οἰ. 

ἴγοδ, 0Π0 γΟΪ]υπιΐηα : ἀδ βαρίοπία, ἀ6 ται οοϊηδίίΐοηθ, ἀἂδ 

Ιηυδίοδ, ἀ6 γνογβίθυβ, 46 (ογυάΐπα, ἀς ΡΗ]οδορ δ, ἀ6 

νογιδίς, ἀ6 "Π ἰογῖ8, ἀ6 ἀοοίΓγίῃδ, ἀ6 ἃγίθ, ἀ6 γοριπηῖίπο, ἀδ 

ἀοοοτο, αυἱά οἰρεπάυπι αυϊάνα σίου δἰζ, ἀ6 διηγῖοο, 

ἂς κεἰδηξία, ἀδ δηίπιδ, ἀ6 Β636 υἱνοηάο, ἀ6 ροβδί δ }ΐ, ἀδ ρϑου- 

Ὠἰΐ8, ἀ6 Υἱία, φυϊὰ 5ἰξ ᾿Πιοποείαπι, ἀδ Οἱ ἰσοηϊα, ἀδ ἀπιογα. 

Εἰ Ὠυΐὰδ (ογυπίυν ἀἰδϊορὶ Υἱρὶπεὶ 

ΠΑΡ, ΧΥΙ. 

σΕΒΕΘ. 

125. Οοθεβ, οἱ ἴρθο Τῇ ΡΘΏυβ : 8 ΄συοαθθ [δγυπίγ 

ἀἰδιοσὶ ἰγο8 : Ταῦυ]δ, ϑορίϊπια, Ῥηγγηίοϊι8. 

ΘΑΡ. ΧΥ͂Π. 
ΜΕΝΕΘΕΜΌΘ. 

Μομπράσπηυβ, 6 Βυπλοτο ἰΠΠογυτ αἱ ἃ Ρ]ιδράοπο ῥτγοίρες 

δυηὶ, ΟἸ 5} ομπΐ8 ὁχ (Δ π}}} 8 ΤὨοορτορίάλγυπι ἀἸΐὰ5 (αἱΐ, υἱγί 

586 ΠΟΘΙ] 8, 80 διολίξθοιί οἱ ραυρογίβ. Αἱ (Δ) ΓΔ 8 ρἱη χίδθο 

τείεγυπέ, οἱ υἱγυπιηῦο ἀϊάϊοίδοδ Μοηθάριηθηι. Ουοοΐεοδ 

φυυπὶ ἀδογοίυμι αιοάάδη ἰυ]δ66ὲ, ΓΟρΓΟ 6 η808 6δὲ ἃ 400- 

ῖ 

φισμα προςήχει τῷ σοφῷ γράφειν. Πεμφθεὶς δὲ φρού- 2 ἄδπ; ἀδ 50}018 ΑἰἸδχίηΐ, φυὶ ποραρδί ορογίεγε βδρίδηίθσῃ [8- 

ρὸς ὃ Μενέδημος ὑπὸ τῶν ᾿ΚΕρετριέων εἰς Μέγαρα 
ἀνῆλθεν εἰς Ἀχαδηωίαν πρὸς Πλάτωνα, χαὶ θηραθεὶς 

τχατέλιπε τὴν στρατείαν. (126) Ἀσχληπιάδου δὲ τοῦ 
Φλιασίου περισπάσαντος αὐτὸν ἐγένετο ἐν Μεγάροις 
παρὰ Στίλπωνι, οὗπερ ἀμφότεροι διήχουσαν' χἀντεῦθεν 
πλεύσαντες εἰς Ἦλιν Ἀγχιπύλῳ καὶ Μόσχῳ τοῖς ἀπὸ 

Φαίδωνος παρέδαλον. χαὶ μέχρι μὲν τούτων, ὡς 
" προείρηται ἐν τῷ περὶ Φαίδωνος, Ἠλιαχοὶ προςηγο- 

ρβεύοντο᾽ Ἐρετριχοὶ δ᾽ ἐκλήθησαν ἀπὸ τῆς πατρίδος 
τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος. Φαίνεται δὴ ὁ Μενέδημος σε- 

μνὸς ἰχανῶς γενέσθαι ὅθεν αὐτὸν Κράτης παρῳδῶν 
φησι' 

ὈοΓΏΔΠ) Ῥίηβογα (γράφειν) δυῖϊ Ρ]ο ἰϑο απ. Μίβθυ8 8Δὺ ἔγο:- 

ἐγ οπδίθυβ ἰῃ ργορϑίἀΐυπι ΜΙ ΟρΆΓ, ἰἰδραὶ δὰ ΡΙαίοῃοπι ἰῃ ΑοδΔ- 

ἀοιηΐδπι, ἃ 410 οδρίι8 ἃ πιὶ! 8 ἀεβ! 1. (426) Οοίογυπι 

᾿Αβοϊορίδῆδ Ῥμϊδείο δὰ 86 1ΠΠ πὶ ρογγδῃοπία Μοραγία δρυὰ 

δ(  ροποπὶ οσὶξ, οὐυδ406 δΡο δυάϊίογοδ [Ὁ6γῸ. [πᾶ πᾶνὶ- 

δΑπίοβ ΕἸϊάδπι Αποιέρυ!ο οἱ Μοόϑοθο Ρ]μράοηϊδ ἀἰδοίρα} ! 9 

ςοηρτγοϑδὶ ϑυπί. 111} ἔυσπὶ δάδις, υἱ δυρτὰ αυῦπὶ ἀδ Ῥἢδ:. 

ἄοηο Ἰοφυργοπηγ ἀϊοίυπι 6δὲ, ΕἸ δεῖ ΔΡΡο Δ ρδη(Γ : Ροϑίθᾶ 

4. ὙΕΓῸ Δ ε)8 ραίτίδ ἀδ 400 ΠΌΠΟ ΒΕΓΊΩΟ οδί, Ἐγείγϊοὶ γοσδί! 
βαηΐ, Ὑἱάοίαγ δυΐοπῃ Μοποάθπηβ ἱποὶρηί φγαν δίς (αΐθ86; 

ππᾶς ουπὶ γδίοθ μδγοάΐδ γἰ 68 δἱΐ : 
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ᾧλιάσιόν τ΄ Ἀσχληπιάδην καὶ ταῦρον ᾿Ερέτρην. 

ὃ δὲ Τίμων οὕτω" 

Λῆρον ἀναστήσας ὄδρρυωμένος ἀφροσιῤδόμθαξ. 

(122) οὕτω δ᾽ ἦν σεμνὸς ὡς Εὐρύλοχον τὸν Κασαν-- 
6 δρέα μετὰ Κλεϊππίδου Κυζικηνοῦ μειραχίου χληθέντα 

ὑπ᾽ Ἀντιγόνου ἀντειπεῖν" φοθεῖσθαι γὰρ μὴ Μενέδη- 
μος αἴσθοιτο. ἦν γὰρ καὶ ἐπιχόπτης καὶ παρρησι- 
αστής. μειραχίου γοῦν καταθρασυνομένου εἶπε μὲν 
οὐδέν - λαθὼν δὲ χάρφος διέγραφεν εἰς τοὔδαφος περαι- 

10 νομένου σχῆμα " ἕως ὁρώντων πάντων συνὲν τὸ μειρά- 
χιον τὴν ὕδριν ἀπηλλάγη. “ἱεροχλέους δὲ τοῦ ἐπὶ τοῦ 
Πειραιῶς συναναχάμπτοντος αὐτῷ ἐν ᾿Αμφιαράου χαὶ 
πολλὰ λέγοντος περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς Ἐρετρίας, ἄλλο 
μὲν οὐδὲν εἶπεν, ἠρώτησε δὲ εἷς τί αὐτὸν ᾿Αντίγονος 

ι6 περαίνει. (128) πρὸς δὲ τὸν θρασυνόμενον μοιχόν, 
« ἀγνοεῖς, ἔφη, ὅτι οὗ μόνον χράμθη χυλὸν ἔχει 
χρηστόν, ἀλλὰ καὶ ῥαφανίς ; » πρὸς δὲ τὸν νεώτερον 
χεχραγότα, « σχέψαι, ἔφη, μή τι ὄπισθεν ἔχων λέ- 
ληθας. » ᾿Αντιγόνου δὲ συμδουλευομένου εἶ ἐπὶ χῶμον 

υ ἀφίχοιτο, σιωπήσας τἄλλα μόνον ἐχέλευσεν ἀπαγγεῖ- 

λαι ὅτι βασιλέως υἱός ἐστι. πρὸς δὲ τὸν ἀναίσθητον 
ἀναφέροντά τι αὐτῷ εἰχαίως, ἠρώτησεν εἰ ἀγρὸν ἔχοι" 
φήσαντος δὲ χαὶ πάμπλειστα χτήματα, « πορεύου 
τοίνυν, ἔφη, χἀχείνων ἐπιμελοῦ, μὴ συμόῇ σοι καὶ 

2. ταῦτα χαταφθεῖραι χαὶ χομψὸν ἰδιώτην ἀποθαλεῖν. » 
πρὸς δὲ τὸν πυθόμενον εἰ γήμαι ὁ σπουδαῖος, ἔφη, 
« πότερον ἐγώ σοι σπουδαῖος δοχῶ ἣ οὔ; » φήσαν- 
τὸς δ᾽ εἶναι, « ἐγὼ τοίνυν, εἶπε, γεγάμηχα. » (129) 
πρὸς δὲ τὸν εἰπόντα πολλὰ τὰ ἀγαθὰ ἐπύθετο πόσα 

80 τὸν ἀριθμὸν χαὶ εἰ νομίζοι πλείω τῶν ἕχατόν. μὴ 
δυνάμενος δὲ τῶν χαλούντων ἐπὶ δεῖπνόν τινος περιε- 

λεῖν τὸν πολυτέλειαν, χληθείς ποτε οὐδὲν μὲν εἶπε" 
σιωπῶν δ᾽ αὐτὸν ἐνουθέτνσε μόνας ἐλαίας προςενεγχά- 
μενος. Διὰ δὴ οὖν τὸ παρρησιαστιχὸν τοῦτο μιχροῦ χαὶ 

85 ἐχινδύνευσεν ἐν Κύπρῳ παρὰ Νικχοχρέοντι σὺν Ἀσχλη- 
πιάδηῃ τῷ φίλῳ. τοῦ γάρ τοι βασιλέως ἐπιμή νιον ἑορτὴν 
τελοῦντος χαὶ χαλέσαντος χαὶ τούτους ὥςπερ τοὺς ἄλλους 
φιλοσόφους, τὸν Μενέδημον εἰπεῖν ὡς εἶ χαλὸν ἦν ἧ τῶν 
τοιούτων ἀνδρῶν συναγωγή, καθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν ἔδει 
γίνεσθαι τὴν ἑορτήν" εἰ δ᾽ οὔ, περιττῶς καὶ νῦν. (130) 
πρὸς δὲ τοῦτο ἀπαντήσαντος τοῦ τυράννου καὶ εἰπόντος 
ὡς ταύτην τὴν ἡμέραν ἔχοι σμολάζουσαν πρὸς τὸ δια- 
χούειν φιλοσόφων, ἔτι χαὶ μᾶλλον αὐστηρότερον ἐνέ- 
χειτο, δειχνὺς ἐπὶ τῆς θυσίας ὡς χρὴ πάντα χαιρὸν 
φιλοσόφων ἀκούειν" ὥςτ᾽ εἰ αἡή τις αὐλητὴς αὐτοὺς 
διεπέμψατο, χἂν ἀπώλοντο. ὅθεν χειμαζομένων ἐν 
τῷ πλοίῳ τὸν ᾿Ασχληπιάδην φασὶν εἰπεῖν ὡς ἡ μὲν τοῦ 
αὐλητοῦ εὐμουσία σέσωχεν αὐτούς, ἢ δὲ τοῦ Μενεδή- 
μου παρρησία ἀπολώλεκεν. ἮΝ δέ, φασί, καὶ ἐχκλί- 
τὴς χαὶ τὰ τῆς σχολῆς ἀδιάφορος, οὔτε τάξιν γοῦν τινὰ 

ἦν παρ᾽ αὐτῷ βλέπειν οὔτε βαθρα χύχλῳ διέχειτο, ἀλλ᾽ 
οὗ ἂν ἕκαστος ἔτυχε περιπατῶν ἣ χαθήμενος ἤχουε, 
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ΒΙΒΑ. Β, ιζ. ΜΕΝΕΔΗ͂ΜΟΣ. 

ΡΠ ϊδουπιχυς Αϑοϊορίδάθαι ἰδυγαπυο Ἐτοίγοσδεε. 

Τιοη δυΐοπι βἰο : 

Ἑαβίοβο νυ]ίυ ἢυσδϑ Θχοῦϑυβδ 'π8Π65. 

(27) Εγδὶ δυΐει δὰ βενεγ(δίβ, αἱ Ευγυϊοοδυβ Οδεαπάγεις 

8 Απἰΐμοπο δὰ οαὐμᾶπι γοσδίυϑ οὔπιὶ ΟἸεἰρρίάς Ογείοθϑο 

δΔαοϊοϑορηΐο γοουδβδυογὶί : πιοΐθογο οηΐτη πὸ κὶ Μοδδάεσηυς 

τοβοίγεῖ. Ετδὶ δηΐπὶ δα ἐπ γεργοπάθηο ὃς {ἰρεγὶ οὔῖβ. 

ΕχΘΙΙρΡΙ σταῖίδ, δἀο]οβοθηίυ]ο φυοάδπι ρο(υ]δηίΐυ5 Ἰοχυκηίε, 

5)1υἱξ, δοὴ ἀγγερίδ (δδίυοδ ἴῃ ρϑυϊπηθηίο τυ] οὩγὶδ μαι ίεη- 

ι.[8 ὕρυγδπι ἀοδοτίρεὶξ, ἀυμ ἰπίογί τη βροοίδηςἰθακ ομπηίμυς 

δΔΟΙοβοθηβ ἱπδισπὶ οοηίυπιοὶϊᾶ ποίδγὶ 86 ἰη [6] ἐμοῖς διμοοθεεῖ. 

ΗΪδγοοῖοβ, ργβίδοϊυβ Ρίγρθο, ἄυπι υπᾶ ἰη ἰδερίο Απιρλιέλγαὶ 

ὀοδιηθυϊαγοηΐξ, πυ] δ ἀς οδρὶδ Ετοίγίδ ἀϊδβογοὶδὲ : ἔστη 16 

δἰλυ πἰ}}}}, πἰδὶ αυξοϑινί δ, οογ οαπη Απηἰσοητς ῥερηϊοατεῖ. 

(138) Αὐυάδοίες Θχβυ  δηϊ δαθ!ίογο, ἱζαογῶβ, ἱπαυΐ, 

ΠΟῚ πιοάο Ὀγδβδίοδξαδ δυοοῦπι ἰποθδα ᾿μουπάυηι), 56 εἰ 

τἰδρίδ πο ἢ ΟἸδιηδηῖ δ] εϑοθπίυϊο οἱ υροϊογαμίὶ, ως, 

ἱπαι!, πο αυἱϊὰ γεῖγο, ἀυπ) ποϑοῖβ, δῦρϑ. (οιηςυ δηϊι 

Απίϊσοηο δῆ ΟΟπηθϑοδίῃπι ἰγοΐ, ᾿ς ἐΠΠῚ 801 0Π) τεπυη ϊδγὶ 

͵υ551, ουπὶ 6586 γορὶς ἢ] απι. δίυρίάυπι αυοηάδπι ποξεὶο 

αυϊὰ πἰ}} δὰ γοπὶ ἀϊοοηΐοπιη ἰηἰογγορδυ ἂῃ Υἱ] δῖ 1ν8}»- 

τοί; οἵ αὐππὶ [Π6 τηυδ 56 ᾶθογο ργαρὰϊδ ἀϊχὶββοί, Αι 

ἰσϊίωγ, ἰπφαϊξ, δίφιθ οἃ οὐυγᾶ, 6 δοοιἀδὶ υἱ οἱ δρτὶ οος- 

ΓΙΠΙρδηΐαΓ οἵ ᾿οῖμο 5015 Γυἴυγυ8 τηοο ἃ μἰι!υδορὶιία: 

βιυάϊο δρδίίποαΐ. δοϊϑεϊ(δηῖϊϊ οὐάδηι δὴ ὕχοῦ δοβοὶ ἀυ- 

οοπάδ βδρίοηϊϊ, Νυϊῃ ὁρο, ἱπαυΐϊξ, {{0] δαρίοῃς τάθοῦ δῇ ποῦ} 

εἴ αυυπὶ δπηυΐδδοὶ [Π|6, Αἱ 650, διί, ἀυχί. (129) Πἰοδιῖα αυο- 

ἄδηη πη] 8 6586 ὈρμΔ, τορδί υοΐί Ὠυπηογο, οἱ δὴ ρυϊεὶ 

ΡΙυγδ 6856 408π| οοπίαπι. Οὐὔπιὶ υπίυ5 ἢ ογυπὶ ἃ φυΐνι δὰ 

οὐὐδδηη γοοδγὶ βοϊεθδὶ, πἰπιΐοϑ διιπηρίι8 σοογσογα ΠΟῚ μοβϑδὶ, 

γοζδίυϑ ΔΙ αυδη60 ΠἰΠ}]} υοδίυβ 6δὲ, εοὰ ἰδοὶἰυ5 δάπιοδυί!, 

αυυπὴ ἢ} ἰδὲ οἶθδ8 οοιηράογοεί. Ηυ)υ5 ἀδρηίᾳυρ ποσί δι 

οδυ88 ρᾶγυπι δ ίυϊ φυΐη ἐπ ΟὙΡγοΟ δρυὰ Νἰοσοτεοοβίδω ρο- ᾿ 
το δγοῖαγ οὔπὶ Αϑεϊορίδαα ἀπιοο. Νδιὴ φιυῦσπὶ δὺβ γὸχ δὰ 

τηοθηβίγυδπι οοἸοὈγἰἰδίομ ἰην  δϑϑεῖ δἷουΐ οἱ ρὲ υ]οδορῖνοα οἐ- 

ἴογοθ, Μοποάρπιπ, αἶχίβθο (ἐγιιηξ, 51] φυϊοπι ποιοϑίδ οὶ 

Πυ)υσποῦϊ Υἱγογυπ σοπρτορδίϊο, φυοί ἀΐο κυπὶ [6πἰΔ δὰ εεὶο - 

Ὀγᾶπαᾶ ; δὶ ΠΟΠ, πυη0 4υο406 δυρογνδοδῦθα. (130) Αἀ ἴμος 

ἰγγάπηυβ αυυπὶ Δ γοσροπα ἰδϑοί,, υἱ ἀϊξογοῖ δα βδης ἀΐοηι 

᾿ᾶΌογο οἰϊοσᾶπι δὰ ρἱ]οϑορῃογιπι, ἀϊδροίδίί Ομ δυάϊθη- 

ἀδς, {Π1|6 βενογίυϑ δά υς ἴῃ ϑοηἰοπῖὶδ ρογβ  ἢ , οοἰοπάοης ἰῃ 

ἶρθο οοηυϊνὶο πυπαυδπὶ ΠΟῚ ΡΠ] οϑορίιοβ δυιάϊπ ἀοθ. Οοδὶ 

ΡΙυγα ὃ πἰϑὶ {ἰίοθη οδηία ἀϊγοιηοϑοοὶ ΠΠἔοπὰ ἰΠογυπι, [ογεἴϑη 

Ρογἰββοηί. ὕπᾶθ αυυπ ἱπ πΥνὶ ἰδοίδγοηίυν Παυείνος, 

᾿Αϑεϊορίδδοπι ἀϊχίθοο (γυηί, {ἰδ εἰπὶβ ρογ δπι πιοὰυ διδοῖ 

8656 56ῦνδϑϑθο, Μοποάρηιὶ τοῦτο οοηϊοηςίπι ρογ ἀϊδθο. Ἐκαὶ 

δυίοπι, υἱ ἰογίυν, ἀοἤροίοηβ ἃ ΤΟΓΟ ρϑγ π]06 δδίδροως τα- 

τὰ 455 δὲ 50] οῖδπι ρογίογοηῖ : ἤοαῦς υἱϊππι δρεμὶ 

ἰΠυπι, υἱ ἤοτὶ ϑοϊοὶ, ογάϊποιη ΥἹ ἴβϑθ5; ποίι 6 δι Βα [12 

ογδηΐ ΡῸῚ ρΥΓγαπὶ αἰδρμοσίία, δὰ σιὸ φυΐθηυο ἰοσο ἰογὶς 

ἀρδιηθυϊαθαὶ δὺΐ δἰδθδί, ἱδὶ δυάϊεδαϊι, δίᾳφυς ἰάδθαν ἦρεδβ 
χαὶ αὐτοῦ τοῦτον τὸν τρόπον διαχειμένου. (131) Άγω- 6. δεϊοθαί. (131) Ιάοπὶ ἰαπιοη 4}188 ὀγαὶ, υἱ πᾶγγδηὶ, 
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νιάτης μέντοι, φασίν, ἦν ἄλλως χαὶ φιλόδοξος " ὥςτε 
τὸ πρότερον τέχτονι συνοιχοδομοῦντες αὐτός τε χαὶ ὃ 

ἈΑσχληπιάδης, ὃ μὲν Ἀσχληπιάδης ἐφαίνετο γυμνὸς ἐπὶ 
τοῦ τέγους τὸν πηλὸν παραφέρων, ὃ δὲ εἴ τιν᾽ ἴδοι ἐρχό- 

5 μενον, παρεχρύπτετο. ᾿Επεὶ δ᾽ ἥψατο τῆς πολιτείας, οὔ- 

τως ἦν ἀγωνιάτης ὥςτε χαὶ τὸν λιδανωτὸν τιθεὶς διή- 
μαρτε τοῦ θυμιατηρίου. καί ποτε Κράτητος περιισταμέ- 
νου αὐτὸν χαὶ καθαπτομένου εἰς τὸ ὅτι πολιτεύεται, ἐχέ- 
λευσέ τισιν εἰς τὸ δεσμωτήριον αὐτὸν ἐμδαλεῖν: τὸν δὲ 

ιῦ μηδὲν ἧττον τηρεῖν παριόντα χαὶ ὑπερχύπτοντα Ἀγα- 
μεμνόνειόν τε χαὶ ᾿Ηγησίπολιν ἀποχαλεῖν. (122) Ἣν 

δ4 

δηχίϊιεροί ὁ (δὴ 50 ΠΟ] 5 : δ 0 εἴ 4υυπ ργῖι5 δράξιι) [Ἀ- 

ΓΟ δύδηι 'ρ86 δία Α50]ερίδι 65 μαναγοῖ ὀρογᾶπι, οἱ Α8616-. 

Ὀἶδα65 δυροῦ (θεία ᾿αἱὰπὶ (ΈΓΓΟ σογμογοίαγ πυάυ5, ἱρδ6 δὶ 

4υθ) δϑρίοογοί ῥγοοίογοιηίομη, 8656 οοου!ίδγεῖ. Ροβίεδ 

ΥΘΓῸ αυδῆὶ 84 ΓΟΙΏΡΟ] Οᾶπὶ δοοοβϑϑὶί, [(8 ογαΐ δηχίυδβ υἱ 

αυυπὶ ἃἰἰχυᾶπίο ἰαᾳγα ροπογοῖ, οχίγα ἰυγὶ θυ] πὴ πη ϊβοῦὶί. 

Εἰ φυυπὶ οἱ 84 π8πη40 Οτγαίος οομνίοἰιπὶ ἰΔοογοῖ οἱ χυοά δὲ 

ΓΟΙΡυ ]  ἐδπὶ δοοοϑϑίβδοί ἰηογορᾶγοί., ΘᾺ Π| ἴῃ ΟΑγοδγ πὶ Θ0Π- 

}ϊεὶ υβδιξ : δ {116 πἰ}}}|0 Ἰηΐηυϑ Οὐδογυ δαί ργωϊογουηίοπι οἱ 

ὁ (ἐποϑίγᾶ ργουροοΐδι}8 ΑΘ] ΘΠΟΙΐδ ΘΙ] οἱ ἨΟροβίρο  η 

(εἰυίπ ἀονηὶπτιηι) ἀρρο! δ ραί. (132) Ετγαΐ ἰάδθπὶ ρδυ]ο 

δέ πως ἠρέμα χαὶ δεισιδαιμονέστερος. σὺν γοῦν ἈΙσχλη-- ὃ τοὶ μἰοβίοσ δὲ ργοηίογ ἐπ βιιρογδε ἰοπϑιη. Οομηθάογαὶ ἃ} }- 

πιάδη χατ᾽ ἄγνοιαν ἐν πανδοχείῳ ποτὲ χρεάτων ῥιπτου- 
μένων φαγών, ἐπειδὴ μάθοι, ἐναυτία τε χαὶ ὠχρία" 

15 ἕως Ἀσχληπιάδης ἐπετίμησεν αὐτῷ ὡς οὐδὲν [εἰπὼν] 
ἠνώχλησεν αὐτὸν τὰ χρέα, ἀλλ᾽ ἣ περὶ τούτων ὑπόνοια. 

αυδπάο οὔπὰ Αβοϊορίδάθ ἴπ ὀδυροηδ Οὔγποβ Ῥγοὐοοίδβ ἷπ|- 

Ῥγυάδθηβ : ἰὰ φυυπι δπὶ πηδινογίἰδϑοῖ, ἤδυϑοᾶ ρδ]] Ογοά 0 

Κὐγθαραίιγ, ἀοποο ἰἰ᾿ατὰ Αδοϊορίδθα. ΟὈ) ΓΔ ἢ 5 01) Οδι΄- 

π65 αἀἰοογοῖ οὐυϑεα πιυϊδι!ΟΠΐδ Οδ1138Π} 6856, 561 ΡΓδ δ.1ηγ1- 

τὰ δ᾽ ἄλλα μεγαλόψυχος ἀνὴρ δνχαὶ ἐλευθέριος. Κατά 9 Ρίαπι ἀδ ἐ{Π|5 (αἰυαπι ορίπίοποπμ. ΑἸΐΔ8 πιδριδηί πη Γι! 
τε τὴν ἕξιν τὴν σωματιχὴν ἤδη χαὶ πρεσθύτης ὑπάρ- 
χὼν οὐδὲν ἧττον ἀθλητοῦ στερεός τε χαὶ ἐπιχεχαυμένος 

0 τὸ εἶδος, πίων τε χαὶ τετριμμένος " τὸ δὲ μέγεθος σύμ- 

μετρος; ὡς δῆλον ἐκ τοῦ εἰχονίου τοῦ ἐν ᾿Ερετρία ἐν τῷ 
ἀρχαίῳ σταδίῳ. ἔστι γάρ, ὡς ἐπίτηδες, παράγυμνον, 
τὰ πλεῖστα μέρη φαῖνον τοῦ σώματος. (τ838 
χαὶ φιλυπόδοχος καὶ διὰ τὸ νοσῶδες τῆς ᾿Ερετρίας 

35 πλείω συνάγων συμπόσια" ἐν οἷς χαὶ ποιητῶν χαὶ μου- 
σιχῶν. ἠσπάζετο δὲ χαὶ Ἄρατον χαὶ Λυκόφρονα τὸν 
τῆς τραγῳδίας ποιητὴν χαὶ τὸν “Ρόδιον ᾿Ανταγόραν- 
μάλιστα δὲ πάντων Ὁμήρῳ προςεῖχεν " εἶτα χαὶ τοῖς 
μελικοῖς" ἔπειτα Σοφοχλεῖ, χαὶ δὴ χαὶ ᾿Αχαιῷ, ᾧπερ 

80 χαὶ τὸ δευτερεῖον ἐν τοῖς Σατύροις, Αἰσχύλῳ δὲ τὸ 
πρωτεῖον ἀπεδίδου. ὅθεν χαὶ πρὸς τοὺς ἀντιπολιτευο- 
μένους ταῦτα, φασί, προεφέρετο" 

Ἡλίσχετ᾽ ἄρα χαὶ πρὸς ἀσθενῶν ταχύς, 
καὶ πρὸς χελώνης ἀετὸς βραχεῖ χρόνῳ. 

ὃ (134) ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ᾿Αχαιοῦ ἐχ τῆς σατυριχῆς Ὀμφά- 
λης" ὥςτε πταίουσιν οἱ λέγοντες μηδὲν αὐτὸν ἀνεγνω- 

χέναι πλὴν τῆς Μηδείας τῆς Εὐριπίδου, ἣν ἔνιοι Νεό- 

Υἱν οἱ ρ'δπθ ΠΟ γ} 15. ΟΟΓρυγίδ ἰῃ 60 8Π| 856η6 ἰδ υϑ οἱ 

δίδίυϑ ἐυγαῦαὶ ΄υΐ ογαὶ ἰπ ἰυνοπ6 : δίῃ! ἴδ ἰηδίδυ ἤγπι8, 

γδ]υ.8 δίχιια δάυϑίδ (Δο]6, ΟὈΘδ5118 ἰΐθηι οἱ ὀχογείυβ ἴω, 

πιδαϊοογίϑαι ργοοογίδίϊβ, υἱ ὁχ ἃ οοῃβίαί ἱπηδρίῃο (πα: 

Ἐγοίγις ἰῃ νο(οεγὶ βἰδαάϊο σογηϊυγ. δὶ δηΐπὶ υϑὶἱἱ ὃχ ἰπ- 

Ἦν δὲ τοἀυρίγία ἰδ βου]ρία αἱ ρίρῃα πυΐδ ρυγίπιδβ ραγίρβ. Θογρογὶϑ 
ἂρογίε πιοῃϑίγεῖί. (133) Ἀπιδθαΐ ργείογεδ Ἰοβρί [68 ἃρυιὰ 56 

δοείρογα : οἱ αυΐδ ρᾶγυπι βδ  υὐτὶ8 γαΐὶ Εγοίγίδ,, οοην να. 

8806 οοροθαί, ἱπίογ φυᾶ οἵ ροοσίδγιμι οἱ πιυροογυη). ΑΠιᾶ- 

μαϊὶ Αγδίυπι οἱ [,γοορὶιγοποπὶ ἰγαρίου!! Ροδίϑπλ, Απίδρο- 

ΓΔΙΉ4Ι6 ΒΠοάϊυπι, 56 πηᾶχίπηα οπιηΐμη βιυφοῦαί Ἠοιηοῖὸ : 

ἀεϊπάδ οἰΐδηι ᾿γτίοἷβ : ἀθί ποθ 8 Θορ νοοῖ, ίφας οἰίδηι Αοἶ το, 

οὐ ἰῃ δαίγγίβ βδουπάσπι Ἰοσιπι, “Ε 86.710 δυΐοπι ργἰπηιτ 
ἀδ))αῖ. πὰ6 οἱ δάνθγϑθιιβϑ 608 41] οοηΐγα δυηὶ ἰῃ γορη Ὁ] 10 Δ 

δοη[ἱγοηΐ, 1114 ἀΐοογο βο  οθδί : ; 

Ποργοπαϊ εν οἶδ) ἃ ἰδγὰο ἱπίογδυπ γοϊοχ, 

οἱ ἃ}) ἰοϑἰυἀϊΐπο δ4υΐ μϑυὰ τη0}}10 ΘΙ ΡΟΓΟ. 

(34) πο δυίεπι Αοἰ δὶ δυμί ὁχ Ομιρια]ο βαίγγιεα. Εὶ- 

Ιυπίυν ἰαίίαγ αυἱ ᾿Πυπὶ πἰ πὶ! ργϑίον Ευτγὶρἰἀϊβ Μοάδδπι 16- 

Εἶδ56 ἀἰουηΐ, φυδην ΠΟΠΏυ}]1 ΝΟΟΡἢ ΓΟ 8. ΘἰοΥ ΟΠ ἑἱ 6556 601.- 

φρονος εἶναι τοῦ Σικυωνίου φασί, Τῶν δὲ διδασχάλων: χἰεμάππί. Μαρίείτοβ ΡΙαΐοποπι οἱ Χοποογδίθπι, ρΓρίογοδηυθ 
τῶν περὶ Πλάτωνα χαὶ ΞΞενοχράτην, ἔτι τε Παραιδά- 

40 τὴν τὸν Κυρηναῖον χατεφρόνει" Στίλπωνα δ᾽ ἐτεθαυ- 
μάχει" χαί ποτε ἐρωτηθεὶς περὶ αὐτοῦ ἄλλο μὲν οὐδὲν 
εἶπε πλὴν ὅτι ἐλευθέριος. Ἦν δὲ χαὶ δυςχατανόητος 

Ρδγεθδίοπι ΟΥΤΟΠξουπΠὶ δϑρογηδθαίυν : ΒΕ ΠΠρΟπ πὶ 80} δὰ-. 

Ταϊγαραιγ. 6 40 4ύυπ) δἰ φυδηάο ἰηἰογτοραγοίι, πἰ 1} 

8|10υἀ αἀϊχὶί ηἰδί, 1,106 Γ8}}5 ὁ5(. Εταΐ Μοποάρῃιο ἱπρθηΐιη τἃ- 

Τίυπι Εἰ οδἰῥάυηι, δίᾳφαο ἰῃ οΘοποί Δ Πα 8 ἀγσαμηεηί(διοπίδυ 
ὁ Μενέδημος χαὶ ἐν τῷ συνθέσθαι δυςανταγώνιστος 1 Δίδπη νεγευΐυ, αἱ οὑπὶ νἶχ φυίβαιδηη ροκϑδί ἄγζίθγθ. [ἢ ΟΠΊΏΘ δ 
ἐστρέφετό τε πρὸς πάντα χαὶ εὑρεσιλόγει ἐριστικώτα-- 

(5 τός τε, χαθά φησιν Ἀντισθένης ἐν διαδοχαῖς, ἦν. χαὶ 
δὴ καὶ τόδε ἐρωτᾶν εἰώθει" « τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου 
ἕτερόν ἐστι; . « ναί. » « ἕτερον δέ ἐστι τὸ ὠφελεῖν τοῦ 
ἀγαθοῦ ν; «ναί. » «οὐχ ἄρα τὸ ὠφελεῖν ἀγαθόν ἐστιν. » 
(25) ἀνήρει δέ, φασί, καὶ τὰ ἀποφατιχὰ τῶν ἀξιωμά- 

ι0 τῶν, χαταφατιχὰ τιθείς" χαὶ τούτων τὰ ἁπλᾶ προςδε. 

χόμενος τὰ οὐχ ἁπλᾶ ἀνήρει, λέγω δὲ συνημμένα καὶ 
συμπεπλεγμένα. φησὶ δ᾽ Ἡραχλείδης ἐν μὲν τοῖς 
δόγμασι Πλατωνικὸν εἶναι αὐτόν, διαπαίζειν δὲ τὰ δια- 

ΒΙΟΟΕΝΕΞ, : 

Ραγίοβ 86 ἀδῃβδί, οἱ ἰῃ οδροηΐδυβ ἐχοορ (δηάἐβ Ἔχρο!! ορδί. 

Αοογγπγ)υ8 ἰάθη ἰῃ σοπί Ομ ἰοπί 8 ογαΐ, αἱ ἰῃ δυοσοοθϑίοη 5 

ἀγδάϊξ Ἀπ  β.}}6η68 ; δίχυα ἱπίογ α᾽ΐα "υ)υδαηοαί τορι! απου}}5 

ΘΟΙΡΟΙΙδγα βοϊοθαὶ : Νυπὶ αἰϊυὰ δὺ δ]ῖο αἱ [γ᾽ 1(8 5816. 

ΑἸϊυα οϑἱ δεηιΐοι ργοάθϑθο φυᾶπὶ Ὀοπαπὶ ὃ Οοποοάεθδίιγ. Νοῖ 

ἐρί ταν ργοάθββο Βοηυμα οοί. (135) ΤΟΙ ερδί, υἱ [ογυπί, ἃχίο- 

τηδίδ περδίἑνδ, δίηγτηδίνα υθγὸ μοπεῦδί. 5 ηρ] οἷα χ ἰἰς 

τηδχ μη ρΓΟΌΔΠΒ, {Ό88 8: Π}ρ]1οἷδ ποη οβθοης ἰσ!]οΡαΐ, οἃ ἀΐοο 

4υδ ΟΟῃποχᾷ οἱ ΟΟΙΠΡ] χὰ ΔΡρΟΙ δηΐυγ. δογίθι( Ηογδς! θ8 

ἀςογεῖ8. φυϊάθιμ. ουμι [ιίϑφα Ρ]αἰοπίοιῃ), ὀἰϊαἰοοί)ςἃ δυΐοιι 

ἂ 
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λεκτιχά" ὥςτε Ἀλεξίνου ποτὲ ἐρωτήσαντος εἰ πέπαυται 

τὸν πατέρα τύπτων, « ἀλλ' οὔτ᾽ ἔτυπτον, φάναι, 

οὔτε πέπαυμαι. » πάλιν τ᾽ ἐκείνου λέγοντος ὡς ἐχρῆν 

εἰπόντα ναί ἣ οὔ λῦσαι τὴν ἀμφιδολίαν, « γελοῖον, 

εἶπε, τοῖς ὑμετέροις νόμοις ἀχολουθεῖν, ἐξὸν ἐν πύλαις 

ἀντιόῆναι. » Βίωνός τε ἐπιμελῶς χατατρέχοντος τῶν 

μάντεων, νεχροὺς αὐτὸν ἐπισφάττειν ἔλεγε. (126) καί 

ποτέ τινος ἀκούσας ὡς μέγιστον ἀγαθὸν εἴη τὸ πάντων 

ἐπιτυγχάνειν ὧν τις ἐπιθυμεῖ, εἶπε, « πολὺ δὲ μεῖζον τὸ 

ιο ἐπιθυμεῖν ὧν δεῖ, ν φησὶ δ᾽ Ἀντίγονος ὁ Καρύστιος γρά- 

ψαι αὐτὸν μηδὲν μηδὲ συντάξαι, ὥςτε μηδ᾽ ἐπὶ δόγματός 

τινος στηρίζειν. ἐν δὲ ταῖς ζητήσεσι, ησίν, ὧδε 

μάχιμος ἦν ὥςτ᾽ ὑπώπια φέρων ὑπήει. ὅμως δ᾽ οὖν 

τοιοῦτος ἐν τοῖς λόγοις ὑπάρχων ἐν τοῖς ἔργοις πραότα- 

15 τὸς ἦν. ἸἈλεξῖνον γοῦν πολλὰ χαταπαίζων χαὶ σχλη-" 

ρῶς ἐπισχώπτων, ὅμως αὐτὸν εὖ ἐποίησε, τὴν γυναῖχα 

παραπέμψας ἐκ Δελφῶν ἕως Χαλχίδος, εὐλαδουμένην 

ΒΙΒΑ. Β, . ΜΕΝΕΈΔΗΜΟΣ. 

Θὕπι (ιΐδδο δερογηδίυπι. {{841 δοἰδοί4ηὶ ΑἸΟΧη0 8η ρδίγοεπι 

ἐδράογο ἀφο ϊβδοῖ, Νοχια οδοὶαΐ, αἰ χίβθο, πους ἀοϑὶ!, Αἀὐάδεοηΐε 

ἢ]1ο ορογίεγε δίδιτηδηάο δὰΐ πορδπο δηνθίρσυϊ δίετη 50], 

Ἀἰάϊεσυ!απι, ἱπφυϊξ, οδὲ νοβίγβ ἰορῖ 5 οἰ ἰδρογαγο, αυῦπὶ 

ἸἸοοδί ἐπ ᾿ἐπιῖπο οθηϊ. Οαυπι Βίομ γδίεβ εἰυάίΐοθε ἃς ἀΠ]- 

βοπίες ἱπϑοοίϊδγοίυγ, τπογίυοβ ἐπὶ ἰασυίαγε ἀΐχί. (136) 

ΑἸΐο γυγβυδ ἀϊοοπία πιδχίπηυπι 6896 θοῦυπι ΟἸηΐθ05 αυϑ8 

αυΐδᾳυε ουρίδί ταὶ, Μυ]ο, ἱπαυΐξ, πιΔ}}8 εδἴ ὁδ δοϊυπὶ 4005 

οροτγίοδί ουροτο. Ἀοίογί Απροπιβ σαγγβίίυ5 οὰπὶ π1}1] βογὶ - 

μϑ3ἰ866 πϑάυδ οοπιρυδυίδ5δ, [ἃ πὸ ἀορπιὰ αυΐάοπι Ἀ}} πὶ ἢτ- 

Ελἰῖοῦ ἰοηυΐθθο. Ῥόγτο ἴῃ φυδιϑίοηῖ 08, ἱπαυ, [8 ρυσπᾶχ 

ογδΐῖ, υἱ οὔτι βυρ! ]αἰϊοηΐθυ8 ἰη ἰδεία δοῖγοί, Ὑογυ δηΐπὶ 

ὙὝ6ΓΟ αυυπὶ ἰῃ τοῦ !8 οβϑοῖ (4)ϊ5, (Δοιἰβ. ἰαιθη ογαὶ ρ]ο  15- 

δἰπηυϑ. Εγρὸ φυυπὶ ΑἸοχίηο ρ]υγίπιιπι ᾿ΠΠυἀογοί οἱ οὔ}ιν- 

φατοὶ ατανίΐον, (ουἱξ ἰάπιοη ἔΠυπὶ Ὀαηεῆοῖ8. Ναπι ἰρδὶ 9 

οοπ͵υροπι οχ Ὀοὶρηΐ8 ΟΠδ]εἰἄσθπη ὑϑα06 ἀεξάυχὶξ, {{᾿πογὶ5 

[υτίὰ Ἰαἰγοοίηΐδαυθ τηοίυοηΐοπμ. (437) Απηϊοἰ᾿ἰὰ8 ρἷθ 58η- 

τὰς χλωπείας τε χαὶ τὰς καθ’ ὁδὸν λῃστείας. (122) Φί- ϑρίθαια (υεραίυγ, υἱ οχ οἃ υδὺ 11 οὐτὴ Αβοϊορίδαάθ [Ὁ οοπ͵ υπ- 

λος τε ἦν μάλιστα, ὡς δῆλον ἐκ τῆς πρὸς Ἀσχληπιά- 

20 δὴν συμπνοίας, οὐδέν τι διαφερούσης τῆς Πυλάδου φι- 

λοστοργίας. ἀλλὰ πρεσθύτερος ᾿Ασχληπιάδης, ὡς λέ- 

γεσθαι ποιητὴν μὲν αὐτὸν εἶναι, ὑποχριτὴν δὲ Μενέδη.- 

μον. καὶ ποτέ φασιν Ἀρχιπόλιδος τρισχιλίας αὐτοῖς 

διαγράψαντος στηριζομένους περὶ τοῦ τίς δεύτερος ἄρη, 

3 οι 
αὐτούς " ὧν τὴν μὲν θυγατέρα ᾿Ἀσχληπιάδην, τὴν δὲ 

μητέρα Μενέδημον. κἀπειδὴ τελευτῆσαι τῷ Ἀσχλη- 

πιάδη τὸ γύναιον, λαθεῖν τὸ τοῦ Μενεδήμου" ἐχεῖνόν 

τε, ἐπειδὴ προὔστη τῆς πολιτείας, πλουσίαν γῆμαι" οὐ - 

80 δὲν μέντοι ἧττον μιᾶς οὔσης οἰκίας ἐπιτρέψαι τὸν Με- 

νέδημον τὴν διοίκησιν τῇ προτέρᾳ γυναιχί, [138) ὃ 

μέντοι Ἀσχληπιάδης προχατέστρεψεν ἐν Ἐρετρίᾳ γη- 

ραιὸς ἤδη, συζήσας τῷ Μενεδήμῳ σφόδρα εὐτελῶς 

ἀπὸ μεγάλων ὅτε καὶ μετὰ χρόνον ἐλθόντος ἐπὶ χῶ. 

88 μὸν ἐρῳμένου τοῦ ᾿λσχληπιάδου χαὶ τῶν νεανίσχων 

ἀποχλειόντων αὐτόν, ὃ Μενέδημος ἐχέλευσεν εἰς δέξα- 

σθαι, εἰπὼν ὅτι ᾿Ασχληπιάδης αὐτῷ καὶ χατὰ γῆς ὧν 

τὰς θύρας ἀνοίγει. ἦσαν δ᾽ οἱ σωματοποιήσαντες 

αὐτοὺς Ἱππόνικός τε ὁ Μαχεδὼν καὶ ᾿Αγήτωρ ὃ Λα- 

“ὁ ψμιεύς" ὃ μὲν ἑκατέρῳ δοὺς τριάχοντα μνᾶς, ὃ δ᾽ Ἵπ- 

πόνιχος Μενεδήμῳ εἷς ἔχδοσιν τῶν θυγατέρων διςχιλίας 

δραχμάς. ἦσαν δὲ τρεῖς, καθά φησιν Ἡρακλείδης, ἐξ 

Ὦρωπίας αὐτῷ γυναιχὸς γεγεννημέναι. 

συμπόσια τοῦτον ἐποιεῖτο τὸν τρόπον " προηρίστα μετὰ 

45 δυοῖν ἣ τριῶν ἕως βραδέως ἦν τῆς ἡμέρας" ἔπειτά τις 

ἐχάλει τοὺς παραγενομένους καὶ αὐτοὺς ἤδη δεδειπνη- 

χότας᾽ ὥςτ᾽ εἴ τις ἔλθοι θᾶττον, ἀναχάμπτων ἐπυνθά- 

νετὸ τῶν ἐξιόντων τί εἴη παρακείμενον καὶ πῶς ἔχοι τὸ 
, 

- ’ 

τοῦ γρόνου - εἰ μὲν οὖν λαγάνιον ἢ ταρίχιον, ἀνεχω- 

50 ρουν᾽ εἰ δὲ χρεάδιον, εἰςἤήεσαν. ἦν δὲ τοῦ υαὲν θέρους 

ψίαθος ἐπὶ τῶν χλινῶν, τοῦ δὲ χειμῶνος χώδιον " προς- 

χεφάλαιον αὑτῷ φέρειν ἔδει. τό τε περιαγόμενον πο- 
τήριον οὐ μεῖζον ἦν χοτυλιαίου" τράγημα θέρμος ἣ 
χύαμος, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ τῶν ὡρίων ἄκιος ἣ ῥοιὰ ἢ ὠχροι 

, 

μηδέτερον λαθεῖν. Λέγεται δὲ καὶ γυναῖχας ἀγαγέσθαιτά 

129) Τὰ δὲτ 5 

οἰΐοπο οοπρίαί, ΄υς ργοίδοίϊδ δθο ἱπϑίρῃ!5 εγαΐ, υἱ πὶ] 

ἀϊεγγοῖ ἃ Ῥυδαϊβ ἰπ Ογοβδίθῃ Ἀπιογο. Ὑ ΓῸπι Π]Δ)0Γ Ὠδία 

ογαΐ Αϑοϊορίδάθβ, ἰἰα υἱ ροοίδ ἰρ86, Μοηθάδπηυβ γὙ6ΓῸ ἰδ ΓΟ 

ἀϊοογοίυγ. Ἑδγίαγ Αγο ἶρο  δ ἔγία τα} }}1ἃ 11}15 ῬΟγϑογ ραίβθθ, 

εἱ ᾳυυπ) ογίδ οβδϑοὶ δπηῖοδ οοηίοηίίο υἱοῦ δοουμᾶο ἰοοο δοοὶ- 

Ρογοΐ, πουίγυπι δοοορί886. Ὀχογοβθ φυοίι6 8Π1}}05 ἀυχίκβα 

ἴλπια εἴ, Μοηθάδιηπι πλδίγοπ), Αϑοϊορίδάθμι ἢ]ίδην, εἰ 

4υυπὶ ἐἀοίμποίδ οβ8εΐ χοῦ Αβοϊορὶϑ 8, Μοποάδπι! σδρἶβθα 

ἐοη σοπι : ἤσπὸ ροκίαι8πι ΓΟ ρυ Ὀ] οῦ5 Ὀγοθθβδα σαρίκδοί, 

δἰίδ ἀυχίδθ6 πο Ὀ 6 πὶ οἱ Ἰοουρ]οίοπι : εἰ ]οπιΐπιι5, φυοηίαπι 

ΓοΙηΐ5 οἱβ ογαΐ ἀοπ}}18, Γοὶ [Δ γὺὶ8 δα πη! ἰϑί γα 0 ΠΣ. 

Ῥυϊογὶ ὑχογὶ ροπηἰβίβθ6. (438) 6! {π7 Αδοϊορίδἀ65 ἃπίθ ἡ  ὰπὶ 

υἱία οχοθϑοὶί Εγοίγίδ, ᾽8πὶ ἸοηϑἜθυ 8, 4011} Πη δ δ 'ῃ Ορὶ- 

θυδ ΓγΓυρ ἰοῦ δἀπηοάυμπι υἱχίϑδοῖ οὐ Μεποάθπιο. Ἐοσίυγ 

Ροβί δἰ φυδηΐυπι ἰοπιρογὶβ φιυυπὶ Αϑοϊορί δ 8 δπιαϑίυ5 δά 

οοανίν! πῇ νϑηϊβϑοῖ, δγοογοηίχυο ΠΠπἢ Δ πυΐβ δ οἰ οβοςηῖθ5, 

Μοποάοηυπι ᾿156͵566 ἰπίγοάυοὶ ἃ0 ἀἰχίδθ6 Αδβοϊερίδάεπι οἰΐδπι 

δορυϊέυηι οἱ ̓ πιι85 ἀρεγίγα. Ἐγδηΐ δυΐοπὶ αυὶ δυπιρίτ8 ᾿ροὲβ 

δ Ρροά δυδηΐ, Ηἰρροπίουβ Μδοδάο οἱ ἀροῖον [,Ἀπιίειι8. Ἐχ 

᾿ἶδ δἰίογ υἱγίχυς {γίσἰηΐδ πιὶμδ8 ἸΓρ 5 : ΗἩΡΡΟ 5 ὙΈΤῸ 

Μοποάοσπιο ἄυο πὲ} ἀγδο! δγυτὰ ἰη ΠΙϊάγιη ἀοΐοηι, 4ι185, 

εἱ αἱΐ Ηδγδο 65, ἴγο8 ὁχ Οτορὶδ ὑχοῦὸ βυβοορεταί. (59 

Ῥογῖο οοαγνίνίδ ἰῇ Ὀυπο ποάσπι (Δοἰοθαῖ, Ῥγίυβ 'ρϑ οὐ 

ἀυοθυδ δυί (τἰθυβ ὑργδηὰθυαΐ, ἀυπὶ ἀἰ65 ἐπ νοβρογδπὶ Ὑ ΓΡ6- 

γοί : ἴὰπι τόῦο νοοϑυδί χυϊβρίδηι 608 αυΐ δἀνοπογδηί, οἱ 

ἶρθο8 78πὶ οαυμδίοβ. 1|864116 δἰ φυΐβ Οἰἰἰὰ8 γὙϑπίδθοϊ,, ρεγοοη- 

(ἀθαίυς δχουηίοϑ αυἱὰ 6886: δρροοίυπι οἱ αυς ὁ5δεῖ ἀϊοὶ 

Πογᾶ. Εἰ εἰ φυϊάοπι γ6} οἰαδουϊυπι γ6] 8488 πιεηίιπι αυΐῃ- 

νἰδπι δυάϊβοοηΐ, γοοθάθθδηΐ; δὶ} Ὑ6ΓῸ ΟΔΓΏ68, ἱηστοήϊ 9} - 

τῷὺυγ. 1ιοοίυ} 8. ἐοδίδίο βίογθδς, [ἰθηα τογυεουπ) ρο  ο5 δυρου- 

Ροποραΐ ; βοὴ μυϊνίπαγ δἷδὶ χυθίας δίΐογγε ορογίοδδί. 

Ροοσυϊυπι υοὰ εἰγουιαψοθδίυν, ΟΟΥα Ππιδ) 06 ΠῸἢ ἐγδί. [ἢ 

δοσπηὰδ ΤΏ 6η88 ἰυρίηυϑ βἶνο (08, ποπηυπαυδηι ὁχ (γι ς 1) 115 

Ρίγα, πηδῖδ Ῥαπίοδ, οἰοδγδ, δίγε πιθῆθγοῖο 118 ρᾷ 5585 ΔΡΡυ- 
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νὴ Δῦ ἰσχάδες. (140) ἃ πάντα φησὶν ὃ Λυχόφρων 
ἐν τοῖς πεποιημένοις σατύροις αὐτῷ, οὖς Μενέδημος 

ἐπέγραψεν, ἐγχώμιον τοῦ φιλοσόφου ποιήσας τὸ δρᾶμα" 
ὧν χαί τινά ἐστι τοιαυτί" 

Ἢ Ὥς ἐχ βραχείας δαιτὸς ἢ βαιὰ χύλιξ 
αὐτοῖς χυχλεῖται πρὸς μέτρον, τράγημα δὲ 
ὁ σωφρονιστὴς τοῖς φιληχόοις λόγος. 

6) 

πορδηίαγ. ({40) ἕδ οπιηΐα "πο πιογδί ἴωγ ΟΡ ΓῸΠ ἴῃ βδί υγὶκ ἃ 

86 ΟΟμρυβί(ἰ5, αυ08 Μομο οὶ ποπιῖης ἰηδογίρείί, φυδπη [116 

[αυυΐδην Ρἰοϑορὶιὲ ἰδυάδιϊοηοιη (οοἰΐ. ἐχ θὰ αὐυδάδιῃ Ἰιυ- 

͵υδιηῃοάὶ δυπηῖ : 

αἱ οχ ρυβ᾽}]ο ροου!υπι σοηννῖο 

γογοδίυν {115 δ Πηοηϑυγδπι, ἀρπίαυθ 

δοῖτηο ογυάϊυδ, δἰυἀἱοϑὶ8 θ᾽] τγὶδ. 

Τὰ μὲν οὖν πρῶτα κατεφρονεῖτο. χύων χαὶ λῆρος ὑπὸ Οργίπο ἰφὶ ὰ οοπίοιηρίυϊ! Δθουδίυν, σδηΐϑαυθ δὺ ᾿ἐγοί γ!δη- 

τῶν Ἐρετριέων ἀχούων᾽ ὕστερον δ᾽ ἐθαυμάσθη, ὥςτε 
ι0 καὶ τὴν πόλιν ἐγχειρίσασθαι. ἐπρέσόευσε δὲ χαὶ" 

πρὸς Πτολεμαῖον χαὶ Λυσίμαχον, τιμώμενος παντα- 

χοῦ " οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ πρὸς Δημήτριον. καὶ τῆς πό- 
λεως διαχόσια τάλαντα τελούσης πρὸς ἔτος αὐτῷ, τὰ 
πεντήκοντα ἀφεῖλε" πρὸς ὃν διαδληθεὶς ὡς τὴν πόλιν 

15 ἐγχειρίζων Πτολεμαίῳ, ἀπολογεῖται δι’ ἐπιστολῆς ἧς ἡ 
ἀρχή. (14ὴ « Μενέδημος βασιλεῖ Δημητρίῳ χαίρειν. 
ἀχούω πρὸς σὲ ἀνατεθῆναι περὶ ἡμῶν. » λόγος δὲ 
διαδεδληκέναι αὐτὸν τῶν ἀντιπολιτενομένων τινὰ Αἰ- 
σχύλον. δοχεῖ δ᾽ ἐωαδ,ιθέστατα πρεσθεῦσαι πρὸς Δη- 

0 μήτριον ὑπὲρ τοῦ ΘΩρωποῦ, ὡς καὶ Εὔφαντος ἐν στο- 

θυ. ἂς ἀο᾽ γυδ Δρρο! Δθδίυν : ροςίθδ Υ6ΓῸ ἰη 831:1:Π|Π|8 Δ Πἶγα - 

(ίοπα οἰπηΐυπι ιΐΐ, δάθο υἱ οἰν (αἰἰ5 φυοαυς ρυρογηδου!δ 

ἱραὶ ἰγδάδγοηϊ : ᾿οχδιί οἰ δυβάια ογοθγὶβ δὰ 1" 10] πηδοιμ ἢ 

οἱ {γί τηδοϊαπι, ργίογοα δὰ Ποιηοίγί πη ἰυποῖι]8. υδ αι 

Ποπογδίιι8 οδϑ. Ουΐ αυῦυπὶ οἰν 88 ἀυποοπία αυοίδηηϊ 

(Δ]οηία ρεογβοϊνογοὶ, οἴοοϊξ υἱ χυϊησυδοίίδ ΓΟ ἀγοπίιΓ. 

Αρυά φυόπὶ δοουδδίυβ ΄αιοά ἰγδάογοί Ρίο  δπηρο οἷν ἰδίθπι, 

86 ΡΥ ορίβίοϊδπι ρυγρανὶί, οὐ ποΟ ᾿π μι : (141) « Μεπο- 

ἀοιηυ5 Ὠοιηησίγίο γοσὶ δα  υἱοπι. Αὐἀἶο δά ἰθ ἀεἰδίυπ) 6856 ἐδ 

ΠΟ ΐδ. ν ΕΔΠ18 65. διιἴ6πὶ ,Ἐ 530] γ]0πὶ απο πδπι αυἱ ΜΙ ΟΠπούθ πιο 

ἰῃ γτοῖρι. ὉΠ: δ δα πιἰ πἰβίγαίοηθ οϑϑοῖ σΟη ΓΆΓἾ8, ΟΠ ο598 

οδιυπιηϊδίυπ). Οοηβίδὶ οὐ δὰ ᾿οπμοίγι πὶ ζγὸ ΟΥΟΡΟῸ 

ρίαις μνημονεύει. Ἠγάπα δὲ αὐτὸν χαὶ Ἀντίγονος! "ταν βδίμηθ ἰοραίίοπο Πιπεΐυπι, υἱ ΕΠΡΠΔπίυ5 αυόηιι ἐμ 

χαὶ μαθητὴν ἀνεχήρνττεν αὑτόν. καὶ ἡνίκα ἐνίχα τοὺς 
βαρδάρους περὶ Λυσιμαχίαν, γράφει ψήφισμα αὐτῷ 
Μενέδημος ἁπλοῦν τε χαὶ ἀχόλαχον, οὗ ἣ ἀρχή" (1) 

“5 « οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ πρόδουλοι εἶπον. ἐπειδὴ βασι- 
λεὺς Ἀντίγονος μάχη νικήσας τοὺς βαρδάρους παρα- 

γίνεται εἰς τὴν ἰδίαν, χαὶ τὰ ἄλλα πάντα πράσσει 
χατὰ γνώμην᾽ ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ. » διὰ ταῦτα 
δὴ χαὶ τὴν ἄλλην φιλίαν ὑποπτευθεὶς προδιδόναι τὴν 

ὃ πόλιν αὐτῷ, διαδάλλοντος ᾿Αριστοδήμου ὑπεξῆλθε" χαὶ 
διέτριθεν ἐν Ωρωπῷ ἐν τῷ τοῦ ᾿Αμφιάρεω ἱερῷ" ἔνθα 
χρυσῶν ποτηρίων ἀπολομένων, χαθά φησιν “Ἕρμιππος, 
δόγματι χοινῷ τῶν Βοιωτῶν ἐχελεύσθη μετελθεῖν. ἐν- 
τεῦθεν ἀθυμήσας λαθραίως παρειςδὺς εἷς τὴν πατρίδα 

5 χαὶ τήν τε γυναῖχα χαὶ τὰς θυγατέρας παραλαθών, 
πρὸς Ἀντίγονον ἐλθὼν ἀθυμία τὸν βίον κατέστρεψε. 
(4) φησὶ δ᾽ ἩΗραχλείδης αὐτὸν πᾶν τοὐναντίον, πρό-- 
θουλον γενόμενον τῶν ᾿Ερετριέων πολλάχις ἐλευθερῶ- 
σαι τὴν πόλιν ἀπὸ τῶν τυράννων ἐπαγόμενον Δημή- 

ἐοτριον" οὐχ ἂν δὴ οὖν προδοῦναι αὐτὸν Ἀινντιγόνῳ τὴν 
πόλιν, ἀλλὰ διαδολὴν ἀναλαδεῖν ψευδῇ " φοιτᾶν τε πρὸς 
τὸν Ἀντίγονον χαὶ βούλεσθαι ἐλευθερῶσαι τὴν πατρίδα" 
τοῦ δὲ μὴ εἴχοντος ὑπ᾽ ἀθυμίας ἀσιτήσαντα ἑπτὰ ἡμέρας 
τὸν βίον μεταλλάξαι. τὰ ὅμοια τούτῳ χαὶ ᾿Αντίγονος 

4" ὁ Καρύστιος ἱστορεῖ. μόνῳ δὲ Περσαίῳ διαπρύσιον 
εἶχε πόλεμον" ἐδόχει γὰρ Ἀντιγόνου βουλομένου τὴν 
δημοχρατίαν ἀποχαταστῆσαι τοῖς ᾿Ερετριεῦσι χάριν 
Μενεδήμου, χωλῦσαι. (144) διὸ καί ποτε παρὰ πότον 
ὁ Μενέδημος ἐλέγξας αὐτὸν τοῖς λόγοις τά.τε ἄλλα ἔφη 

 χαὶ δὴ χαὶ « φιλόσοφος μέντοι τοιοῦτος, ἀνὴρ δὲ χαὶ 

Ηἰϑἰοτὶϊθ πιοπιίηἰϊξ. Ἐγαΐ οὐπ8 ἰπ ὑγίΐ8 β(ι 05:18 ΑἸ ἷῸ- 

Ὧυ8, 8646 ἰρεῖυβ ἀἰβορυ! υπὶ 6456 μγορἰοδθαΐ. Εἰ αυυν 

ΒΑΓΌΔΓΟΒ Γ[ιαΐ58οι οἰγοᾶ ἴ γ᾽ 80} }ΐ8π|, ἀοογοίιπι οἱ βεγίμϑίΐ 

δ ρίοχ δίχυς 80 δϑϑθη(δίϊομο ΑἸ πα πη, ου}}8 ἰηἰ εἰ} Π| 65 : 

(142) « Ῥγρίοσγαϑ οἱ ργοθυ] ἀϊχογαπί : Οὐοηίΐδηι ΑΠ ΟΠ 5 

Τοχ ργα ἶο ἀοπη  ἷ8. ὈΔγθδγίβ δά υθῃ]ὶ ἰῃ τορηυ πὶ, εἰη6 ΡΓΟ᾽ 

Βρογα οαποίδ διιοοοαπηΐ, Υἱδὺπι 681 βεηδί αἱ 80 Ρ]ΘὈΪ. » Ηογιληὶ 

ἱφιυγ ργϑιία οἱ ργείθγοδ ΡΙΌΡίογ δι πηπ)ᾶπι οὐπὶ ἰ||0 ἃπιὶεἰ- 

ἐἴδπι, αυοά {11} εἰν  ἰδίο) ργοάογοί βυδροοῖι8 μδ 1.8, ἱπ5ἷ- 

τηυϊαπΐα ΑΓγἰϑϑοάσηῃηο, οἰδᾶπὶ Οχὶϊ δίψυο Οτγορὶ πηοτγαίιϑ 65 ἰη 

ΑἸπρἰδγαὶ ἀθ το. 1δὶ αυῦπὶ μοῦ βδοηΐ δυγοὶ οδ]οθ8, υἱ 

Βογπΐρρυβ αἷΐ, οοπιπυπὶ Βαοίογυπι ἀδογοίο ἸοοῸ τηΐξγαγο 

Γυδδυ8 ὁπ. 1η46 ργαίδοϊιβ ΠΟ ΓΘΠΒ οἵ ρϑίγδηπι ΟἸδποΌΪ πὶ ἰῃ- 

ξίοβδυβ, δἰ υοςἷβ δοοῦπ ΠΧΟΓΘ δὸ ἢ ΙΔ Όυ8 50 δὰ Αἰ σοΠι 

Ἄοοπίυἶ , ἰθδίαᾳυδ πη γογα δρβυμηρίυ 65[. (143) Ἀείογί Ηογᾶ': 

ΕἸ 65 ἢἷδ οπμηΐῃο οοπίγαγί : πδηὶ ἰΠΠπ|πὶ δαηδίι5 ρυϊ Ἶρ6 πὶ 

Ἐγοίγίδηι βύρρα δγοβδϑδὶΐο Ὠοιηθίσγίο ᾿ἰογᾶββο δὺ ἰΐ8, αιιὶ (γ -. 

τηηίάθηι δἰϊεοίδγοηί : πο ἰσίαγ Απἰΐζοπρ ρεοά ἶβδ86 οἷν -. 

ἰαἴδιη, 80. (Δ]5δὰπι δ 1586 ΟΔ]τπηηδηλ., Ὀγοίδοϊυπι 4} 6 δι. 

Απίϊροπιπ), αυυσπὶ, υἱ ραἰγίδμη 6 βογυϊμίο ογίρογοῖ, ἡ] 

ἰηάυσογα Ὡοη ροβϑοΐ, δχ δηϊπηΐ ἀΟΙΟΓ δορίοπη (165 ἰοΐοϑ 

εἶθο Δρβίϊηυ586 δίφυς υἱΐδ Ἔχοθϑδίβδο., ΗΪ8 δἰ πι}} 8 οἱ Αηἰ“0- 

Ὧυ.85 Οδγγβίϊιι5 γοίογί. 50]1 δυΐδι ῬΟΓδδΟ ἱπιρ] 4 8 Ὁ}}6 ἰῃ - 

ἀἰϊχία ὈΘΠΠυπὶ : μδυΐά οηΐπὶ ΟὈδύυγιμπι ογδί Απίίξοπυμι, 4υτι}ι 

Μοπηοάσιηὶ στα Εἰ οἰ γί βὶ δυ.8 ΓΟ ρυ  ςᾶπι το] υἱδϑοί ΓῸ- 

δἰϊΐιογθ, δ 60 [αἶ886 Ὀγοὶ ἰδέα). (144) Θυοκίγοδ ἱπ οοηγὶ- 

γἱο Μοποάδηχιδ, αυῦπλ δΡγραπηθη(ἰ8 1}|10}5 Ρ οὶ σοαγρυῖθ- 

δοί, ὑγροῦ δ]18 δὶς αἰχὶὶ : ΡΕΠ]Ποδορῖν8 χυϊάσθπι [819 Θοἱ,, Υἱγ 

δυΐίοπ) οἠηηίΐθπι, 4ἱ δυπί οἵ ἀγα ηΐ, ποαι !8ϑπιυ5. Μογίυυβ 

τῶν ὄντων χαὶ τῶν γενησομένων χάχιστος. » ᾿Ετελεύτα ; 8651 δυΐοπι, υἱ αἷΐ ἨδγΔΟΙ 468, 5οριυδαδϑίπηιπι φαδγίαμι 
δὲ κατὰ τὸν ᾿Ηραχλείδην τέταρτον χαὶ ἑόδομηχοστὸν 
ἔτος βιούς. καὶ εἰς αὐτὸν ἡμῶν ἐστιν οὕτως ἔχον᾽ 

δρηϑ διίαἰ 8 Δ π). [ἢ 6}}8 δυΐοηὶ ᾿ἰαυ 61η Π08 Πυσαμὺ [ἃ 

δΟΓ Ρβ 151. 
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ἜἜχλυον, Μενέδημε, τεὸν μόρον, ὡς ἑχὼν ἀπέσδης 
ἐν ἡμέρησιν ἑπτὰ μηδὲν ἐσθίων, 

χᾷτ᾽ ἔργον ἔρεξας Ἐρετριχόν, ἀλλ᾽ δαὼως ἄνανδρον" 
ἀψυχίη γὰρ ἡγεμὼν ἔπειγέ σε. 

ὁ Καὶ οὗτοι μὲν οἱ Σωχρατιχοὶ καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτῶν. μετι- 
τέον δὲ ἐπὶ Πλάτωνα τὸν τῆς Ἀχαδημίας χατάρξαντα, 
καὶ τοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὁπόσοι γεγόνασιν ἔλλόγιμοι. 

δοϊνὶ, Μοηοάδηγθ, βυριοιδ (ΌΔ, ἶρδο υἢ ὉΪΓῸ οὐέείὶ 

δορίετῃ ἀἰθῦυ8 Διυβι θη οπιηὶ οἶθο : 

[Δοϊπυβ πδ8 ργογβοβ Ἐγοίγοου  μδυὰ ἰδηγθη Υἱγίϊο : 

ὨΔΠ| ΠΈΡΓΟΓ δηϊπιὶ ἰ6 γΓορθῦβ ῃσο ΘομρΌ 1. 

Εἰ εἱ φυΐάοπι δουξαίἑοὶ οἱ φαΐ δὺ οἷβ ργοίδοϊί δαί. ὙΤγδῆι 

ουπάυπι 65[ δυίοπ δὰ ῬΙδίοῃμδι 4υὶ ἱποιίἰυἱξ Αὐδιδαιίδηι, 

εἰ δά 608 αυΐ Δ ἰῷδο ρεοίθεϊἑ δυπΐ, ᾳυοίᾳυοί οἰδεὶ εχεί- 

ἰεγαηί. 
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ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤΙΟΥ͂ 

ΒΙΩΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑι 

ΕΥ̓ΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ 

ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ. 

ΠΛΑΤΩΝ. 

τι. Πλάτων Ἀρίστωνος χαὶ Περιχτιόνης[ἢ Ποτώνης] 
᾿Ἀδϑηναῖος, ἥτις τὸ γένος ἀνέφερεν εἷς Σόλωνα. τούτου 
γὰρ ἦν ἀδελφὸς Δρωπίδης, οὗ Κριτίας, οὗ Κάλλαι-- 
σχρος, οὗ Κριτίας ὃ τῶν τριάχοντα χαὶ ] λαύχων, οὗ 

5 Χαρμίδης καὶ Περιχτιόνη,, ἧς χαὶ Ἀρίστωνος Πλάτων, 
ἕχτος ἀπὸ Σόλωνος. ὁ δὲ Σόλων εἰς Νηλέα χαὶ Πο- 
σειδῶνα ἀνέφερε τὸ γένος. φασὶ δὲ χαὶ τὸν πατέρα 
αὐτοῦ ἀνάγειν εἰς Κόδρον τὸν δίελάνθου, οἵτινες ἀπὸ 
Ποτειδῶνος ἱστοροῦνται χατὰ Θρασύλον. (4) Σπεύ- 

10 σιππὸς δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Πλάτωνος περιδείπνῳ 
χαὶ Κλέαρχος ἐν τῷ Πλάτωνος ἐγχωυίῳ χαὶ Ἀνα- 

ξιλαΐδης ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ φιλοσόφων φασὶν ὡς 
᾿Αθήνησιν ἦν λόγος, ὡραίαν οὖσαν τὴν ΠΕεριχτιό- 
νὴν βιάζεσθαι τὸν Ἀρίστωνα χαὶ μὴ ἐπιτυγγάνειν' 

ι5 παυόμενόν τε τῆς βίας ἰδεῖν τὴν τοῦ Ἂ πόλλωνος ὄψιν, 

ὅθεν χαθαρὰν γάμου φυλάξαι ἕως τῆς ἀποχνήσεως. Καὶ 
Ἵνεται Πλάτων, ὥς φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν γρονιχοῖς, 

ὀγδόῃ χαὶ ὀγδοηκοστῇ Ὀλυμπιάδι, Θαργηλιῶνος ἑδδό- 
μη καθ᾽ ἣν Δήλιοι τὸν Ἀπόλλωνα γενέσθαι φασί, τε- 

Ὁ λευτᾶ δ᾽, ὥς φησιν Ἕρμιππος, ἐν γάμοις δειπνῶν, τῷ 
πρώτῳ ἔτει τῆς ὀγδόης χαὶ ἑχατοστῆς Ὀλυμπιάδος, 
βιοὺς ἔτος ἕν πρὸς τοῖς ὀγδοήχοντα. (3) Νεάνθης δέ 

φησιν αὐτὸν τεττάρων χαὶ ὀγδοήχοντα τελευτῆσαι ἐτῶν. 
ἔστιν οὖν ᾿Ισοκράτους νεώτερος ἔτεσιν ἔξ" ὃ μὲν γὰρ ἐπὶ 

5 Λυσιμάχου, Πλάτων δ᾽ ἐπὶ ᾿Ἀμεινίου γέγονεν, ἐφ᾽ οὗ 
Περικλῆς ἐτελεύτησεν. Ἦν δὲ τῶν δήμων Κολλυτεύς, 
ὥς φησιν Ἀντιλέων ἐν δευτέρῳ περὶ χρόνων. χαὶ ἐγεν-- 
γήθη κατά τινας ἐν Αἰγίνῃ ἐν τῇ Φειδιάδου οἰχίᾳ τοῦ 
Θάλητος, ὥς φησι Φαῤδωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἱστορίᾳ, 

δ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ χαὶ ἄλλων πεμφθέντος χλγρού- 
(ον, χαὶ ἐπανελθόντος εἰς ᾿Αθήνας, ὁπόθ᾽ ὑπὸ Λαχεδαι- 
μονίων ἐξεδλήθησαν βοηθούντων Αἰγινήταις. ἀλλὰ χαὶ 
ἐχορήγησεν ᾿Αθήνησι Δίωνος ἀναλίσκοντος, ὥς φησιν 

ΠΙΟΘΕΝΙΒ ΤΑΕΕΆΤΗ 

ΥἹΤΕΖῈ ΕΤ ΡΙΟΙ͂ΤΑ ΟΙΑΒΚΟΆΓΜ ΡΗΙΓΟ90. 
ΡΗΟΒΌΜΌΕΟΓΟΕΜ [18Β15 ΟΟΜΡΒΕΗΕΝΘΑ. 

ΤΙΒΕᾺ ΤΕΒΤΙΓ.5. 

ΡΙΑΤΟ. 

1 1. Ρ]δίο Ατίβίομε ρδίγε εἰ πιδίγα Ρεγίσξομδ[ εἰν ῬΟίΟ"Δ) 

Αἰδεπίδ παίυβ εδἱ. Μδίογ ἃ 5010η6 βϑπιβ ἀυχίΐ : 50] οη δ 

αὐυΐρρο ἔγαίογ Ὠγορίἀ6β Ογί(ἴδπὶ σοηυϊὶ, ουὐ͵υ5 ἢ] υ5 (4}18- 

βοῖγυβ; πυΐο ΟΥἰἰδ5 ἢ] ΐυ8, 4υΐ ὑπυε (υἱΐ οχ Τηρίηία, οἱ 

ΟἸδαοο ; δὺ ΠοΟ ΟἸδγη 68 οἱ Ρογοἰΐοπο σοηῖἱ δυπηΐ ; δίφυδ 

ἐχ 68 οἷ Αγἰβίοης Ρ]δίο δοχίυβ ἃ ΘΟΪοηα ἡδδοίυΓ. ῬΟΓΤῸ 850- 

ἴοῃ δὰ Νεϊδυμ οἱ Νοερίυπυπι βοπα8 γοίεγευδί. Ατίδίοποπι χυο- 

406 ρδίγοπι ἃ σοάτο ΜοΙδημιὶ ἢ]ἴο οτἰρσίποι ἀυοογο ἰγδάυηξ, 

4υἱὶ ἃ Νορίυπο ἱἰἰάδπι βαησυΐποπι ἀυοογα ΤΉΓΔΒΥ]Ο ἰοβία πιθ- 

ΤιογϑηΐυγΓ. (2) ΕΠΙΠΥΘΓῸ ϑρουδίρρυδ ἰῃ ᾿ΐδγο αυὶ ἀ6 σαπδ 

ΡΙαίοηίβ (που τὶ ἱπρογὶ δἰίυγ, οἱ ΟἸθδγομ ἰῃ Ἰδυάδίίοηο Ρ]Δ- 

ἰοηΐβ οἱ Απδχί δἰ 68 δοουπὰο ἀς Ρῃἰοδορὶνδ ᾿ἰδτο δεϑογυπὶ 

ΑἸΒΘηΪ8 ἴδηλδη) 6686 ΑΓἰδίομεπι Ρογίοἰίομδα, φυυπὶ οβϑαΐ 5ρ6- 

οἰοδίβδίπιδ, Υυἱπὶ ἰπίδγγο ὁοηδίυπι 6886 : ὙΘΓΌΠ) [υΐδθ6 ἐΠΠΠ 8 

οομδίτδ ἱγγί 08, υὐάϊδβδοφυο ἰῃ δοπηηΐβ Αρο ποίη, δίψυθ θὸ 

δΌσ(ΟΓΟ ΠΠάΔΠ) ἃ ΘΟΠ͵υ5Ά}} οορυ]δ, φυοδὰ ραγογοῖ, ὑχόγοι 

86ΓΥδ866. Νβοϊ Γ δυΐοπι Ρ]δίο, υἱ ΑΡοΟΙ]]οάογιβ ἰοβίδίυς ἰῃ 

Ογοηϊείβ, οοἰοροδβίηιδ οοἴδντα ΟἸγπιρίδάο, ΤὭδγμοϊϊοηΐα 56- 

νὕμπδΔ, φυδ ἀΐο πδίυπι ΑΡΟΙ πο πὶ Πα ϊὶ δυϊυπμδηΐ. Μογίξυγ 

δυίοπι, υἱ Ηοιτηΐρρυ8 ἰγδάϊξ, ὑγίπο 8Πη0 σδη δδί πος οὐίδ- 

γε ΟἸγιηρίδαϊδ, ἰῃ πυρί 8 ἀἰδουμπιθοηβ, οσἰοροδίπηαπ; οἱ 

Ῥγχηυπ) δεΐδιϊδ ἀρθηδ δῆηυπι. (3) ΝΟΔΠ 68 οοἰορίπίδ αιδί- 

ἴσο δΔῆποθ πδίυπι ΟὨ ἰ886 βοσίυἱ(. Ἐϑὲ ἱρίἑυν Ιβοογαία υΐηοῦ 

πδίυ δπηΐθ δὸχ - 1116 αυΐρρα ἵ,γδιπιδοῖιο, Ρδῖο Απικἰηΐα 

2 δγοβδοηία πδίυβ οδΐ, αυο Ρογίοϊθβ ἀΐθῃι οὐἰϊ. Ετγαΐ δυΐδπι 

ῬδρῸ ΟΟἸ γι οηβίβ, υἱ γοίογί Απέΐ]θο ἰη δοουπὰο ἀδ Τοιηροτί- 

θυβ. Ναί 5 οδβὲ δοουιπάυμη αιούδηι ἰη ΚΕρίπδ ἰῃ ῬἢΙδ 85 

ἄοηιο, ο}υ8 φυὶ ΤΙ ἢ] 8 (αἱ, οἱ ἙΔνογίῃυ δἰΐ ἰῃ ΟἸηηΐ- 

ξομᾶ Ὠἰϑίοτίδ, ρδίγο ἱραῖβ ὁ0ὺ οὐπὶ 8}1}5 πιῖδϑο οοΐοπο, Αἰἢ6- 

ὨΔΆΒ6116 ΓΟΎΟΓΒΟ Δυυη ἃ [,Δοραξοπιοη 8, χυΐ ΖΕ πο 8 Οροπὶ 

1υ]εγαηΐ, ὀχρυ δὶ δθηί. [1408 4ΠΟ406 πιδρηϊῇοοθ Αἰ]ΠΘη ἐς 

οχ!ιθυϊ,, Ὠίοπα βυιηρίυβ βυρροάϊίδηία, υἱ δἱξ ΑἸΠοποάογιε 

᾿Αθηνόδωρος ἐν ὀγδόη περιπάτων. () Ἔσχε δ᾽ ἀδελ- 4 ἴῃ οοἴλνο Ὠοαπιθυϊδίοπαπι ᾿ἰργο. (4) ΕΓαῖγοβ μδαὶί λἀϊ- 
δ φοὺς ̓ Αδείμαντον χαὶ Γλαύχωνα, χαὶ ἀδελφὴν Ποτώ- τηδηΐυπ) οἱ ΟἸἰδυοοῃθηι, ΒΟΓΟΓΟΙΏΠΙ6 Ῥοίομδβι, ὃχ 48 

νην, ἐξ ἧς ἦν Σπεύσιππος. Καὶ ἐπαιδεύθη μὲν γράω- Κ' ϑρευβίρριι8 παδοίιιν. [4 δγάβαυδ δραὰ Ὀἱοηγδίαπι ἀϊάϊοὶξ, 
ματα παρὰ Διονυσίῳ, οὗ καὶ μνημονεύει ἐν τοῖς Ἀντε- 
ρασταῖς" ἐγυμνάσατο δὲ παρ᾽ Ἀρίστωνι τῶ ᾿Αργείῳ 
παλαιστῇ  ἀτ᾽ οὗ χαὶ Πλάτων διὰ τὴν εὐεξίαν μετω- 

ὦ τομάσθη, πρότερον Ἀριστοχλῆς ἀπὸ τοῦ πάππου χα- 
λούμενος [ὄνομα], χαθά φησιν Ἀλέξανδρος ἐν διαδο- 
χαῖς. ἔνιοι δὲ διὰ τὴν πλατύτητα τῆς ἑρμηνείας οὕτως 

ὀνομασθῆναι ἢ ὅτι πλατὺς ἦν τὸ μέτωπον, ὥς φησι 
Νεάνθης. εἰσὶ δ᾽ οἱ χαὶ παλαῖσαί φασιν αὐτὸν ᾿Ισθμοῖ, 

"οὐ οἵ ἰπ Απἰογδϑεΐβ πηϑπνηϊ[. Ἐχογοϊίδίυδσυο εδὲ δρυὰ 

Αγ δίοποῃ Αγρίνυπι Ἰυεἰδίἰοηΐδ πιδρίείγυμ, ἃ ΄υο οἱ Ρ]Δίο 

Ργορίον ὀργορίυπι οογροτίβ δ ϊυπη οορηοππδίυϑ οί, ΄συυπιὶ 

Ργίαδ Αγίδίοοϊοβ δχ δΥΪ ποιηΐπθ νοοδίῃ8 οϑβοῖ, υἱ ἰῃ ϑυοοθδϑ- 
δίοπὶ υβ ἰγδὰϊξ ΑἸοχδηάογ, δυπί φυὶ οὐ οτδίοπἱδ υνογίδίδηι 

οἱ πηίγαπι ἰδ υἀΐποπ) δἷο Δρροὶαίυπι μυίοηΐ ; δίνα φυοά διη- 

ΡΪδ (υογὶϊ (γοηίο, υἱ Νοδηῖῆοδ βοσί δῖ. Νοο ἀδδιιηί φυὶ δ πὶ 

1διΠπ|ϊοἱδ Ἰυαΐδ Ἰυοϊδίαπι ἐ8δὲ ἀϊοδηΐ, κἰουΐ οἱ Πὲἱοσραγολιυς 
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χαθὰ χαὶ Δικαίαρχος ἐν πρώτῳ περὶ βίων. (6) λέγεται 66 ἰπ ρτίπιο ἀ6 ΥἾΕ[8. (5) ΡΙοΐαγαι φαοχαε [αΐεθε οἰ ίαευς ἀἰοῖ- 
δ᾽ ὅτι χαὶ γραφιχῇς ἐπεμελήθη καὶ ποιήματα ἔγραψε, 
χαὶ πρῶτα μὲν διθυράμθους, ἔπειτα δὲ καὶ μέχη καὶ τρα- 

ἴᾳ δὸ ροοπιδίδ βογί ρδίβϑϑθ, ρεΐπηο αᾳυϊάοπι αἰ Πγγδιθοβ, 

ἀεοἰπάδ πιο]ῖοδ δο ἰγαρα ϊδβ. Υοχ 111 οχ !ἷς (αΪ, υἱ Τίιηο- 

γῳδίας. Ἰσχνόφωνός τε, φασίν, ἦν, ὡς καὶ Τιμόθεός 7 {ποιι5 φυσαιθ αἰϊ Αἰμοηίθπεῖβ ἰπ ΠΌγο ἀθ ὙἹῈς, Ἑδγίυγ 50- 
ὃ φῆσιν ὃ ̓ Αθηναῖος ἐν τῷ περὶ βίων. λέγεται δ᾽ ὅτι Σου» ογδίε8 νἱάΐδθε ρὲ βοπηπίαπι οἱογίβ μα ̓ πὶ εἰ ἴῃ ργεπιὶο 
χράτης ὄναρ ἔδοξε χύχνου νεοττὸν ἐν τοῖς γόνασιν ἔχειν, 
ὃν χαὶ παραχρῆμα πτεροφυήσαντα ἀναπτῆναι, ἡδὺ 
χλάγξαντα. χαὶ μεθ᾽ ἡμέραν Πλάτωνα αὐτῷ συστῆναι" 

δούδγο, φυὶ οοηίίηυο Ἔσχοῦίϊβ 8116 ἴῃ Δ᾽ (Ὸπ| γ018Π8 δυδυ ςοὶ- 

[105 Οδηϊι5 δα ]ογί. Ροβίγι αἶα αυυπὶ) Ρ]αΐο ἰμδὶ ἃ ρδίτγο 

ΘΟμΘπἀδγοίαγ, ΠΟ 6886 εὐπὶ ΟΥρηῦ) 406 νυἱάοτγίξ 

τὸν δὲ τοῦτον εἰπεῖν εἶναι τὸν ὄρνιν. ᾿Εφιλοσόφει δὲ 8 ἀϊχίεεο. ΡΕΠοβορμαγί οαρίξ ργίπηυπι ἰη Αοδάοπιία, ἱπὰθ 56 

τὴν ἀρχὴν ἐν Ἀχαδημίᾳ, εἶτα ἐν τῷ κήπῳ τῷ παρὰ 
τὸν Κολωνόν, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος ἐν διαδοχαῖς καθ᾽ 
Ἡράκλειτον. ἔπειτα μέντοι μέλλων ἀγωνιεῖσθαι τρα- 
γωδίᾳ πρὸ τοῦ Διονυσιαχοῦ θεάτρου, Σωχράτους ἀχού- 
σας χατέφλεξε τὰ ποιήματα εἰπών - 

Ἥφαιστε, πρόμολ᾽ ὧδε: Πλάτων νύ τι σεῖο χατίζει. 

(6) τοὐντεῦθεν δὴ γεγονώς, φασίν, εἴχοσιν ἔτη διήχουσε 
Σωχράτους" ἐκείνου δ᾽ ἀπελθόντος προςεῖχε Κρατύλῳ τε 
τῷ Ἡρακλειτείῳ καὶ ᾿Ἑρμογένει τῷ τὰ Παρμενίδου 
φιλοσοφοῦντι. ἔπειτα γενόμενος ὀχτὼ χαὶ εἴκοσιν ἐτῶν, 
χαθά φησιν “Ἑρμόδωρος, εἰς Μέγαρα πρὸς Ἐὐχλείδην 
σὺν χαὶ ἄλλοις τισὶ Σωχρατιχοῖς ὑπεχώρησεν. ἔπειτα 
εἷς Κυρήνην ἀπῆλθε πρὸς Θεόδωρον τὸν μαθηυατιχόν" 

χἀχεῖθεν εἰς ̓ Ιταλίαν πρὸς τοὺς Πυθαγορικοὺς Φιλόλαον 
χαὶ Εὔρυτον’ ἔνθεν τε εἰς Αἴγυπτον παρὰ τοὺς προφψή- 
τας" οἷ φασι χαὶ Εὐριπίδην αὐτῷ συναχολουθῆδαι, χαὶ 

αὐτόθι νοσήσαντα πρὸς τῶν ἱερέων ἀπολυθῆναι τῇ διὰ 
θαλάττης θεραπεία ὅθεν που χαὶ εἰπεῖν 

Θάλασσα χλύζει πάντα τἀνθρώπων χαχά. 

(ἢ ἀλλὰ καὶ καθ᾿ “Ὅμηρον φάναι πάντας ἀνθρώπους 

ἱπ πογίυπη αυΐ [αχίδ Οοἰοπυπι 6ϑΐ οοηίυϊξ, υἱ ΑἸοχδη ες 

ἰπ δυοορεδίοπίθυδ βοτὶραϊξ, Ἠογδοιἑαπι δἀἀυσθης ἰοδίοι. 

Τυπὶ γϑγὸ αυυπὶ ἰγροράϊδπη ἰμ ΟΕ ΠΠΘἢ Οϑδοῖ ΠγβεΌΓΟΒ, 

δηίς Ὠοπγείδουμ {ποδίγυπι δυάϊο δοσγδία ἱξηὶ ρμοριῃγδίἃ 

Θχυϑβοί, ἀΐοοΏ8 : 

Ἦυο δά65, ο Υυ οδηο : θᾶ 68ἰ Ρ]αίο ὀρθπ5 ορα χυϊἀάδῃ. 

(6) Ηΐπο ἃπῆυμ Υἱοθδίπηυπὶ εοἰδί[5 ἄροηβ δοογδίοιῃ δυάϊνίζ. 

110 ἀδοθόδοηϊο σγαίυ]ο Πογαο!ὶ ἀϊδεύρυϊο εἰ Ηογηιοροηὶ Ρδγ- 

το η ἀ5 Ρἰ]οδορ ἰδπι ἰυδηἱ ορογὰπ ἀοαΐ!. Ποίπάς χυυπ) 

6β56ῖ δῃπογυπι ἀποἀοίγισἰπία, υἱ αἷΐ Ἡοττηοάογυθ, Μορδᾶγα 

86 δ Ευοϊ άπ οὐπὶ 8}1}8 δἰ ψυοΐ δοογαδίοἰβ οοπίυ! . Ηΐης 

Ογγοῆθη μτγοίθοΐυβ ΤΠΘΟάΟΓΌπι πιδίμοπιδίϊουπ) δυάϊνί : δῖ - 

406 ἱπάδ ἰῃ [Δ] 18 δὰ ΡγΓΠιδρογίοοβ Ρῃ]]οἰδυπι δία ΕΓ - 

ἴυμη οοημοοϑοῖί. Αὖ ἰδ 56 ἰῃ ΞἘφγρίυμι δὰ ργορ[ιοίδϑ νοὶ 58- 

σεγάοίεβ γοοθρὶΐ, αυο οἱ Ευγίρίἀοπι δἰυπί ὑπ οὐπὶ ἶμθο 

Ῥγοίδοϊζυπι 6586, δίῃ ἰδὲ πηογθο ΘΟ ργοβοηβιΠ) ἃ β8οΓάο-- 

{ἰ5 πιδγῖπα εὐυγαίίοπο [ἶδϑα βδδμδίμπι : ΤΖυἃ 6Χ ΓῸ ροβίοδ 

ἀϊχογίξ : 

Μᾶγα υπίγογϑδ ργΟ]υἱί ΠΟΙ ἢ θπὶ τ8}8 

() Ουΐηῃ εἰ ἀϊχίδθε βοευπάυπη ΠΟπδγυπὶ ΞΕ σΥρίο5 οἴϊηθ5 

80 Αἰγυπτίους ἰατροὺς εἶναι, διέγνω δὴ ὃ Πλάτων χαὶ τοῖς πιράΐοοϑ 6556. Ὠεογονογδί Ρ]δίο οἰΐδπι Μδ;ἰ8 οοησγοαϊ, ταγπι 

8ὺ 

φυ 

Μαγοις συμμίξαι: διὰ δὲ τοὺς τῆς Ἀσίας πολέμους ἀπέ- ῬΓΟΡίογ Αϑίδ" "6118 ἃ ργοροβίῖο ἀθβί! 11. Βοργοάβοβ γογοὸ Αἴ Π6- 

στη. Ἐπανελθὼν δ' εἰς ᾿Αθήνας διέτριθεν ἐν Ἀκαδν,- 9 πᾶ8 'π Αὐδάοπκίδ ΘΟπιπιογαυϑίυγ. Ἐπὶ δυΐοπι σΥπηπδϑίμπι 
μία. τὸ δ᾽ ἐστὶ γυμνάσιον προάστειον ἀλσῶδες, ἀπό 
τινος ἥρωος ὀνομασθὲν “Εχαδήμου, χαθὰ χαὶ Εὔπολις 
ἐν ᾿Αστρατεύτοις φησίν" 

Ἔν εὐσχίοις δρόμοισιν ᾿Εχαδήμου θεοῦ. 

ἀλλὰ χαὶ ὃ Τίμων εἰς τὸν Πλάτωνα λέγων φησί’ 

Τῶν πάντων δ᾽ ἡγεῖτο πλατύστατος, ἀλλ᾽ ἀγορητὴς 
ἡδυεπής, τέττιξιν ἰσογράφος, οἵ θ᾽ ̓ Εξκαδήωου 
δένδρει ἐφεζόμενοι ὅπα λειριόεσσαν ἰᾶσιν. 

(8) πρότερον γὰρ διὰ τοῦ ε Εχαδημία ἐκαλεῖτο. ὁ δ᾽ οὖν 
φιλό χαὶ Ἰσοχράτει φίλος ἦν. χαὶ αὐτῶν Πραξι- 
φάνης συνέγραψε διατριθήν τινα περὶ ποιητῶν γενομέ- 
νην ἐν ἀγρῷ παρὰ Πλάτωνι ἐπιξενωθέντος τοῦ ᾿Ισοχρά- 

δῈθυγθάηυπιὶ Ποιῃογοϑῦπι, ἃ 4υοάδηῃ ἰοτος Πουδάδηο πο- 

Πηΐπα δΔρρε!]αίαπι, ἰσαί οἱ ΕὈροΟΪ 5 ἱπ Αἰγαίου ἷβ πγοπιογδί 

ἀϊοοῃϑ : 

Ιὴ διηθυϊδογὶα Ηοοδάοη ὑπ γοϑὶδ ἀοὶ. 9 

δα οἱ Τίπιοῃ ἰπ Ριδίοποι Ἰουθη8 ἱπαυΐ : 

Ηοξ ἰμῖογ ἀυχ 1116 ῬΙδίο οοἰσἰβοίπιυς ἰδαΐ, 
ουὐυ8 8} ΟΥ6 ΠηΘ 8 πιδηδθαΐῖ, 4816 Ἠροδάσηιὶ 
ἀο ἀγθυδι8 Ἰορίἀδ πηοράυ]δηΐιν γοοο οἰσδάδ'. 

(8) Αηίοᾶ πίη ρος Εὶ βου δε ρδίυγ Ἠοοδάοπιίδ. Ηἰς ἱρίτυν ρὲν!- 

Ἰοδορὶιιβ ἰδοογδῖθ διηίοο υἱουδίυγ. Επίτηγογο Ργαχίριιδηοὶ 

ᾳυδηάδπι οοπδοσγίρεὶΐ ἱπίος 605 μα ἰΐδπι ἀδ ροοί 5 βεϊιοϊδη), 

αυυπὴ γυγὶ Ρ]αί ΟΠ Ϊ5 Ποβρί ἰἰο (Γυογοίογ ᾿ϑοσγδαίοβ. Τοῦ ΠΠ ὉΠ τὰ ΐ- 

46 τους. Καὶ αὐτόν φησιν ᾿Δριστόξενος τρὶς ἐστρατεῦσθαι, 1 ΟἸ ία5ε6 ΑὙδίοχοηυβ δυςίον, 65ὲ, ργίπιο ἱπ Τδπδργδπι, δοουηὰο 
ἅπαξ μὲν εἰς Τανάγραν, δεύτερον δ᾽ εἰς Κόρινθον, τρίτον 
ἐπὶ Δηλίῳ" ἔνθα καὶ ἀριστεῦσαι. μίξιν τε ἐποιήσατο 
τῶν τε Ἡραχλειτείων λόγων χαὶ Πυθαγοριχῶν καὶ Σω- 
χρχτιχῶν᾽ τὰ μὲν γὰρ αἰσθητὰ καθ’ Ἡράκλειτον, τὰ 

[0 δὲ νοητὰ χατὰ Πυθαγόραν, τὰ δὲ πολιτιχὰ χατὰ 
Σωχράτην ἐφιλοσόφει. (9) Λέγουσι δέ τινες, ὧν ἐστιτττοθυβ δυΐδθιῃ οἰν "05 ϑοογδίοθηι πρλχίπιο διιμιολοθαίυγ, 

ἰμ Οογηίδυπι, ἰογίϊο δα Ὠεϊΐυπι, δ] οἱ οχὶ αλίδ ἑογἰυάϊηὶς 

ἐχοιιρὶδ οὐϊάοτὶῖ. Μίδου! Ηογδο ϑόγυπὶ ΡΥΓΠΔρογθογυπια 

δ. δοογαιοογθ Γαι Ϊοπ 68. Αἴχυο ἰῃ ᾽ϊ8 φυϊὰοπ) χίδο ϑοπϑὶ- 

θυ βυδ͵)δοοπΐ, Πδγδο} 1 ραυΐο5 (υεὈδίθγ : βοῦτῸ ἰῃ ἰΐδ 4υὲ6 

δὰ ἱπίο! ἰσοη(ἰδηι ρογίϊηοῃΐ," ΡΥ Πδρογα δοαυϊοβοθθδὶ : ἴῃ 
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καὶ Σάτυρος, ὅτι Δίωνι ἐπέστειλεν εἰς Σιχελίαν ᾧνή- 
σασθαι τρία βιδλία Πυθαγοριχὰ παρὰ Φιλολάου 
μνῶν ἑκατόν, χαὶ γὰρ ἐν εὐπορίᾳ, φασίν, ἦν, παρὰ 
Διονυσίου λαδὼν ὑπὲρ τὰ ὀγδοήχοντα τάλαντα, ὡς 

δ χαὶ ᾿ὠνήτωρ φησὶν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Εἰ χρη- 
ματιεῖται ὃ σοφός. 
τοῦ χωιμῳδιοποιοῦ προςωφέληται, τὰ πλεῖστα μεταγρά- 
ψας, καθά φησιν Ἄλχιμος ἐν τοῖς πρὸς ᾿Αμύνταν, ἅ ἐστι 
τέτταρα. ἔνθα χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ φησὶ ταῦτα’ « φαίνεται 

10 δὲ χαὶ Πλάτων πολλὰ τῶν ᾿Επιχάρμου λέγων" σχε-- 
πτέον δέ. ὃ Πλάτων φησὶν αἰσθητὸν μὲν εἶναι τὸ μηδέ-- 
ποτε ἐν τῷ ποιῷ μηδὲ τῷ ποσῷ διαμένον, ἀλλ᾽ ἀεὶ ῥέον 
χαὶ μεταθδάλλον" (10) ὡς ἐξ ὧν ἄν τις ἀνέλῃ τὸν ἀριθμόν, 
τούτων οὔτε ἴσων οὔτε τινῶν οὔτε ποσῶν οὔτε ποιῶν 

16 ὄγτων. ταῦτα δ’ ἐστὶν ὧν ἀεὶ γένεσις, οὐσία δὲ μυηδέ- 
ποτε πέφυχε. νοητὸν δὲ ἐξ οὗ μηδὲν ἀπογίνεται μηδὲ 
προζγίνεται. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἡ τῶν ἀϊδίων φύσις, ἣν 
ὁμοίαν τε καὶ τὴν αὐτὴν ἀεὶ συμδέθηχεν εἶναι. χαὶ μὴν 
ὅ γε ᾿Ἐπίχαρμος περὶ τῶν αἰσθητῶν χαὶ νοητῶν ἐναρ- 

30 Ἰῶς εἴρηκεν" 

Α. Ἀλλ᾽ ἀεὶ τοὶ θεοὶ παρῆσαν, ὑπέλιπον δ᾽ οὐ πώ- 
[ποχα" 

τάδε δ᾽ ἀεὶ πάρεσθ᾽ ὅμοια, διά τε τῶν αὐτῶν ἀεί, 
Β. ἀλλὰ λέγεται μὰν χάος πρᾶτον γενέσθαι τῶν θεῶν. 

24. .ΑΑ. πῶς δ᾽; ἀμάχανόν γ᾽ ἀπ᾿ οὔτινος εἶμεν ὅ τι πρᾶτον 
[μόλοι. 

Β. οὐκ ἄρ᾽ ἔμολε πρᾶτον οὐδέν; Α. οὐδὲ μὰ Δία 
[δεύτερον 

τῶνδέ γ᾽ ὧν ἁμὲς νὺν ὧδε λέγουες. (ιη) αλλὰ τᾷδ᾽ 
10 [ ἄθρει: 

3 ᾽ν.“ ἰ ᾿ 2 ἈΝ ω ν αἷ ποτ᾽ ἀριθμόν τις περισσὸν, αἱ δὲ λῇ τις, ἄρτιον 
ποτθέμεν λῇ ψᾶφον ἢ καὶ τὰν ὑπαργοισᾶν λαῤεῖν, 
ἡ δοκεῖ χά τοι τόχ᾽ ωὕτὸς εἶμεν; Β. οὐκ ἐμίνγα χα. 

Ἀ. οὐδὲ μὰν οὐδ᾽ αἷ ποτὶ μέτρον παχυαῖον ποτθέμεν 
δά λΔλῇ τις ἕτερον μᾶχος ἢ τῷ; πρόσθ᾽ ἐόντος ἀποταμεῖν, 

ἔτι χ᾽ ὑπάρχοι τῆνο τὸ μέτρον; Β. οὐ γάρ. Α. ὧδε 
: [νῦν ὅρη 

χαὶ τὸς ἀνθρώπως ᾿ ὃ μὲν γὰρ αὔξεθ᾽, ὃ δέ γα μὰν 
[φθίνει. 

0 ἐν μεταλλαγᾶ.δὲ πάντες ἐντὶ πάντα τὸν χρόνον. 
ὃ δὲ μεταλλάσσει κατὰ φύσιν χδύποχ᾽ ἐν ταὐτῷ μένει, 
ἕτερον εἴη κα τόδ᾽ ἤδη τῶ παρεξεσταχότος. 

καὶ τὺ δὴ χἀγὼ χθὲς ἄλλοι καὶ νὺν ἄλλοι τελέθομες, 
καῦθις ἄλλοι χοὔποχ᾽ ωὐτοὶ χαττὸν αὐτὸν αὖ λόγον. » 

ὦ (] ἔτι φησὶν ὁ Ἄλχιμος χαὶ ταυτί’ « φασὶν οἵ ὶ 
τὴν ψυχὴν τὰ μὲν διὰ τοῦ σώματος οἰον νεσθαν, ὧν ; 
ἀχούουσαν, βλέπουσαν" τὰ δ᾽ αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν ἐνθυ- 
μεῖσθαι, μηδὲν τῷ σώματι χρωμένην. διὸ χαὶ τῶν ὄν- 
των τὰ μὲν αἰσθητὰ εἶναι, τὰ δὲ νοητά, ὧν ἕνεχα χαὶ 

"0 Πλάτων ἔλεγεν ὅτι δεῖ τοὺς συνιδεῖν τὰς τοῦ παντὸς 
ἀρχὰς ἐπιθυμοῦντας πρῶτον μὲν αὐτὰς καθ᾽ αὑτὰς ὃδιε- 
λέσθαι τὰς ἰδέας, οἷον ὁμοιότητα καὶ μονάδα χαὶ πλῇ- 

θος χαὶ μέγεθος καὶ στάσιν χαὶ χίνησιν" δεύτερον αὐτὸ 
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(9) Αἰυπὶ φυϊάδη), ὁχ φυΐθιι8 Θδίυγιβ οδί, Ὠϊοηὶ {Πυπ βοῦν» 
5.886 ἰῃ 5.0} 81}, υἱὲ {γ68 ΠΠΌγοΘ ΡΥ Παρογίοοβ ἰδὲ οῃγογοῖ δ᾽ 
ῬΉΠΟΙΔο οοπέμπι πηϊηΐβ. Εγαὶ δπίπ), υἱ δἰυπί, βδίἰβ ορυϊοη- 
ἴυ8, δοσορί 8 ἃ Πἰοπγβίο ρ] 88 χιιὰπ) οοἰομίπίδ ἰδ] οπἰ8, δἰους 
οἱ Ομεῖογ βογίδξ ἴῃ ΠἰΌγο ουὐὰ5 οδὲ {Πὰ]ὰ8, Αἢ αχυιδίυπι 

Πολλὰ δὲ χαὶ παρ᾽ Ἐπιχάρμουτ 2(Δοίυγυϑ εἰἷΐ φδρίεηβ. ΜΌΪΟ {Π|| Λε Ὲ οἰΐδι ἘΡίοἰιᾶγπηιιβ. οοχη- 
6.5 δἀ)πιοπίο, οὐ)08 Ὀ]υτίπιδ ἰὙδηφογί μοὶ, υἱ ΑἸοἰπηυδ ἰῃ οἷς 
᾿Π0γίβ φυ08 δὰ Απιγηίΐδπι βδογίροϊξ χυδίίονῦ, Ὠυπιογο, ππριηὶ- 
ηἶ. Εογυπι ἰη ῥγίπιο ἰ(8 Ἰοᾳυΐίυγ : « Οοηβίδί δυιίομ οἵ ΡΪΔ- 
ἴοηθπ) ΠΟΙ Ρ] υΓὰ δὲ ἀ6 ἘΡ οΠδγηΐ Πγίβ δβουπγογα. Σὰ νθγοὸ 
ἀϊϑρίεἰοπάϊπ 6βὲ. ϑθῃβίἐ}6 δββογὶ( Ρ]αίο, χυοὰ δυΐ ἰῃ 4ιιἃ- 
᾿δία δυΐ ἴῃ αυδηί(ἰ6 πυπαυδημ ρογβίδίαὶ, βοὰ αἱπιυδὶ 
βΘΡΟΓ δίᾳι! ἱπηπιυίοίυγ : (10) νου! 5ἱ ἢυμπηδγιπὶ οχ ἰἰβ 
ἰυ]εγῖθ, αυδὲ ποχυ Θαυδιΐδ, ΒραῈ6 δ᾽ίαυδ, θυ χυδηΐδ, 
ἤραυο φυδὶία δυπί. Ρογτο ἰδίδ βυηΐ φυογυπη ΒοΠΙροῦ βοη6- 

ΓδῖΪο 6δί,, πυπαυδπι ΥΈΓῸ δυβδίδη( 8. [π|6}}|σ᾽ Βἴ]6 γογὸ ουἱὶ 

ΠΗ] γ6ὶ ἀδοράϊ γθ] δοοράϊ, Ηος δυΐϑπι βϑιρ  [ογπογυπὶ 

ὨδίυΓα οδΐ,, 4.}.81| 5 πη! 6 πὶ δίᾳι6 δα πάθε 8 ροΓ 6886 (0ῃ- 

ἐἰμρῖ, Αἰαχυΐ ΕΡΙΟΠΔγπιυ8 ἀ6 865 Ὁ ΠΠΡυ5 δίᾳυς ἰπίο}} οί 
Ἰῖραβ ἐχργϑθβϑα Ἰοφυίίυγ ἰῃ ἴδης βεπίθηίδηι : 

Α. Ναμὸ αἱ βοιηροῦ [υογυηΐ δία δ πυπαδῃ ἰηἰοτοίάδηΐ : 

Ἰγ5ο αυδὸ ἀΐςο βαρ Γ πο 8 ΓΟ 5 ἰῃ ἰδ δι 86 ὀχ ἰροηί. 

Β. ἔχϑβί ἰκθ6 βοὰ ἀθογυπι ργίμιυπι ρογὶθοΐαγ ΟΠ Δ08. 

Α. Οὐυϊπδῇη Υ6ΓῸ ἢ ΠΔΠ) (6 Π [10 ηἰ] μοία ῥγίπιυπι οχϑὶβίογα. 

Β. Εγξο πρὸ ογδῖ ργίπηυπι αυϊάᾳυδηι} Α. Ν ὺ πηδρίβ ΠοΓ- 

ίου]α δἰίογυμη 

ΘΟΓῸΠῚ 41:88 ἢυΠηῸ ΔΡΡΟ δηλ ΓΟΓΌΙ Πομηΐπο. Ηζρο γυϑγὸ 

[18 υἱάε : 

δΠ|6 πυμηογι, φυσηηαάθῃηι ᾿ἰδοδί., νοὶ ρύσῃ Ὑ6] ἰπ)- 

[Ράγεπι; 
δὶ αυ θη ἢυἷο Ουρὶδ5 ἀσργοσᾶγο οἰδηοῦ]υπ δυϊ βυϊάυορτγο, 

8η {{π| ἢ ἰάδιη υἱὰοίυγ ἢ Β. Νοὴ τ ΐ γογῸ αυΐάοηι. 

Α. 5.6 οἱ δ 'χφυϊὰ δὰ ουδ (δ! 6) ἱ δἀἀδα πηδρηἐἀΐποι., ἢ 

δυί 5ἱ οοπίγᾶ ἀθπι88, δ 6ΠῚ 81 ΤΟΠδιΓα ΠῸη οτὶϊ, 

δηΐο αὐῷ [ιἰϊ, Β. ΕΒ ΥΟΓΟ Α. Ῥαγίίογ σης Θοηβίαογᾶ 

ΠΟΙΠΙΐΠ68 : ΠΟΓΌΠΙ Υἱἀ688 {ΠΠ ἢ ΟΓΘΘΟΟΓΟ, ἔπ ἀδογοϑοογο. 

Ουοίᾳυοϊΐ βυηί, πριυίδιϊοπὶ ἰοπροτγα οπμηὶ δου )]δοοπηί, 

οἱ παίυγδη 4υΐδαια ναγίαξ, ὑπο πθὸ πιδηδί ἰῃ δίδίῃ ; 

δίχῃο ἰάθπ 65 οἱ γυγϑυ8 8]᾽1υἀ 1}}} αυοά πθηο ἰγδηδ}}} : 

ἦρθα ποῦὶ Ἔα δ᾽ἰυὰ (πησβ, δἰἑυ ἃ δα πηυ8 ΠΟ (ΘΠΊρΟΓΟ, 

᾿ἰογυζυς δ} ̓ὲ : πυπαύυδπι δἰ 6 πὶ δυῃ}8, υἱ ΓΔίΐΟ ρΓἕ- 

[ἀϊεδί. [Βοκ.] » 

(42) Αἀάϊαϊι "65. ῥγοείογοα ΑἸοϊπηυδ : « Αἰυηΐ δυίοπ) δδρί δῆ 68 

δηίΐπλδηη 8}18 αυΐάοτη Β6ΠΕΓΟ ρ6Γ οογρυδ, ρυίδ Υἱάθπὰο δίχυ 

δυάϊεμάο; αἰΐδ υθγὸ ἰρβδπι ρϑὺ 86 ἰρθᾶπι δηϊπιδυγίοσο, υ]]}0 

οοτροείε οἴδείο υἱοπία!. Οὐυοοίγοδ ΘΟΥΌ ΠΣ 4085 δύ [18 δεῆ- 

εἰδαδ ρογοὶρὶ, 8:18 ἐπίοΠέφοπίίμδ γαϊίοπα ὁοσιργεμεβαϊ. ΟὐδΓὸ 
ΡΙαΐο φυοᾳυς ορογίοζα ἀϊοεϊαί 608 αυἱ συ ρογθη  ΓΟΓΌΣΩ ἰη {18 

οοἰἸΐκοτο, ἐρ888 ργίπιιιπ) βροείεϑβ, 4188 [4685 γοοδὲ, δδουπάυπι 

86 ἐμδᾶ5 ἀἰδίγθυογο, ρυ 8 δἰ Πα ἰ ποι οἱ υηἰίδίεπι οἴ τη] - 
εἰϊυάδίποπι οἱ πηαρηί(ιὰἀϊποπι, δἰδίνπη]06 οἴ πιο(υή : κέσι πη 0 

(ἢ 
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καθ᾽ αὑτὸ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ δίχαιον καὶ τὰ τοιαῦ- 

"χα ὑποθέσθαι (ι8) τρίτον τῶν ἰδεῶν συνιδεῖν ὅσαι 

πρὸς ἀλλήλας εἰσίν, οἷον ἐπιστήμην ἣ μέγεθος ἣ δεσπο- 

τείαν᾽ ἐνθυμουμένους ὅτι τὰ παρ᾽ ἡμῖν διὰ τὸ μετέχειν 

5 ἐκείνων ὁμώνυμα ἐκείνοις ὑπάρχει" λέγω δὲ οἷον δίκαια 

μὲν ὅσα τοῦ δικαίου, καλὰ δὲ ὅσα τοῦ χαλοῦ. ἔστι δὲ 

τῶν εἰδῶν ἕν ἕκαστον ἀΐδιόν τε χαὶ νόημα καὶ πρὸς 

τούτοις ἀπαθές" διὸ χαί φησιν ἐν τῇ φύσει τὰς ἰδέας 

ἑστάναι καθάπερ παραδείγματα" τὰ δ᾽ ἄλλα ταύταις ἐοι- 

ιὸ κέναι, τούτων ὁμοιώματα καθεστῶτα. ὃ τοίνυν ᾿Επί- 

γαρμος περί τε τοῦ ἀγαθοῦ καὶ περὶ τῶν ἰδεῶν οὕτω 

λέγει" ᾿ 

(4) Α. Ἄ ᾽ ἔστιν αὔλησίς τι πρᾶγμα; Β. πάνυ μὲν ὧν, 

Α. ἄνθρωπος ὧν αὕλησις ἐστιν, Β. οὐδαμῶς, 

1. Δ. φέρ᾽ ἴδω, τίς αὐλητάς τίς εἴμέν τοι δοχεῖ: 

ἄνθρωπος. οὐ γάρ; Β. πάνυ μὲν ὦν. Α. οὐχ ὧν δόχει 

οὕτως ἔχειν τοι καὶ περὶ τὠγαθῦ); τὸ μὲν 

ἀγαθὸν τὶ πρᾶγμ᾽ εἶμεν χαθ᾽ αὖθ᾽- ὅςτις δέ χα 

εἰδῇ μαθὼν τῆν᾽, ἀγαθὸς ἤδη γίγνεται, 

240  ὋΣὅὥςπερ γα τὰν αὕλησιν αὐλητὰς μαθών, 

Ἢ ὄρχησιν ὀρχηστάς τις, ἢ πλοχεὺς πλοχάν, 

Ἢ πᾶν γ᾽ ὁμοίως τῶν τοιούτων ὅ τι τὺ λῇς, 

σὔ χ᾽ οὗτὸς εἴν͵ τᾷ τέχνα" τεχνιχός γα μάν. 

(6) Πλάτων ἐν τῇ περὶ τῶν ἰδεῶν ὁπολήψει φησίν' 

4) « εἴπερ ἐστὶ ἀνήμη, τὰς ἰδέας ἐν τοῖς οὖσιν ὑπάρχειν 

διὰ τὸ τὴν μνήαην ἠρευοῦντός τινος καὶ μένοντος εἰναι" 

μένειν δὲ οὐδὲν ἕτερον ἢ τὰς ἰδέας. τίνα γὰρ ἂν τρόπον, 

φησί, διεσώζετο τὰ ζῷα μὴ «ἧς ἰδέας ἐφαπτόμενα, 

χαὶ πρὸς τοῦτο τὸν νοῦν φυσικῶὶς εἰληφότα ; ν νῦν δὲ 

30 νημονεύει τῆς ὁμοιστητός τε καὶ τροφῆς, ὁποία τίς 

ἐστιν αὐτοῖς, ἐνδειχνύμενα διότι πᾶδι τοῖς ζῴοις ἔμφυ- 

'τός ἐστιν ἢ τῆς ὁμοιότητος θεωρία" διὸ καὶ τῶν ὁμοφύ- 

λων αἰσθάνεται. πῶς οὖν ὁ ̓ Επίχαρμος; 

(ιὴ Εὔμαιε, τὸ σοφόν ἐστιν οὐ χαθ' ἕν μόνον, 

86 ἀλλ᾽ ὁπόσα περ ζῇ, πάντα καὶ γνώμαν ἔχει. 

χαὶ γὰρ τὸ θῆλυ τᾶν ἀλεκτορίδων γένος, 

αἱ λῆς καταμαθεῖν ἀτενές, οὐ τίκτει τέχνα 

ζῶντ᾽, ἀλλ᾽ ἐπῴζει καὶ ποιεῖ ψυχὰν ἔχειν. 

τὸ δὲ σοφὸν ἁ φύσις τόδ᾽ οἶδεν ὡς ἔχει 

» μόνα" πεπαίδευται γὰρ αὐταύτας ὕπο. 

χαὶ πάλιν" 
Ω ε “Ὁ 

Θαυμαστὸν ὧν οὐδὲν ἐμὲ ταῦθ᾽ οὕτω λέγειν, 
4 Ὁ ’ φ - 4 ΝῚ 4, ας . 

οὐδ᾽ ἁνδάνειν αὑτοῖσιν αὐτοὺς χαὶ ὀοχεῖν 

χαλὼς πεφύχεν᾽ καὶ γὰρ ἁ κύων χυνὶ 

4: κάλλιστον εἶμεν φαίνεται, χαὶ βοῦς βοΐ, 

ὄνος δ᾽ ὄνῳ χάλλιστον, ὗς δὲ θὴν ὑἷΐ. » 

(ι7) καὶ ταῦτα μὲν χαὶ τὰ τοιαῦτα διὰ τῶν τεσσάρων 

βιδλίων παραπήγνυσιν ὃ Ἄλχιμος, παρασημαίνων τὴν 

ἐξ Ἐπιγάρμου Πλάτωνι περιγινομένην ὠφέλειαν. ὅτι 

ο0 δ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς Ἐπίχαρμος ἠγνόει τὴν αὑτοῦ σοφίαν, 

ἰρβυπὶ μοῦ 86 ἔρϑυμη Πιοποβίατα εἰ Ροπαμ οἱ λυδίυπι οἱ Ἰνυ εις 

τοάϊ οοἴογα ρόμπογα : (43) ἰογ 0 οοπϑρίοο ο 4088 δἰ Ὀἱ πιιὶ- 

ἴυο ΘοΟὨεογοδαΐ ἰάθϑθ, ρυΐδ βεϊθη ἴδηι δυΐ πιδρη!υἀΐποιη 91ν 6 

ἀοπιίπαίίοποιι, δυο εἴ Π18ἀ οοσίίδγα, Θὰ 48 δυπὶ ἃρικὶ 

πο8 6Χχ ἱΠογυπὶ ραγιοἰραίίοπο εἰβ ϑαυΐτοοῦ ἤθγὶ. Εχοιρίὶ 

οδυϑὰ ἀΐοο ᾿υβία 6856 4ὰδ' ᾿υ5ῖ0 οοτηπμυπίοδηϊ ; Ποποϑίδ, 

408 βοποϑῖο. Εδί δυίδπι ὑπᾶαιξαυ δρθοῖθβ τίοσμδ, οἱ 

ἰη (6 σοη 8 οἱ οχμηὶ ρογίαγραιίοπα νᾶοθᾶ. Ουοοίγοδ ἰάοδς 

ἰη παίυγα γοὶυΐ οχοηιρίαγία αἰχὶὶ βυθϑιδίογο : οοΐογα 8 6856 

δἰ παν}, φυυπι οἰπί θαγυπὶ ἱπηασίη68. ἘΡρ οἰ δγηγυβ ἰψίἰαγ ἂς 

Ὀ0η0 δίχυδ ἀ6 ἰάοὶς ἐδ ἀϊεϑογὶϊ : ᾿ 

(4 Α. Τιρἰὐπ8}}5 ἃγὲ, γοβῃὸ δἰίᾳυδ 68} Β. Ουἱρρεπὶ9 

Α. Τιθι εἰμ} 15 Προ ἀγα, ἃη ὨΟΙΏΟ 651} Β. Νου(ἰφυδιι. 

Α. Ὑἱάοδηυ8 : ἰρϑυπὶ αυϊὰ ρΡυΐδ8 {ΠΟΘΙ ἢ 

Βοιμίποῃ, δῃ ποη ἢ Β. Ηοιηΐηθπὶ δυὰ ἀυ]6. Α. Νοππδ 

ΓΟΙῺ 8656 παῦογα ραγίον οἰϊᾶπ ἀδ ὈΟΠῸ ὃ [Ἔχε ϊπας 
πορα υἱ ὈΟηυΠ ἰρϑῦ πὶ Γ6Β δἰ : δἱ δἷ 4αυ]β θοηυπι 

ἰδίυὰ ἀἱάϊοογὶξ, ἰ8 ̓ 8πὶ αἀἰοδίοΓ ὈΟηυ5 ὃ 

81} 8ῖ6 {ἰΊ θη οϑὲ χυὶ ἀἰαϊοὶ( {10 }18, 

δϑ [δῖον αυὶ βδ]ίδγο, ἰυη ΄φυὶ ἴδχοΓα 

(οχίοτ, βἰ πλλ 6 Ὁ φυΐ 4) ἀ φυϊάαυϊὰ γο]υοτεῖ8. 

ΑΥΒ 'ρ86 ΠΟ} οδὶ δοϊ ἰοοΐ,, 86 γί δχ. [Η0Ἀ.] 

(15) Ρ]ίο ἱπ ορἰπαίίοπεο ἂς ἰἀοἷβ αἱ! ; « 51 φυϊάδῃῃ 68, πιθπιο- 

τίδ, ἰάδδδ ἰῃ [8 αδ δυμπὲ Θχϑιϑίογο, χυοά πιοιηογία «{|6188 

ουϑάδηι ΓΟὶ ἃ. ΠΠΔΠΘΏ 5 δἰϊ : ΙΏΔΠΟΓΟ δυΐοπι ργα ον ἱερᾶς 

εἰ]. θυοὁ δηΐπι, ἱπαυϊῖ, Πηοᾶο δογυδγοηίυγ δηϊπιαπίοθϑ, 

ηἰδὶ οἱ ἰάδδηι δἰ(ἱρὶδδοπί, οἱ ργϑίογοδ πηθηίθῃ ἃ μδίυγδ δεοὺ- 

Ὀἰβϑοηΐ ἢ Μοιηἰηἰ δυΐεπι δἰ μα ἢ ἀΐη15 οἵ ρα Ό0}}, οὐ} πη  0 }] 

1118 6586 80168ΐ, οϑίοῃάρη8 φυορά 5. δηϊ δ 1 δυ8 οπιπίθυ5 ἴῃ - 

δἰἰἃ 5ἰ πὰ} ἀη15 ᾿η[6}ΠἸΠσομ δ : φυοοίγοδ οἱ αὐτῷ βυηΐ 6] υϑ δι} 

βοπογίβ, οἃ βοηϊϊυηΐ. Οὐοϊηοὰο ογρο ἘΡρΙοἰᾶτπ8 ἰρς 

ἀἰχ! 

((6) Εὐπιδδθ, ξοποῦὶ ϑᾶρογα πο υπὶ ἀδίιπι 65 : 

868 ᾳυϊάἀαυϊὰ δηϊπιᾶ, πηδη(6 δἰ πλ}} οδὲ ργ 1}. 

Οαϊογα υὑχοΓοβ γο]αογίυ ἢ σΟηΒ ἀο6Γὰ : 

ΠΟῊ || ραγί"8 οἀππηΐ Υἱἕῶ5 οοηροίοϑ, 

δοὰ οὐἱβ ἱῃου »δηΐ68 δηϊπιδπ) δ (ΔΓ οδηΐ : 

οἱ ᾿υ} 5 πογυηΐ ρεϊποίροπι βαρ ἢ 185 

παίυγδῃ) δοΐαπι, 4ι8 πιᾶρίϑίγὰ ἰρ5ἷ8 (. [|Π0Ἀ.] 

ΑΟΓΙΓυΓΞΌ : 

ΝῚ] ἰἰδαυδ πηΐγυμῃ οδί ἰςία 1Π6 5ἷο ἀἴοογα, 

δίαυσ ἰρβο5 5:0] ρίδοοτγο οἵ ἱπροπίο ορίϊπιο 

[(Δοῖοβ υἱάογὶ : φυδηθοαιυϊάθπι οδπὶβ οδηὶ 

Ρυ]οδογγίπηυπι υἱάθίυγ, θ08 ἰἰἑάδιη ὈΟΥΪ, 

εἰ δϑίηυ δϑοῖπο, 8.8 βυὶ ρυ]οδογγίπιυπ.» [δ6κἈ.] 

((7) 158 οἱ μυλυδπιοὰϊ 8118 ρὲγ χυδίξαοτγ ᾿10γ08 ργοροιὶξ ΑἸ- 

εἶπιιϑ, δἀπηοηθηβ αυδηίυπ ΘΟ υπηθῃὶ ΡΙαἴο ἐχ ἘΡ οἰ ἀγπιο 

εἷδί ὁοπιρδγανογί. Ουοὰ δυίοπι! ποῆηυῈ ΕΡΙΟ γις ἢ πὴδ 
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μαθεῖν ἔστι χάχ τούτων ἐν οἷς τὸν ζηλώσοντα προμαν- 
τεύεται " 

Ὥς δ᾽ ἐγὼ δοχέω, δοχέω γάρ, ὃ σαφὲς ἁμῖν, τοῦθ᾽, ὅτι 
τῶν ἐμῶν μνάμα ποχ᾽ ἐσσεῖται λόγων τούτων ἔτι. 

6 χαὶ λαθών τις αὐτὰ περιλύσας τὸ μέτρον ὃ νῦν ἔχει, 

εἶμα δοὺς χαὶ πορφύραν λόγοισι ποικίλας χαλοῖς, 

δυςπάλαιστος ὦν, τὸς ἄλλως εὐπαλαίστως ἀποφανεῖ. 

. Φ .Φ . Φ δο ᾿ Ν ΒΆΡΙΘΠΓ1Δ}}} 51}8}}} ἱβ ΠΟ Αγ ΓΙ, ὧν ᾿ς Θοη οογο Ποδί 4100 νυ 
αἰνίμδηϑ8 ἰπιδίογρι βιυιὶ οἷς αἱ - 

υἱγθογ, ἱπιὸ αἱ συποίδί δθο ραπα ργὸ ςογίο τηΐ μι, 
Οαγὰ εγὶζ φυοπάδπι πηθογιὴ ργρθοθρίογυτη πηοπιογὶδ ; 
αυξοίι6 ΟΔΓΠΙ ΠἾ 0.5 ργοία ἃ ποΐ8, 4] 118 νοβ ἢ 5 
ῬΌ]ΕΙΙγΟ ἀπηιίοία μυγραγαηιο, ἀἰοςς ὙΔγΙ σα 05, 
ρθε ἱπν εἴα 1105 (Δς116 γοι δῖ Θχριρπα 68. [π08.] 

(.8) Δοχεῖ δὲ Πλάτων χαὶ τὰ Σώφρονος τοῦ μιμογρά- τ 32(48) ΥἹἀοίυγ, Ρ]αΐο Βορῃγοηίβ αυοαια πιϊππορσγαρίιὶ Ἰθγοα 
οὐ βιόλία ἠμελημένα πρῶτος εἰς ᾿Αθήνας διαχομίσαι φ βέλη βο Ι μ 

ἄδενν. Α Ἵ ’ [ΩΣ Ὁ 

10 χαὶ ἠθοποιῆσαι πρὸς αὐτά' ἃ χαὶ εὑρεθῆναι ὑπὸ τῇ 
χεφαλῇ αὐτοῦ. Τ᾿ ρὶς δὲ πέπλευχεν εἰς Σιχελίαν' πρῶ-1  γρροείι. Τοῦ δυΐοι πανίψανὶξἑ ἰῃ δὲ 

ἐν χατὰ θέαν τῆς νήσου χαὶ τῶν χρατήρων, ὅτε χαὶ τὸν μὲν χατὰ θέαν τῆς νήσου χαὶ τῶν χρατήρων, 
« ’ ’ ’ 

Διονύσιος ὁ ᾿ἹΕρμοχράτους, τύραννος ὦν, ἠνάγχασεν 
«“ ρα 5. ὦ ς “«᾿ , ᾿ ί ὥςτε συμμῖξαι αὐτῷ" ὃ δὲ διαλεγόμενος περὶ τυραννί- 

15 δος χαὶ φάσχων ὡς οὐχ ἔστι τοῦτο χρεῖττον ὃ συμφέρει 

αὐτῷ μόνον, εἰ μὴ χαὶ ἀρετῇ διαφέροι, προζέχρουσεν 

᾿αὐτῷ, ὀργισθεὶς γάρ, « οἱ λόγοι σου, φησί, γερον- 
ω φῳ ᾽ φὰμ ΄-τ«Ο 

τιῶσι᾽» χαὶ ὃς,» σοῦ δέ γε τυραννιζσιν, » (19) ἐντεῦθεν 

ἀγαναχτήσας ὃ τύραννος πρῶτον μὲν ἀνελεῖν ὥρμησεν 
2 “ Ἁ [ }} ΔΛ.» [ 10 αὐτόν" εἶτα παραχληθεὶς ὑπὸ Δίωνος χαὶ Δριστουέ- 

νους τοῦτο μὲν οὐχ ἐποίησε, παρέδωχε δ᾽ αὐτὸν Πόλλιξι 
τῷ Λαχεδαιμονίῳ χατὰ χαιρὸν διὰ πρεσφείαν ἀφιγμένῳ, 
:᾿ 2 ᾿ ᾿] “- 4 Ἁ 5. 2 Υ̓ ὥςτε ἀποδόσθαι. χἀχεῖνος ἀγαγὼν αὐτὸν εἷς Αἴγιναν 
ἐπίπρασχεν. ὅτε χαὶ Χάρμανδρος Χαρυμανδρίδου ἐγρά- 

35 ψατο αὐτῷ δίκην θανάτου χατὰ τὸν παρ᾽ αὐτοῖς τεθέντα 
νόμον, τὸν πρῶτον ἐπιύάντα ᾿Αθηνχίων τῇ νήσῳ ἄχρι- 

. ’ ὝΎ 3 4. ἃ ᾿ . ’ 
τὸν ἀποθνήσχειν. ἦν δ᾽ αὐτὸς ὃ θεὶς τὸν νόμον, χαθά 

φησι Φαθωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἱστορία. εἰπόντος δέ τι- 

ἀλλὰ χατὰ παιδιάν, φιλό ἶναι τὸν ἐπιδὰ νος, ἀλλὰ χατὰ παιδιάν, φιλόσοφον εἶναι τὸν ἐπιδάντα, 
80 ἀπέλυσαν. ἔνιοι δέ φασι παραχθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν ἐχ- 

χλησίαν χαὶ τηρούμενον μηδ᾽ ὁτιοῦν φθέγξασθαι, ἑτοί- 
μως δὲ ἐχδέξασθαι τὸ συμθαῖνον᾽ οἱ δ᾽ ἀποχτεῖναι μὲν 
αὐτὸν οὐ διέγνωσαν, πωλεῖν δ᾽ ἔχριναν τῷ τρόπῳ τῶν 
αἰχμαλώτων. (20) λυτροῦται δὴ αὐτὸν χατὰ τύχην 

85 παρὼν ᾿Αννίχερις ὃ Κυρηναῖος εἴχοσι μνῶν, οἵ δὲ τριά- 
ι. 5 ἤ 3 ’ Ἁ 4 

χοντα, χαὶ ἀναπέμπει ᾿Αθήναζε πρὸς τοὺς ἑταίρους. οἷ 
“} 4842 4 ; Ῥ»ν, "9 ΄ 

ὃ εὐθὺς ταργύριον ἐξέπεμψαν, ὅπερ οὐ προςήχατο, εἷ- 
. , ’ , Ἶἴ ’ , 

πὼν μὴ μόνους ἐχείνους ἀξίους εἶναι Πλάτωνος χήδε- 

σθαι. ἔνιοι δὲ χαὶ Δίωνα ἀποστεῖλαί φασι τὸ ἀργύριον, 
(0 χαὶ τὸν μὴ προςέσθαι" ἀλλὰ χαὶ κηπίδιον αὐτῷ τὸ ἐν 
Αχαδημία πρίασθαι, τὸν μέντοι Πόλλιν λόγος ὑπό τε 
Χαθρίου ἡττηθῆναι χαὶ μετὰ ταῦτα ἐν “Ελίχη κατα- 
ποντωῦτναι, τοῦ δαιμονίου μηνίσαντος αὐτῷ διὰ τὸν 
φιλόσοφον, ὡς χαὶ Φαδωρῖνός φησιν ἐν πρώτῳ τῶν 

(6 ἀπομνημονευμάτων. (δ4ι) οὐ μὴν δ᾽ ἡσύχαζεν ὃ 
, Ὰ Ἶ,)) », : , “- Διονύσιος" μαθὼν δ᾽ ἐπέστειλε Πλάτωνι μὴ χαχῶς ἀγο- 

ρεύειν αὐτόν. χαὶ ὃς ἀντεπέστειλε μὴ τοσχύτην αὐτῷ 

δηίοἃ ποδί θοίοβ ργίπιιϑ Αἰ ΠΘη 5 ἰηνοχίθδο, ΠΙΟΙΘΒ4116 δὲ] 60- 
ΓΌΠῚ ἜΧΘΠΡΙ υΠὶ ἐχργοβϑδῖσβα : αἱ οἱ 500 ο͵η18 οαμί16 ἀοείηΐ 

ΟΠ πὶ : ῥγίηο αυΐάρῃι 
αἱ ἰηδαϊδπ) γαίθγοραυθ υἱάθγοῖ : 40 ἰθπηρογα Ὀϊοηγδία 
Ἠογιηοογδί!5 ἢ] ἐγ γᾶ πη0}5 ἱπηρυ οὐπιὶ αἱ δδοιπὶ ἰῃ οο}]ὺ- 
ααυΐυμ γοηϊγοί. ΟΠ φυὰπι 116 46 ἔγγδηη!αο ἀἰββογογαί, ἀΐοθης 
ΠΟη ἰά ργεβίδγα {υοὰ ἱρϑὶ 5011 θεϑδί {116, πἰβδὶ οἱ υἱνέωϊα δχ- 
οΟ]]ογεῖ,, οδηδυτη ἰγγαῆπυπὶ οἱ ἰγαίαπι ἀἰχίδϑο δία πὶ, Υ οῦ- 

θὰ (υἃ βοπίαπι γοἀοϊοηῖ. Αἱ ἰυδ, ἱπαι!, ἰγγαπηίριη. ((9) Δὰ 

᾿ς ἱπάϊηδίυπη ἰὙγαπηι ὈγΓ 0 Ταΐοι πθοᾶγο {ΠΠ πῇ νο]} 18. 

86; ἀοἰπάδ γεγο ἃ ὈΪΌΠη6 οἱ Ατί βίοι οπμο Θχογδίυπι ἰὰ αι οι 

ΠΟῊ (εἶδ56, νοόγυι ΡΟ]ΠΪ Γδορἀαιποπίο, ἀυϊ μοῦ [4 ἰθι)- 

ΡΟγὶ5. ἰομαίαϑ δὰ ᾿ρδίμ νθηογαΐ, θαμὰ γα  ἴλϑ6 γοηυμδη- 

ἄσπι. Εππὶ ἢΠ|6 ἴῃ ΠΕ ρίμδπι δι ]υοίυπι γ πα Ἰα}ϊ. Οὐο (δι ΟΓ6 

ΟἸαγιπα πη ἐγ ΟἸΠγι πα Πα ΓΙ 18 ἢ] 05 ουπι ΠΑΡ 8 γουπ Γρεϊϊ. 

δοουπάμθηι ργομλ] ρα ίδπ ἐηΐπὶ ἀρ 605 Ιοσοιη οδρί 416 ογαὶ, 

δὶ αι} 8 ΑἰΠοεσηδίυμι οᾶπη ἰῃ51}18Π| 8 1856} : αἰ 4 'ρ86 6δΠὶ 

ἰόροι ἐα]ογαΐ, υἱ Εανογίηυδ πηϑῃογαΐ ἰη Οπιηΐροηᾶ ἰυϊςίοτία. 

Οοίεγυπι 4υτπ|π| ἃ 4υο(δπὶ [5561 μ6Γ Ἰοσυπὶ ἀἰοίυπι, ρ]ιὶ - 

Ἰοβορ ἢ] ολπλ 6856 4ἱ ἀδοθη ἰσδοῖ, δυβοϊαίαμη ἀϊπιίδογυηί. 

Αϑδαγαπηΐ ποηΏ0}}} 11 ππὰ οἱ ἰῃ σοποίοηοιῃ δαάυοίυπηι : πὶ 

4αυπι οὐδογυαγοίαγ, ἢἰ}}}} ροηϊΐυ5 Ἰυσυΐυπι [υ͵586, γμγοπὶ- 

Ρίο δηΐπιο αυϊοχυϊὰ οοπίϊρογοῖ δοοίρογα ραγαίυπι : {ΠΠ05 ΘΙ] Π] 

ὨΪἶπιὸ 4υϊάοπι οοοἰ οπάμπι, 864 δοϊαπι γοηἀοηάυπί οδρί- 

ὙΟΓΌΙ ΠΊΟΓΟ ἀδογουΐββθ, (20) Αἀδγαΐ [γί Απηϊοογὶβ ΟΥΓΟ- 
ΠΙΡῸ5. : ἰ8 δῦ Υἱρίμ(ϊ πη Π18 δῖνα, υἱ 811 γοϊυηί, {γσίηίᾶ 

γοἀρηγδ, γοιηἰδίίχυθ Αἰ θηδ8 δὰ δηγίςοβ. 1}}} ὀχίοιμ!ο ρ6- 

ουὐπηΐδηλ ΑΠΗίοΘΓΪ γοίηἰϑογιηΐ. 5θὰ ᾿δπς 116 οπγηΐῃο δοςὶ- 

ῬΟΓΘ ΠΟ] υ1, Δ55Θ ΓΘ Π8 ΠΟῚ 608 80[08 ἀΐσΠ08 6586 4018115 ΡΔίο 

ΟΙΓδδ 6556. ΑἸ] Β᾽οηῸ ΠΏ Πηΐ 886. θη) θοοιηΐδπὶ αἰοιπξ, 

ἱΠυ 46 ΘΔ} ΠΟ δΔέοορί586, 5δθὰ οἰΐδηι Ὠογί] πὶ {1} η Αοἃ- 

ἀεπκία οΠλῖϑ86. ῬΟ]Π6πὶ ὙογῸ ἃ ΟΠ δογίᾷ βυρογϑίιπη οἱ 

Ροβίϑα ἱπ ΗΘ] 66 [556 5 Π]ΟΓΒᾺΠῚ (Δ Πη8 65, ὁχ ἰγὰ πυπλϊηΐβ 

Ῥγορίογ 1ϑϑ0πὶ ρἢ]ΠΟΒΟρ τη, υἱ Εανογίπυϑ ΖΘ 6 ἢ ργπηο 

Οομμπηοηίδγιογυχῃ τοι ἱ. (21) Αἴχιο ποὺ φυϊονὶ! Ὠοηγϑ08 

ἶρβ6, γΟΓῸΠῚ 4111} ἀἰαϊ εἰβοοῖ ηυι 11 οοπ εἰμ βϑοηΐ, βογίρϑὶς 

ΡΙαίοηϊ, οἵδῆβ8 Π6 ἀδ 56 πη816 ἰἸοφυογοίαγν. Αἱ απο {116 
ΓΟβΟυ ρ5᾽[, ΟῚ δἰ ἰδηἴ} } ΘΌΡΟΓΟΒ56 οὐϊἑ, υἱ ὨΟΠγΚ}1 Γ6- 

σχολὴν εἶναι ὥςτε Διονυσίου μεμνῆσθαι. Δεύτερον πρὸς δοοταδγοίωγ. Θεοιπάο ργοίεοίιι 6δὲ Δα ἡππίογθμχ Ὠοηγβίυπι, 
τὸν νεώτερον ἧχε Διονύσιον, αἰτῶν γῆν καὶ ἀνθρώπους 

0 τοὺς χατὰ τὴν πολιτείαν αὐτοῦ ζησομένους" ὃ δὲ χαί- 
περ ὑποσχόμενος οὐχ ἐποίησεν. ἔνιοι δέ φασι χαὶ χιν- 

δυνεῦσαι αὐτὸν ὡς ἀναπείθοντα Δίωνα καὶ Θεοδόταν ἐπὶ 
τῇ τῆς νήσου ἐλευθερία " ὅτε χαὶ ἈΑργύτας αὐτὸν ὁ Πυ- 

Ροϑίυ Δ Π5 ἰογγὰπὶ αἴψαα ᾿υπγΐπ65 4] δοουπάππι σομοί (ΐδιη 

Δ 030 ΓΘ} Ὁ]} πὶ νἱνόγοηί. 1 [Π6, χυιδιηαιδῃ) ροΙ εἰ ίι18, 

ΠΟΙ ργωϑί ||. ΝΟΠΉΠ}}} δαςίογοϑ ϑυηΐ δυη ἴῃ νἱΐαθ ρογίο]ο 

(ἶ550., αιυπὶ υἱάογοίαν Ὀΐοποπὶ οἱ Τηοοἀοίλῃῃ δὰ ρΡδγδη ἰΔιὴ 
ἰπδι]α: ΠΡογίαί ὁπ) ἱπηρ 6 !]}6γθ. Οἱ ἰθπηρογα Αγο γίας Ργίλδ- 



ΒΙΒΛΑ. 

θαγορικός ̓  γράψας ἐπιστολὴν πρὸς Διονύσιον, παρη- 
τήσατο χαὶ διέσωσεν εἰς ᾿Αθήνας. ἔστι δὲ ἣ ἐπιστολὴ 

ἐδε, 

74 

2 ’ : ᾽ φ Ἀρχύτας Διονυσίῳ ὑγιαίνειν, 

σὶ 4. ᾿λπεστάλχαμές τοι πάντες οἱ Πλάτωνος φίλοι τὼς 
περὶ Λαμίσχον τε καὶ Φωτίδαν, ἀπολαμψούμενοι τὸν 
ἄνδρα καττὰν πὰρ τὶν γενομέναν ὁμολογίαν. ὀρθῶς δέ 
χα ποιέοις ἀναμιμνασχόμενος τήνας τᾶς σπουξδᾶς, ἡνίχα 
πάντας ἁμὲ παρεχάλεις ποττὰν Πλάτωνος ἄφιξιν, 

10 ἀξιῶν προτρέπεσθαί τε αὐτὸν καὶ ἀναδέχεσθαι τά τε 

ἄλλα χαὶ τὰ περὶ τὰν ἀσφάλειαν μένοντί τε χαὶ ἀγορ- 
μιῶντι. μέμνασο δὲ χαὶ τῆνο, ὅτι περὶ πολλῶ ἐποιήσω 
τὰν ἄφιξιν αὐτῶ καὶ ἀγάπας ἐκ τήνω τῶ χρόνω ὡς οὐ- 

δένα ἐῶν πὰρ τίν. αἷ δέ τις γέγονε τραχύτας » ἄνθρω- 
15 πίζειν χρὴ χἀποδιδόμεν ἁυῖν ἀθλαῤῇ τὸν ἄνδρα. 

ταῦτα γὰρ ποιῶν δίχαιά,τε πραξεῖς χαὶ ἁμῖν χαριξῇ. 

Γ. ΠΛΑΤΩΝ. 

πογίοιις βογίρίδ διὶ Ὀἱουγβίυπι ορίβίοϊα υἱ εἰ ραγοογεί ὀχοῦδ- 

τἱΐ, οἵ ἱποοϊυμηοπι Αἰ μοπ 85 ἀϊαιοὶί. δὶ δυίοπι ὀρ βίο 1ν1- 

)υβιηοά!. 

Αγνοδυίας δὲ οπυεὶο ξαϊεί6 πὶ. 

22. Μιϑβίνιι5 αὐ (6 οπιπος Ρίιαίοπὶς απιϊσὲ Σαπιϊ οὶ 

εἰ Ρλοίίάδαπι, υἱγηι ἐγ αὖς (6 τεσορίμγὶ δεσμεπάπηι 

Μάοια,, φιαηι {κι ποῦὶς5 αοαϊδίϊ. Κοοία ἰσ ἐμ γοσοΤὶς, δὲ 

γποηϊϊποτὶς φμαπίο α ποδὶς 5σἰμαϊὶο οὐ Παρὶαυοτὶς Ῥίαίοπ 5 

αα ἰο αἀυεπίκηι, εὐ πος ἐπεὶ ὑοηῖγο πο απ, 7α- 

εἰμγαηι (6 δροπάδης οππία, ἐἰϊππιφίδ ἰἰδογο ἀσοεάεγε οἰ 

αδίγε μον δοιγαπι. ΜοΙΛΟΥ δΘ5ίο ἰσὶ(ἴ σμαπίς ἐξ ξτις 

αὐἀνυοπίιηι 7εσογὶς, φμοάφιδ 60 ἰδηιροτα δἰιπὶ ἰία ἀπιαῦε- 

τὶ εὐ παιΐμηι ρεπος (6 αἰϊιίηι. Ομοά δὶ ψιια οτία 5ἰ" 

Φηι1ἀς ο5ἰ, Ὠπιπιαπο ἰ6 ἀφοῦ σοπυεπίξ, ἐπ ῖφις ποδὶς 

γορίϊμογα ἐϊεμηι. σὸς οπίπι οὶ 7αοἷδ, 7μδ ἐΐαηι οοἷξε 

αἋο ποὺϊα σγαςἐβεοαῦεον 8. 

23. Τρίτον ἦλθε διαλλάξων Δίωνα Διονυσίῳ" οὐ τυχὼν τό 28. Τογίίο δοοθβδῖξ Ὠίοποπι γθοομοἰ ἰδίατι Ὀϊοπγείο : βοὰ 

δὲ ἀπ ἄπραχτος ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πατρίδα: ἔνθα πολιτείας: γ αιυπι ἰὰ οδίίπογα ποαυϊββοί:, ἰμίδοίο ποροίίο δὰ ρϑίλτ γὸ- 

μὲν οὐχ ἤ' ἵψατο, καίτοι πολιτιχὸς ὧν ἐξ ὧν γέγραφεν. αἵἷ- 
30 τιον δὲ τὸ ἤδη τὸν δῆμον ἄλλοις πολιτεύμ ασιν ἐνειθίσθαι. 
φησὶ δὲ Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτῳ χαὶ εἰκοστῷ τῶν ὑπο- 
μνημάτων ὡς Ἀρχάδες χαὶ Θηξαῖοι Μεγάλην πόλιν οἱ- 

χίζοντες παρεχάλουν αὐτὸν νομοθέτην. ὁ δὲ ἀααθὼν 
ἴσον ἔχειν οὐ θέλοντας, οὐχ ἐπορεύθη. 

2Ὁ Χαόρίᾳ συνεῖπε τῷ “στρατηγῷ φεύγοντι θανάτου, μη- 
δενὸς τῶν πολιτῶν τοῦτο πρᾶξαι βουληθέντος. (21) ὅτε 

χαὶ ἀνιόντι αὐτῷ εἰς τὴν ἀκρόπολιν σὺν τῷ Χαόρίᾳ 
Κρωδύλος ὁ συκοφάντης ἀπαντήσας φησίν, « ἄλλῳ 
συναγορεύσων ἥκεις, ἀγνοῶν ὅτι καὶ σὲ τὸ Σωχράτους 

20 χώνειον ἀναμένει; » τὸν δὲ φάναι γ " χαὶ ὅτε ὑπὲρ τῆς 
πατρίδος ἐστρατευόμην, ὑπέμενον τοὺς χινδύνους, χαὶ 

αἰ. υἱοὶ δὰ γοιιρυθ!ΐοδια δοοδάθγε φάθι ποϊυἱξ, φυδηΣ- 

4ιι8η} τοὶ εἰν 8 ρογί(8 υἱ οχ [εἷὶ5 οοποίδί ΄υα: δογίρϑὶ. Βᾶἃ- 

το δυίΐοπι συν ΔΒ ϊπυοσγὶξ ἃ ΡυὈ}}οἷθ πόροι 8, 1118 ἱπρυγπνὲδ 

Γι, φυοά Ρ]6Ό8 ἃ}1|5 δπὶ ᾿ῃ511{15 οἱ πηοῦῖθι5 δϑϑυενογαΐ, 

Ποίεγι Ραρ μα ἰῃ υἱοοβίμηο χυαϊηΐο Οοιῃπηιοηίδγίοσυπι, Αγοᾶ- 

Λόγος ὅτι χαὶϊ διδε ἃς ΤΙιοθαποα αυμπὶ Μορδιοροιπι οοπάεγοηΐ, ροί δθο δ Ὁ 
ὁ0 υἱ ποτα εἰν 8] 6668 βογιθογοῖ : βϑὰ Ἵογίίογ (δου 608 

0 Δ Π δίθη }ιγἷ8 π0}}6 δηλ γα, ποὴ υϑηϊξ. ἕδπ)8 δεῖ, 

θυπὶ ΟἸιαυτίαμπη ργοοίογοπῃ ὀρ ἶ5 γουμ ἀοίδ ἀϊδθθ, {αυπὶ ἰὰ 

οἰνίυπι Πόπιο ἰδηίδγο υοἱ υ͵ϑδοῖ : (24) φυδηά0 εἴ ἄγοδῆι οὐπὶ 

ΟἸια γα δβοοπάάθη! ΟΥΟΌγ]υ5 5Σ ΟΡ δηίδ ΟὈΥδπὶ ἔδοίΌ8 

ἱνι : ΑἸΐογαπη ἀοίρηβυπι το πἶβ, 4υδ8ὶ γ6ΓῸ ποϑοὶδα εἴ ἰ6 

τπᾶπογα ϑοογδίἷβ νοηθηισπη ἢ Αἀ 4υοπὶ 1|16, Θυδπάο ρΓῸ ρδ- 

γῦν ὑπὲρ τοῦ χαθήχοντος διὰ φίλον ὗ ὑπομενῶ). ν Οὗτος ἐ ιτία τ ΠΔΌδπι, ρογίου α ρμογία!!, οἱ πιοάο δηιοὶ σγδίϊδ πΘ 

πρῶτος ἐν ἐρωτήσει λόγον παρήνεγκεν, ὥς φησι Φαόω- 

οἶνος ἐν ὀγδόη παντοδαπῆς ἱστορίας" χαὶ πρῶτος τὸν χατὰ 

85 τὴν ἀνάλυσιν τῆς ζητήσεως τρόπον εἰςηγήσατο Λεωδά- 
μαντιτῷ Θχσοίῳ. καὶ πρῶτος ἐν φιλοσοφίᾳ ἀντίποδας 

ὠνόμασε χαὶ στοιχεῖον χαὶ διαλεχτιχὴν χαὶ ποιότητα 
χαὶ τοῦ ἀριθαοῦ τὸν προμήχη χαὶ τῶν περάτων τὴν 
ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν καὶ θεοῦ πρόνοιαν. (25) χαὶ πρόγτος 

40 τῶν φιλοσόφων ἀντεῖπε πρὸς τὸν λόγον τοῦ Λυσίου τοῦ 
Κεφάλου, ἐκθέμενος αὐτὸν κατὰ λέξιν ἐν τῷ Φαίδρῳ. 
χαὶ πρῶτος ἐθεώρησε τῆς γραμματικῆς τὴν δύναμιν. 
πρῶτός τε ἀντειρηκὼς σχεδὸν ἅπασι τοῖς πρὸ αὐτοῦ 

ἀοδβίπι οἴπεϊο, ρογ ροηΐοῦ πιὸ Ρογίου δ ὄχροῦο. ΡυΥΪ8 

Ἰνὲς, υἱ Εανογίηυβ δἰΐ ἱπ οείαγο ΟἸπηί οπδὲ ἰἰἰδίογι5, ἄγα- 

πιρηϊδι ὁποῦ ΡῸΓ ἰπίογγοραίίοηθθ ἰηἰγοάι χη, ρῥγϊπιυ 5406 

ἱπαυ δ! εἰοπβ πιοάϊπ) δηλ] γἰΐουπι Πιοοἀδηιδηι! ΤἬδδιο ᾿γᾶθ- 

ἱπάυχί(. Εἰ ρτγίπιιϑ ἰῃ ρἰ]οϑορ δ ποπιϊπανὶ δηϊροάα8 εἰ 

οἰοπιοπίυπι οἱ ἀϊα]οοἰἰοδη οἱ αυδὶἰδίοπι οἱ ργϑϊοησυτ ἱπ 

ΒΌΠΊΘΓΟ Θχίγοιογυμαι6 ρἰδῆδηι δυρογποίοπη οἱ ἀεὶ ργὸ- 

τἰἀοη δι. (25) Ρυίπηι8 οἰΐδιθι ρἰ ἰ]οϑορίιοτυπι ογδοπὶ 

Τιγϑίοθ Οορθ}} ΠΟΙ} οοπίγδάϊχίϊ,, ἰρδᾶπη δὰ υϑγθυπ) Ἔχρο- 

ΠΟΠ8 ἱῃ ΡΙϑράγο, ργίπηυϑάυδ ϑγαηπηδί! 18 Υἱπὶ ϑρθουϊδ- 

ἴυ9 οδῖ. Ουυπιᾳὺυς Ῥγίπιιδ οπηηΐ 8 ἴεγα 4υἱ δηΐθ 86 

ζητεῖται διὰ τί μὴ ἐμνημόνευσε Δημοχρίτου, Τούτου, Ο(ῷυογδηὶ οοπιγδάϊχετί!, φυατὶ βο!εἰ σαν Ὀοιμοογί πιρηιἰοδεσι 
46 φησὶ Νεάνθης ὃ Κυζιχηνός, εἰς ᾿Ολύμπια ἀνιόντος 

τοὺς “Ἕλληνας ἅπαντας ἐπιστραφῆναι πρὸς αὐτόν " ὅτε 

καὶ Δίωνι συνέμιξε μέλλοντι στρατεύειν ἐπὶ Διονύσιον. 
ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῶν ἀπομνημονευμάτων Φαῤωρίνου 
φέρεται ὅτι Μιθριδάτης ὃ Πέρσης ἀνδριάντα Πλάτωνος 

0 ἀνέθετο εἰς τὴν ᾿Ἀχαδημίαν χαὶ ἐπέγραψε, « Μιθριδά- 

τῆς δ' Ροδοδάτου Πέρσης Μούσαις εἰχόνα ἀνέθετο Πλα- 
τωνος, ἣν Σιλανίων ἐποίησε. » (56) Φησὶ δ᾽ 
δης ὅτι νέος ὧν οὕτως ἦν αἰδήχων χαὶ χόσωαιος, ὥςτε 

ΠΟη ἴδοογ. Βοίοεγί Νοδηῖμοβ Ογσίσεπυδ πὸ, αυμπὶ δὰ 

ΟἸγπρία δἰᾳυδηὰο δϑοθηάϊβϑοΐ, σγθοογαπι ἴῃ δὲ ΟΠΠί.Π) 

οἵᾶ οοηγογί 596, οΘοἀοΙ406 ἰδιαροτα Ὠίοποπ οοηγθηΐδθο, "εὶ- 

ἴυπὶ δάνογθιιβ Ὀϊοηγβίυπι ραγαηίοπι. ῬΟΓΙΤῸ ἰῃ ὑγίπιο Οὐπι- 

τηοηίδείογυπι Ἑανογίηὶ (ογίυς ΜΙ πε ἀδίοβ Ροτβδ Ῥδίοη!β 

βἰδίυδπι ἱπ Αὐδά πα Ἰοοδ886 ἰ(8 ἱηϑογ ρίδπι : ΜΠ για 5 

Κἰοαυδαίὶ πίῖις Ρογδα Μαιδὶς ἐπιασίποηι Ῥίαίοπιὶ5 αἰἰ- 

Ἡραχλεί- τοαυὶϊί δαπίοπὶς οριι5. (26) Τταὰϊ Η Ἔγδο! ἀθβ ανοποιη 
Ρ]αίοποπι δάθο ἤιΐθθο νογρουπάμπι δίηαο οοπιροδίδυπη, υἱ 



15. Π|. ΡΙΑΤΟ. 78 

μηδέποτε ὀφθῆναι γελῶν ὑπεράγαν. 
ὅμως ἐσχώφθη χαὶ αὐτὸς ὑπὸ τῶν χωμιχῶν. 
πος γοῦν ἐν Ἡδυχάρει φησὶν οὕτως ᾿ 

Θεόπομ- 

“Ἐν γάρ ἐστιν οὐδὲ ἕν, 
δ τὰ δὲ δύο μόλις ἕν ἐστιν, ὥς φησιν Πλάτων. 

ἀλλὰ χαὶ ᾿λναξανὸρίδης ἐν Θησεῖ " 

Ὅτε τὰς μορίας ἔτρωγεν ὥςπερ χαὶ Πλάτων. 

ἀλλὰ χαὶ Τίμων οὑτωσὶ παραγραμματίζων αὐτόν" 
ὩὭς ἀνέπλαττε Πλάτων πεπλασμένα θαύματα 

ιο (7) ἍἌλεξις Μεροπίοι- [εἰδώς, 

Εἰς καιρὸν ἥχεις. ὡς ἔγωγ᾽ ἀπορουμένη 
ἄνω χάτω τε περιπατοῦσ᾽, ὥςπερ Πλάτων, 
σοφὸν οὐδὲν εὕρηχ᾽, ἀλλὰ χοπιῶ τὼ σχέλη. 

χαὶ ἐν Ἀγκυλίωνι" 

15 Λέγεις περὶ ὧν οὐκ οἶσθα, συγγενῶς τρέχων 

Πλάτωνι, καὶ γνώσει λίτρον χαὶ χρόμμνον. 

Ἄμφις Ἀμφιχράτει" 

Τὸ δ᾽ ἀγαθὸν ὅ τι ποτ᾽ ἐστὶν, οὗ σὺ τυγχάνειν 
μέλλεις διὰ ταύτην, ἧττον οἶδα τοῦτ᾽ ἐγώ, 

30 ὦ δέσποτ᾽, ἣ τὸ Πλάτωνος ἀγαθόν. Β. πρόςεχε δή. 

[18) ἐν δὲ Δεξιδημίδη " 
Ὦ Πλάτων, 

ὡς οὐδὲν ἦσθα πλὴν σκυθρωπάζειν μόνον, 
ὥςπερ χολλίας σεμνῶς ἐπηρχὼς τὰς ὀφρῦς. 

20 Κρατῖνος ΨΓευδυποθολιμαίῳ" 

Ἄνθρωπος εἶ δηλονότι χαὶ ψυχὴν ἔχ εις. 

Β. κατὰ μὲν Πλάτων᾽ οὐχ οἶδ᾽, ὑπονοῦ δ᾽ ὧδ᾽ ἔχειν. 

Ἄλεξις Ὀλυμπιοδώρῳ᾽ 

Σῶμα μὲν ἐμοῦ τὸ θνητὸν αὖον ἐγένετο, 
80 τὸ δ᾽ ἀθάνατον ἐξῆξε πρὸς τὸν ἀέρα. 

Β. ταῦτ᾽ οὐ σχολὴ Πλάτωνος ; 

χαὶ ἐν Παρασίτῳ" 

Ἦ μετὰ Πλάτωνος ἀδολεσχεῖν χατὰ μόνας. 

τοιοῦτος δ᾽ ὧν 22Π6Ππ)0 ὑπαυάαπὶ υἱοί οἴακα τἰἀσηίοθπι. Ταῖς νὶγ ἰδηγθῃ 

Οοπηϊοογιη ἰγγίδίοποπ) οἴυρσογ πο ροίυϊξ. ΤΊ ΘΟροΠΊρυ8 

οὨἰπὶ ἰη ἨΘΟγΟ ΔΓΕ δὶς δι - 

ὕὕωυπι 681 Πυ}}0Πὶ 50 Πἰοοὶ, 

οἱ ἀυο νἱχ ὑυπυπὶ 6δΐ, υἱ ἀοσοθὶί ἴα Ρ]αίο. 

564 εἴ ΑΠΔΥΔΠαΓΙ 68 ἰη ΤὭΏΘΒΘΘΟ : 

Ουδηάο γνογαῦδί οε88, φυεπιδαπηοάυπι Ρ]αῖο. . 

ΤΙπο ἀυοαυςδ, πδο ᾿ΠΠ πὶ Δ ΠΟΙ ἰΠδἰΙΟΠ6 ρογβίγίηρθης : 

ὕἱ οοπῇοία Ρ]αίο ἀδίυϊυ8 πιίγδου!α ἤηχὶΐ [πλαττ...]. 

(22) Αἰδχίβ ἴῃ Μογορίάε : 

1η (ΘΠΡΟΓΘ 'ρ80 γϑηϊβίΐ : ΘοῷῸ ἤδη} ΘΟΠ51}1 

ἴΠΟΡΒ 80 Γβι) ἀθόγβυπὶ 8ρα ἰδῃ5, υἱ Ρ]αἴο, 

Εἰ] ἀοοῖΐ ἱηγοηὶ, βοὰ ἰδρογο ογυγίθυβ. 

οἱ ἰάθη ἰῃ ΑΠΟΥ ΟΠ : 

Τιοφιιογίβ ἀς φυΐϊθυ" πὶ] ποβϊ, ρ᾽δηδ ουγεὶίδη5 

ΡΙαἰοηΐβ ἱπϑίδγ ; οορϑπι ποϑοαδβ οἱ ὨΙ ΓΌΠι. 

ἈΠΩΡἢἰ5 ἰπ ΑΙΡΗϊοΓδία : 

Αἰᾳαυΐ Βοῦυπη "Πυἃ αυοα παπηοίβοὶ οορὶ 85 

[6 ΡοΟ586 ριορίογ 'δης, ἰὰ οζο, ογα, τηΐπα᾽ βοίο 

ῬΙα(θη δ ἰδίυὰ ᾳυδπὶ θοπιπ. Β. Ἰαὶ αν δυάΐαδ. 

(28)1η Θοχίἀδπία νογὸ ἰάδηι αἱ : 

Ο ΡΙδίο, 

ΗΪὶ ὀγρβο ροίογδϑ ηἰϑὶ ἐγ ϑ {181 οδίοπογα 

βυθάπιοι}8 οὐπὶ δ ΡΟ ΓΟ 5, υἱ οοο θᾶ. 

Οἰδἰίηυβ ἰῃ Ρϑου ἀΠΥρορο ἐπη6ο : 

Ηοῖπο 65 Υἱ οἰ οοῖ,, προ ΠΠ486 δἰ 56Π8118 ᾿νᾶ[)08. 

Β. 7Τυχία ΡΙαἰοποιῃ ποι βοῖο, 8604 βυβρίοογ. 

ΑΙαχίβ ἰῃ ΟἸγπρίοάοτο : 

Μογίδ!α ᾳφυοὰ ογδί ΘογΡι}8 ἱπ πη6, Θχδει: 

5οα ἱπηηγογία 18 ρϑγίίου]α {1 ἴῃ φΠόγϑαι. 

Β. Νομπθ ἤδο Ρ] ίοη δ ὁχ Β0Ποἷδ Ὁ 

ΕΠ ἰῃ Ῥαδγδϑίίο : 

Αὐΐ οὔπλ Ρ]αἴομο 50} γίαπ ἰοαυὶ. 

δυθοδηηδί οὑπὶ οἰἶδι ΑΠδΧἸἃ5 ἱῃ Βοίγυ]ομο οἵ ἰπ Οἶγοα οἱ χλευάζει δ᾽ αὐτὸν χαὶ ᾿Αναξίλας ἐν Βοτρυλίωνι χαὶ 

295 Κίρκη χαὶ Πλουσίαις. (29) Ἀρίστιππος δ᾽ ἐν τῷ τετάρτῳ 2 9 1π Εδιηἰπίβ ορυ!επι!5. (29) Ατίδίρρυβ ἐπ φυδγίο ἀδ δπέϊ- 
περὶ παλαιᾶς τρυφῆς φησιν αὐτὸν ᾿Αστέρος μειραχίον αυο [μιχὺ αἰϊ ΠΠΠΔ Δ Οἰ εδοθπ(ἰ8 ουυδάδπι Αϑίἰογίβ Ποπηΐπο, 

τινὸς ἀστρολογεῖν συνασχουμένου ἐρασθῆναι, ἀλλὰ καὶ αυΐ οὔπι ἐο ἀδίγοϊορίεΒ ἀδραΐ ὀρεγᾶπι, ἀπιογὰ ὁδρίυμι ; Ὠἷο- 
Δίωνος τοῦ προειρημένου. ἔνιοι δὲ χαὶ Φαίδρου φασί: πἰὶβ εἰίαι), ουὐὰ8 δυργᾶ πηεπνίηίπνυβ. ΝΟΠΠΘΝΐ οἱ Ῥμδράγυπι 
δηλοῦν δὲ τὸν ἔρωτα αὐτοῦ τάδε τὰ ἐπιγράμματα, ἃ δπιαβθ8 ἀϊουπί : ἱπάϊοίαπι δυΐοπι δπιογίβ δθῦ6 ρ᾿ σγαπηπλδίδ 

(0 χαὶ πρὸς αὐτοῦ γενέσθαι εἰς αὐτούς" Ἰιδρο 80 60 ἰπ {||06 ὑοηϑογίρίᾶ : 

᾿Αϑβίγδ νἱ 68 : υἱϊπδη ἤδπι, πηϑυ8 Αβίϑς, ΟἸγπηρι, 

αἱ πιυ ἰ8 δὲο ἰ6 ἰυπιϊηΐδυϑ νἱάδη. 

Ἀστέρας εἰςαθρεῖς Ἀστὴρ ἐμός. εἴθε γενοίμην 
οὐρανός.) ὡς πολλοῖς ὄμμασιν εἰς σὲ βλέπω. 

χαὶ ἄλλο" . Εἰ αἰϊυά : 

Ἀστὴρ πρὶν μὲν ἔλαμπες ἐνὶ ζωοῖσιν “Εῷος " 5.[6}18 ῥγίαβ βυρογίβ Γα]βοθᾶ8 Γιυοἰἴογ, δ ἢυης 
45 γῦν δὲ θανὼν λάμπεις “ἕσπερος ἐν φθιμένοις. δχδιϊποία8 οδ 8818 Ὁ Πλη6 ὙΌΒΡΟΓ ΟΓί8. 

("ο) εἰς δὲ τὸν Δίωνα ὧδε - 

Δάχρυα μὲν “Εχάθη τε χαὶ Ἰλιάδεσσι γυναιξὶ 

(30) 1ῃ Ὀίοποπι γεγῸ ἴῃ ΠθηΟ Ἰηοά πὶ : 

Εἰ Ιδοῦπ)88 Ἠδοιθο οἱ Τιο͵δηΐβ Εδΐδ ρυ6}} 1 



(ἰ ΒΙΒΑ. 

Μοῖραι ἐπέχλωσαν δή ποτε γεινομέναις. 
σοὶ δέ, Δίων, ῥέξαντι καλῶν ἐπινίχιον ἔργων 
δαίμονες εὐρείας ἐλπίδας ἐξέχεαν. 

χεῖσχι δ᾽ εὐρυχόρῳ ἐν πατρίδι τίμιος ἀστοῖς, 
. Ν 7 νι ἋΥ , 

ὄ ὦ) ἐνὸν ἐχμήνας θυμὸν ἔρωτι Δίων. 

τοῦτο χαὶ ἐπιγεγράφθαι φασὶν ἐν Συραχούσαις ἐπὶ τῷ 

τάφῳ. (81) ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿Αλέξιδος, φασίν, ἐρασθεὶς 

καὶ Φαίδρου, χαθὰ προείρηται, τοῦτον ἐποίησε τὸν 
τρόπον" 

10 Νῦν ὅτε μηδὲν Ἄλεξις, ὅσον μόνον εἶφ᾽ ὅτι καλὸς 
ὦπται, καὶ πάντη πᾶς τις ἐπιστρέφεται. 

θυμέ, τί μηνύεις χυσὶν ὀστέον : εἶτ᾽ ἀνιήσεις 

ὕστερον. οὐχ οὕτω Φαῖδρον ἀπωλέσαμεν ; 

ἔχειν τε Ἀρχεάνασσαν, εἰς ἣν καὶ αὐτὴν οὕτω ποιῆ-- 
16 σαι" 

Ἀρχεάνασσαν ἔχω τὴν ἐχ Κολοφῶνος ἑταίρην, 
ἧς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων ἕζετο δριμὺς ἔρως. 

ἃἁ δειλοὶ νεότητος ἀπαντήσαντες ἐχείνης 
πρωτοπλόου, δι’ ὅσης ἤλθετε πυρχαζῆς. 

40 (32) ἀλλὰ χαὶ εἰς ᾿λγάθωνα -" 

Τὴν ψυχήν, ᾿Αγάθωνα φιλῶν, ἐπὶ χείλεσιν εἴχον᾽ 
ἦλθε γὰρ ἣ τλήμων ὡς διαδησομένη. 

χαὶ ἄλλο 

Γῷ μήλῳ βάλλω σε, σὺ δ᾽ εἰ μὲν ἑχοῦσα φιλεῖς με, 
ΤΙ δεξαμένη, τῆς σῆς παρθενίης μετάδος. 

εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ὃ μὴ γίγνοιτο νοεῖς, τοῦτ᾽ αὐτὸ λαξοῦσα 
σχέψαι τὴν ὥρην ὡς ὀλιγοχρόνιος. 

(χαὶ ἄλλο") 

Μῆλον ἐγώ βάλλει με φιλῶν σέ τις. ἀλλ᾽ ἐπίνευσον, 
80 Ξανθίππη " χἀγὼ χαὶ σὺ μαραινόμεθα. 

83) φασὶ δὲ χαὶ τὸ εἰς τοὺς ᾿Ερετριέας τοὺς σαγηνευ- 
θέντας αὐτοῦ εἶναι " 

Εὐθοίης γένος ἐσμὲν ̓ Ερετριχόν, ἄγχι δὲ Σούσων 
χείμεθα' φεῦ γαίης ὅσσον ἀφ᾽ ἡμετέρης. 

85 χαχεῖνο" 

Ἃ Κύπρις Μούσησι᾽ χοράσια, τὰν Ἀφροδίταν 
τιυᾶτ᾽, ἢ τὸν ΓΕρωτ᾽ ὕμμιν ἐφοπλίσομαι. 
42 ΄- ᾿ ’ . τ ᾿ ᾽ “ 

αὶ Μοῦσαι ποτὶ Κύπριν’ Ἄρει τὰ στωμύλα ταῦτα᾽ 
ὁιαῖν οὐ πέτεται τοῦτο τὸ παιδάριον. 

40 χαὶ ἄλλο᾽ 

Χρυσὸν ἀνὴρ εὑρὼν ἔλιπεν βρόγον " αὐτὰρ ὃ χρυσὸν 
ὃν λίπεν οὐχ εὑρὼν ἦψεν ὃν εὗρε βρόχον. 

Γ. ΠΛΑΤΏΩΝ. 

ἀθογούογο ΓρΟΘΏΒ ὁχ ροηϊ τσ 888 : 

αἱ {{0] ροςί ραγίοθργαοϊαγο Μαγία ἰγυπηρῆος 

ΒΡ65 το] αυᾶ 6ϑὲ π0}}}8, Οαγὸ Ὠΐομ., βυρογίβ. 

Οἰνίθυσ ἱησοηίὶ ἴῃ ρμαίγία ἰαυάδία,, [8065 πυηο, 

αυΐ ἱπδᾶηυπη πλα δηϊηιὶ γοἀἀϊβ δῆηογο, Ὀΐυῃ. 

Ηος οηίπι ἱπβογί ρίυπι οἰΐδπη 6856 ||} 5 ΒΘρ ΙΟΓΟ ϑυγϑοιιδὶβ ἔγὰ- 

ἀυπί. (31) Ονήη εἰ ΑἸεχὶπι ἃπιδ856 (ογίυγ οἱ ῬΠμοάτυπι, 

φιυοπῃδαπηοάσπι ἀἰχίηγι8, ἰῃ αιλρ5 5ογρδὶί 'π Ὡς πιοάππι : 

Ηος ἰδηίυπι ἀἰϊχὶ : υἱδὺ8 τα ρα] ΟΠ οΓ ΑἸ οχ 8 

ὑπάϊφαα πυης ἰῃ 56 Ἰυπλΐηᾶ δίποόγο ἰγϑι. 

ΟυδΓα 05 Οϑί 6 Πα 18 ΟΔηΪ 115, ΤΠ6Π5 ἰϑονὰ 3 ἀ016} }8 

Ροϑβίϊἀοα. Ρ]ιοθάγυπ) ΠΟΩπΠῸ [8 ρογα Ἰἀ πηι5 

Αγοϊθαηδεβεα ΄υοχῦα ΟΟΙοΟρ ιοηΐᾷ υ.51}Π1} 6556, ἴῃ 4φυδπὶ 5ἰὸ 

οι ροὶΐ : 

Αγομιοδηδ558 τη ἰ εἰ οϑἱ πιογοί τὶχ Οο]ορἢ οί, 56 Ὑ8 

Οὐ) οἱ ἰπ Γι 5 ἰΠ5] οἱ ΔΟΟΓ ἃπΊΟΥ. 
Οὐδ πιίβογί 74] Π]ἃ5, Ρ6ῈΓ αἰδηΐίδ ἱποο πα δ δὈϊδβί δ, 

ἸΠραΐδ 114 φυΐθιυ8 ργίπιδ ᾿υνεηία [. 

(32) [π᾿ Αρδίομοπι ἰΐθπι : 

δυᾶνῖα ἀδη8 Ασϑί!οηΐ δηϊπιδηὶ ᾿μ56 'π ἸΔΌγὰ ἰἐποθᾶπι : 

ϑοργὰ οἰξηΐπι ργορόγδῃϑ (Δ παυδιη δυϊίαγα (Ὁ. 

Ιἰοπ αἰϊυὰ : 

ΜαΪ]ο ορὸ [6 δγὶο : ἴυ πη 8] αἰ ρῖδ, 1υἀ 

δυδεῖρα,, 1ὴη6 πῃ ρογί! υἱγρίη!δίο ἰυᾶ. 

Ηος ἢοτὶ 8ἷ ρβοβϑδ88 πορϑβ, 06 β8:|ι5εῖρ6 πη] πι, οἱ 

4υδπη μογοδὶ βρᾶγτο [ΘΙ ρΟΓΘ ἰογπμᾶ Υἱάα. 

[1|6πὶ αἰϊυὰ :] 

Μαϊυπι 6ὁσο : πι6 ὐδου]αίυγ δπιδί χυὶ (6. ΔΠΠ116 40.8630, 

Χδη(Πρρα : {Π}} πιοχ δο τὶ (ογπιᾶ ρογὶξ. 

(33) Αἰυπί εἴ Π]υὰ ἰπ ΕΓΘ ΓΙΘΠ565 υπίγογϑοϑ ἰΔ πα δΔη) 88 ξοηᾶ 

εδρίοδ ἰρ811:}8 6586 : 

Ευλα δ" ΒΟΌΟ]65 Εγοίγὑ τ βυ 08 : αἴ ΓΟΡΘ 50.888 

οοπάϊμηγ, ἴθ ποβίγᾶ χυδι Ργοῦῦ] ἃ ραίεὶδ 1 

Ε{[ΙΠυὰ : 

δος γϑηυβ δὰ Μυδδ8 : οπογοαι οοἰθυγαία, ραεῖϊδ ; 

διτηδίυπι δυΐ ἰη γο8 6] οἷδπὶ ρυσγυπι. 

Αα ΜΝομογοηὶ Μυδὰ : ΜΑΓ(Ϊ Π8ὸ ἴυ Ἰυάϊογδ β6ΓΥδ ; 

81 ΠΟ 8 8188 Π0η ὨδὨσί ἰδία ῬυΘΓ. 

Τίοῃ δἰυὰ : 

Αὐτγυπι 4υ] γοροῦὶί,, Ἰδαυοιπ ΔὈ]οἷζ : ΔΓ υἱ ΔΌΓΟΣΩ 

ΟῚ γΓοροῦὶξ, ρογὶὶ ᾿οο φυθηὶ γοροῦὶὶ Ἰα4ι160. 

(4) Ἀλλά τοι Μόλων ἀπεχθῶς ἔχων πρὸς αὐτόν, « οὐ 4(34) Αἴ γόγο ΜοΙομ ΒΟΞ(1}1 δάνογβιιβ {Π πὶ δηΐπιο ποη ἰὰ δἱξ 
τοῦτο, φησί, θαυμαστὸν εἰ Διονύσιος ἐν Κορίνθῳ, 

40 ἀλλ᾽ εἰ Πλάτων ἐν Σιχελία. » ἔοιχε δὲ χαὶ Ξενοφῶν 
πρὸς αὐτὸν ἔχειν οὖχ εὐμενῶς. ὥςπερ γοῦν διχφιλο- 

νεικοῦντες τὰ ὅμοια γεγράφασι, Συμπόσιον, Σωχρά- 

6556 τηϊγδηάυπι δὶ ὈὨἰοπγυβίυ 5 Οογίη ἘΠ, 86α εἱ Ρ]δίο δϑϑοὶ ἐπ 

διε. ὙΥἹάοίυγ οἱ Χοπορθοη Ὠδυδαυδα πηι δ ἶοο ἰῃ "ἢ πὶ 

[υ͵ἱβθ6 δηΐηο. Νδπι νοὶ ἱἱΐ οοη οη ἰο0η}8 δἰυαΐο δἰ πλ} }}Ὰ δοτὶ- 

γϑογο,, ϑυπιροϑίυπι, δοογδίί Ὠοίοηϑίοποα), Οοπμηρηίδτὶδ 
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τοὺς ἀπολογίαν, τὰ ἠθικὰ ἀπομνημονεύματα.᾽ εἴθ᾽ ὃ 
μὲν Πολιτείαν, ὃ δὲ Κύρου παιδείαν. χαὶ ἐν τοῖς Νό- 
οἷς ὁ Πλάτων πλάσμα φησὶν εἶναι τὴν Παιδείαν αὖ- 

τοῦ μὴ γὰρ εἶναι Κῦρον τοιοῦτον. ἀμφότεροί τε Σω- 
Ὁ χράτους μνημονεύοντες, ἀλλήλων οὐδαμοῦ, πλὴν Ξξε- 

ὧν Πλάτωνος ἐν τρίτῳ τῶν ἀπομνημονεύματων. (35) 
λέγεται δὲ ὅτι καὶ ᾿Αντισθένης μέλλων ἀναγινώσχειν τι 
τῶν γεγραμμένων αὐτῷ παρεχάλεσεν αὐτὸν παρατυ- 
χεῖν. καὶ πυθομένῳ τί μέλλει ἀναγινώσχειν, εἶπεν ὅτι 

ιο περὶ τοῦ μὴ εἶναι ἀντιλέγειν " τοῦ δ᾽ εἰπόντος, « πῶς 

οὖν σὺ περὶ αὐτοῦ τούτου γράφεις; » καὶ διδάσχοντος ὅτι 

περιτρέπεται, ἔγραψε διάλογον κατὰ Πλάτωνος, Σ΄ά- 

θωνα ἐπιγράψας ἐξ οὗ διετέλουν ἀλλοτρίως ἔχοντες 

πρὸς ἀλλήλους. φασὶ δὲ χαὶ Σωχράτην ἀχούσαντα τὸν 
15 Λύσιν ἀναγινώσχοντος Πλάτωνος, «Ἡράκλεις, εἰπεῖν, ὡς 

πολλά μου καταψεύδεται ὃ νεανίσχος οὗτος. πολλὰ γὰρ 

ὧν οὐχ εἴρηκε Σωχράτης γέγραφεν ὃ ἀνήρ. (5) εἶχε δὲ 
φιλέχθρως ὃ Πλάτων χαὶ πρὸς Δρίστιππον. ἐν γοῦν τῷ 

περὶ ψυχῆς διαδάλλων αὐτόν φησιν ὅτι οὐ παρεγένετο 

30 Σωκράτει τελευτῶντι, ἀλλ᾽ ἐν Αἰγίνῃ ἦν χαὶ σύνεγγυς. 
καὶ πρὸς Αἰσχίνην δέ τινα φιλοτιμίαν εἶχε, φασίν, ὅτι 
δή που καὶ αὐτὸς εὐδοχίμει παρὰ Διονυσίῳ. ὃν ἐλθόντα 
δι᾽’ ἀπορίαν ὑπὸ μὲν Πλάτωνος παροφθῆναι, ὑπὸ δ᾽ 
Ἀριστίππου συστῆναι, τούς τε λόγους οὖς Κρίτωνι πε- 

» ριτέθεικεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ περὶ τῆς φυγῆς συμθου- 
λεύοντι, φησὶν ᾿Ιδομενεὺς εἶναι Αἰσχίνου " τὸν δ᾽ ἐχείνῳ 
περιθεῖναι διὰ τὴν πρὸς τοῦτον δυςμένειαν. (27) αὑτοῦ δὲ 
Πλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῦ συγγρχυμάτων μνήμην 
πεποίηται, ὅτι μὴ ἐν τῷ περὶ ψυχῆς καὶ ᾿Απολογία, 

- 

ΠιοΓδ} α. Αὐ ἰμος 116 ἀ6 ΒΟρυΒ]Ϊοα, ἷς Ογτὶ εετ θὲ  [πεί- 

ἰυϊοποπι, αυϑῖῃ ἴῃ δι}8 1, ορίθυβ Ρ]Δΐο ΠΟΙ ΠΠοηΐυ πηι 6856 

αἀἰεῖξ : βου οηΐπὶ οὐ υϑηοάϊ [556 Ογγυπι. Τυῖ δῖ} 0 ΖαυΠπὶ 

δοογδίθπι δαροῦ Ὠδθοδηΐ ἰῃ ΟΥΟ, Ὠυδίιδιῃ ΓΟρΟγίθβ 8υΐ 

ἰηνίοθιη [δοῖβθα Ἰηρη[Οη6π). 56Π|0}] ἰδηΐυ πὶ ΧΟΠΟρ ΟΠ 

Ρ] ἰομβ πηθιηΐη! ἰπ ἰογιϊο Μοπιογα]υμ.. (25) Ἐδγίμγ οἱ 

ΑὨ 5(Π6Π65, σαυπη ΘΟΥΠ) 4088 ΒοΓΙ ρβογαί αυϊρρίδιη γοοϊίδγα 

γΟ] εξ, ογᾶ556 ΠΠπ υἱ δά 685 γοοϊδηΐ!. Εἰ φυυπὶ γορδηίὶ 

οὐ) υ5πη04] ἃ 6556, Γοβροηά 586(, Οὐοά ποη Ἰἰοογοί οοηίγᾶ- 

Οἴσογο : Τὰ ογρο, δἰ! "16, ἀδ μος 'ρθο χυοπιοάο 5ογὶ 5} Εἰ 

400π| 516 οδίοπάογοί, ἰδίυα ἀγσιπηοηίαπι δοηλοΐ ᾿ρθι}Π} ον ϑγ- 

ίογο, βογὶρϑί᾽ δάνογβι "]δίοποπι ἀἰδίορσιπι, δα Ποποτὴ {Πυπὶ 

᾿Πβογθοη5. Εχ 400 816 8 δη 18 ἰη 86 ΠΥ Γ6Πὶ 6886 ΠΟῸἢ ἀ6- 

βίογυί. Αἰυηί δοογαίο, φυσπι Ρ]δίοπίὶβ Γι γβίάθπι δυά δβοὶ 

τγοοϊζαγὶ, Ργο ἢ αἰ! ἐπηπιογία !} 68, ἀϊχὶδβθ, αυδῃι Π}}{8 6 ΠΊ6 ΠΊ61- 

(Πγν ΔαοΙὁβοθηβ. ϑογρδὶξ φυρρθ πο ρϑυοδ Υἱγ 116 φυθ 850- 

εγαίδβ ποη ἀϊχὶί. (20) Εαϊὶ ἢ} οἱ δάνογβυβ Αγίδίϊρρυπι παυὰ 
οὈϑοιγὰ δἰ πη0} 85. ΝΠ ἰη ̓ἰὕγοΟ ἀθ Απηΐπιᾶ {ΠΠπῈ ἰπϑἰ πηι]δΐ, 

υοά ποη δα διογ τηογίϑηἰ δοογαίΐ, χυυπὶ ἰῃ απ οἱ νἱ- 

οἰπἰβ Ἰοοὶδ μοῦ ἰᾳὰ ἰοππρογὶδ πιογαίυδ δἱ[. Εγαΐ 11} οὐ 

ἢ βοιίπο χυοαυα σομίθηο : αυ]ρ}»6 ᾳυυπὶ δρυ Ὠ]ΟΠ βἰυπι 

ἱπ πιδζπο Ὠόπογο Παρογοίαγ, οσοηϑ4 116 ΓΟΓΙΠὶ ΟΠηΐυπη δὲ 

ΘΠ ὨγοίδοίΒ οϑϑοῖ, ἃ Ῥ]δίομ οβροσίαπι οἱ δὴ ΑὙίβι ρρο 

[υἱδ56 σοπηπιοπάλίυπι ἀἰσυηῖ. ῬΟΓΓΟ ΒΟΓΙΊΟΠΟΘ 4005 ΟΥΪΟ - 

6Πὶ (δοἱΐ ἢ οᾶγούγο ἰοᾳυσηΐθημ, 4 δούγαῖ! ἰυσᾶπὶ 518 - 

ἀργεῖ, ,.56}|η|5 [1556 ἰγδ 11 ΠἀΟΠΊΟΠΟι5 - 11} Υ ΓΟ ἃ Ρ] ίοἢ 6 

[ν}}5 Οὐἱο {ι͵856 δἰ(γυΐοβ. (37) 5] νϑῸ πιϑαυδπι ἰῃ 

ΗΠ γἷβ βαΐβ Ὀ]αῖο πηι! οπθῆν [δοῖβϑο ἀοργο θην, ργαλίογ- 

485} ἰπ ἰργο ἀὸ Απὶπιᾶ οἱ ἢ) ϑυογαί 5 [λο(ἐπδίοηθ. ἘΠΙΠῚ- 

0 Φησὶ δ᾽ Ἀριστοτέλης τὴν τῶν λόγων ἰδέαν αὐτοῦ με-2 ὕνεγο οταί θη ἰρδίιιβ ἐδπι18. ἰπί6γ ογπιο οἱ μθι υδίγοπι 
ταξζὺ ποιήαχτος εἶναι χαὶ πεζοῦ λόγου, τοῦτον μόνον 
παραμεῖναι Πλάτωνι Φαύδωρῖνός πού φησιν ἀναγινώ- 
σχοντι τὸν περὶ ψυχῆς, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἀναστῆναι πάν- 
τας. ἔνιοί τε φασιν ὅτι Φίλιππος ὃ ᾿᾽Οπούντιος τοὺς 

15 Νόμους αὐτοῦ μετέγραψεν ὄντας ἐν κηρῷ. τούτου δὲ 
χαὶ τὴν Ἐπινομίδα φασὶν εἶναι. Εὐφορίων δὲ καὶ 
Παναίτιος εἰρήχασι πολλάχις ἐστραμμένην εὑρῆσθαι 
τὴν ἀρχὴν τῆς Πολιτείας, ἣν Πολιτείαν ᾿Αριστόξενός 
φησι πᾶσαν σχεδὸν ἐν τοῖς Πρωταγόρου γεγράφθαι ἀν- 

(0 τιλογιχοῖς. (38) λόγος δὲ πρῶτον γράψαι αὐτὸν τὸν Φαῖ-- 
ὃρον" χαὶ γὰρ ἔχει μειραχιῶδές τι τὸ πρόδλημα " Δι- 
καίαρχος δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς γραφῆς ὅλον ἐπιμέμφεται 

ογδίοηθ πιο (ΠΟ ΓΘ αἷΐ Αγίδιοίοοϑ. ἤπης βοίαηι Ρ]8- 

ἰοηἱ δϑβο ΐἶββα Ἐδυόγίηι5 αυοάδη) ἰοΩο αἷΐ, αυυπὶ ἰἰ- 

Ὀγυπ 46 Αηἰπια Γοεϊίαγοῖ, το {005 ΥΈΓῸ ΟΠΠΠ65 δι Γγοχίβ56. 

δυηί υ! ἀϊσαπὶ ΡΒ ρρυπι Οριυπίίυηι ἰροὶιϑ1,Ἔρο5, συ ογαπΐ 
ἰῃ οογὰ, ἰγδηβογ ρϑίϑδο. Ηυ}118 οἱ ΕΡΙ ΟΠ 6 6886 δἰηΐ. Επι- 

ΡΠογίοῃ 8ο Ῥδπο 5. ἰπἰ{ἰυπὶ ᾿ἰγογυη) ἀ6 ΒΕΡῈ]οἃ ἰΠΎ6Π-. 

[πὶ 6556 ΠΔΓΓΔΗΐΪ ΟΥΓΘΌΓΙ5 σΟγΓοο[οπὶθυ18 80 'ρ850 δχρο  τυπι. 

Ἐδιι ἰρδίυ5 οι ρυ ) οδπι Αγβϑίοχοηυϑβ ἰοΐδηι [ΌΓΠ.6 ἰῃ ΡΓΟ- 

ἱδρογὼ Οοπίγδαϊο 0 η1}}»}5 δβϑογὶξ βογ ρβίδηι. (38) Ἑδπιᾶ δβί, 

ουηι ΟΠ ἰ πὶ ργηυ ῬΠδΡαΓΙΙΠῚ 5ΟΓΙρο 586 : οί δηΐηὶ 

χυζοβιο 1114 ποῃηΐ!}}} ᾿υνθη! 6. Ρογγοὸ Ὀϊοσδγοθαβ ἰοίαπι ἰά 

«ογἰδοπαϊ σοαυβ αἱ ρυξάυπι ἀχδρίίδί. Ρ]αίοποπι ἰγδάυηί, 

᾿ ὡς φορτιχόν. Ὁ γοῦν Πλάτων λέγεται θεασάμενός τινα δλφαμηι τἰαἰπδοί συδηύδηι ἃ] οἷα ᾿υἀθηίοπι, ἱπογορ 556 οἱ συ πη 

χυδεύοντα αἰτιάσασθαι " τοῦ δ᾽ εἰπόντος ὡς ἐπὶ μικροῖς" 
46 « ἀλλὰ τό γε ἔθος, εἶπεν, οὐ μιχρόν. » ἐρωτηθεὶς εἰ 

ἀπομνημόνευμά τι αὐτοῦ ἔσται ὥςπερ τῶν πρότερον, 

ἀπεχρίνατο, « ὀνόματος δεῖ τυχεῖν πρῶτον, εἶτα πολλὰ 
ἔσται. » εἰςελθόντος ποτὲ Ξξενοχράτους εἶπε μαστιγῶσαι 

τὸν παῖδα- αὐτὸς γὰρ μἡ δύνασθαι διὰ τὸ ὠργίσθαι. (39) 
80 ἀλλὰ καὶ πρός τινα τῶν παίδων, « μεμαστίγωσο ἂν, 

εἶπεν, εἰ μὴ ὠργιζόμην. ν ἐφ᾽ ἵππου χαθίσας εὐθέως 
χατέδη, φήσας εὐλαδεῖσθαι μὴ ἱπποτυφία ληφθῇ. τοῖς 
μεθύουδι συνεδούλευε κατοπτρίζεσθαι- ἀποστήσεσθαι 

γὰρ τῆς τοιαύτης ἀσχημοσύνης. πίνειν δ᾽ εἷς μέθην 

116, Εχίσιμπι 65ῖ, φαοα δ] εὺ ορροπίηγι5, ἀϊοογοί : Αἰ ΘΟΠδ.16- 

(υὐδο!υΐοπάϊ, παι, ποη οϑί οχί συμ. Τϊ ογγοσδίῃ8β δη οἰ ἶδπὶ 

οἷ αἰϊψιοά οο]οῦτγο ἀϊεῖαπ) {αἰ γαπὶ ο556ῖ, φυοιηδαπιοά πὶ 

δηζφυογιπι, γοϑροπαϊξ : Ργίπηιπλ ποι ηἷδ ἴδια αιωγοηάᾶ 

οδί - ἴυσπι ογαπὶ πὰ], [Ιπρτγοϑϑυπὶ 8 ]υμο ΧΟΠΟ- 

οἴδΐοιι Ὑογῦογαγο ΘΟΓΥΌΙῊ [11581} : ΠΟΙ ΘΠΪΠῚ 56 Ροδ56, α00- 

πἶδη) ἰγαίιι οβϑοῖ. {39) Ουϊάδπι ἰΐεπὶ βεγνόγυῃι, Ψ8π|, 1- 

φυϊί, ναρυϊαδθοβ, πἰϑὶ ἰγαῖαβ θβϑ6πλ. Οὐ πὶ 6400 ᾿πϑοα ββεΐ, 

σομ(ίπιιο ἀοϑοομαϊ, ἀϊσθηβ νογογσὶ 86 η6 64} [Δϑἴ οἴδγγο- 

τ. ΕΠ γ 8 δυδάοΓο 5016 8 υ [ἢ 5ρδοῦ]ο 86 δίυάϊοδα ἱπίαο- 

τοηίιγ : ἴοσα οαΐμῃ οἱ οὐυϑιηοαϊ [ιρἀϊίαίο ἀοἰογγεγοηίιγ. ῬῸ» 



ὅ τὴν ἀλύήθειαν " οἱ δὲ τὸ λέγειν ταληθῇ. 

10 χαθά τινές φασι. 

18 ΒΙΒΑ. 1. 

οὐδαμοῦ πρέπον ἔλεγε πλὴν ἐν ταῖς ἑορταῖς τοῦ [ χαὶ] 
τὸν οἶνον δόντος θεοῦ. καὶ τὸ πολλὰ δὲ χαθεύδειν ἀπή- 
ρεσχεν αὐτῷ. ἐν γοῦν τοῖς Νόμοις φησί" « κοιμώμενος δ᾽ 
οὐδεὶς οὐδενὸς ἄξιος. ν εἶναί τε ἥδιστον τῶν ἀχουσμάτων 

χαὶ περὶ ἀλη- 
θείας δ᾽ ἐν τοῖς Νόμοις φησὶν οὕτως (ο « χαλὸν μὲν ἥ 
ἀλήθεια, ὦ ξένε, καὶ μόνιμον " ἔοιχε δὲ οὐ ῥάδιον πεί- 

ΠΛΛΑΤΩΝ. 

ἴδτα υϑαι6 δὰ οὐγίοίδίοιι πυδαυδηι ἄδοογα πιοποραὶ, ργϑ- 

[εγαῦδπι ἰῃ ἀΐοθυ8 [65(18 ἀεὶ ἰγρί(οτβ υἱηΐ. δοιπηυς ἰΐδπὶ 

ἱπιπιοάίοιιϑ 1}}} ἀἐβρ!!οορδί - φυοοίγοδ ἰπ 1,ορΐθυ αἰξ, « Ποτ- 

ΤΑΪΘΠΒ ΔΘ) Π6Π1Ο Οἱ] 08 Ὀγοῖ ϊ οοέ. νυ Ὑογί(δίθ αἰ} θϑθο 

δυάϊίυ ϑυδνίυβ ἀΐοοθδί : 8}1} γϑγὰ Ἰοαφαὶ ᾿υσυπάΐυβ οπιπῖδυς 

αἀἰχίϑθα ρυίδηξ. δίο δυΐδῃ οἵ ἀθ νογι δία ἀἰϊχὶξ ἰῃ 1 θρίθυς: 

(40) « Ρυιοίαδγυπι χυϊἀδπὶ οδὲ γογίδ8, ὁ βοβροθ, δίῃ 

θειν. ν» ἀλλὰ καὶ ἠξίου μνημόσυνον αὑτοῦ λείπεσθαι ἢ 27 ἀυγα 6; σογυμ ἰὰ ρογβυδάθγα ποη [8.116 υἱάθίασ.» Μο- 
ἐν φίλοις ἢ ἐν βίδλίοις. ἐξετόπιζε δὲ χαὶ αὐτὸς τὰ πλεῖστα, 2 διηυιηοηίυπη βυὶ οοπεοθαί το πφαοηάυπη δυὺΐ ἰῃ ἀπιΐοὶβ δυΐ ἰῃ 

πον, Φιλίππου βασιλεύοντος ἔτος τριςκαιδέχατον, καθὰ 
χαὶ Φαύδωρῖνός φησιν ἀπομνημονευμάτων τρίτῳ " ὑφ᾽ 
οὗ χαὶ ἐπιτιμηθῆναί φησιν αὐτὸν Θεόπομπος. Μυρω- 
νιανὸς δ᾽ ἐν Ὁμοίοις φησὶ Φίλωνα παροιμίας μνημο-. 

16 νεύειν περὶ τῶν Πλάτωνος φθειρῶν, ὡς οὕτως αὐτοῦ 
τελευτήσαντος. (41) Καὶ ἐτάφη ἐν τῇ Ἀχαδημία, ἔνθαϑ 

τὸν πλεῖστον χρόνον διετέλεσε φιλοσοφῶν. ὅθεν χαὶ 
᾿Ἀλχαδημαϊχκὴ προςηγορεύθη ἢ ἀπ᾽ αὐτοῦ αἵρεσις. καὶ 
παρεπέμφθη πανδημεὶ πρὸς τῶν αὐτόθι, διαθέμενος 

20 τοῦτον τὸν τρόπον « τάδε χατέλιπε Πλάτων χαὶ διέ- 

2Ὁ 

θετο" τὸ ἐν Ἰφαιστιαδῶν χωρίον, ᾧ γείτων βορρᾶθεν 

Καὶ ἐτελεύτα μὲν ὃν εἴπομεν τρό- 2θϑατρίίΒ. Ἐγοχαοηίίδηι μοπιίπαπι, αἱ χυϊάδηι αἰυμξ, υἱίαγε 
ὈΓΡΙ υγέπλυ πη) 80] οραΐ. ΜογίξΓ 60 4υο ἀϊχίμπηυ πιοάο, ἰοσίϊο 

ἀδοίμηο ῬΗΠΙρρὶ γορῖὶβ δππο, υἱ Ἑδτοτγίπιυβ ἰῃ ἰογίϊο Οοπ,- 

πιρηίδγίογυιῃ γοίογί, ἃ 410 οἱ ου᾽ γραίαν [υΐδ56 ἢ] πὶ ΤΊοο- 

ΡοΟΙΏΡυ8 δυοίογ 6βί. Μυτοπίδηιβ ἴῃ δὲ πι} }1)}8 αἱΐ Ρ] "ΠΟΘΙ. 
ΠΊΘΠΝἑ ἶδ86 ὈΓΟΥΘΓΌΪ ἀ6 Ρ]δίοπὶβ ροαϊου)ὶς, 4ιιδ5ὶ εἰς 116 ἀ6- 

οἴξοοπ!. (41) Βορυϊίυβ ὁ8ῖ δυΐδιῃ ἰῃ Αοδάδπηΐα, υδὶ ῥ] γί - 

Τὴ} ἰδΠροτἷβ Ρἢ]Οβομ δίιι5 πγΓαῖ : ὑπάὰδ οἱ χυῶ 80 οὸ 

Πυχ!ὶ βοοῖδ Αὐδάδμοδ οβἰ Δρρε!]δία. Οογρυδ οἦυβ οἰαίιδι 

ποπογίἶοα οἱ δ ομμηΐθιυ8 Ἰοοἱ δοοο ἰ8 ἰξυιχ, 6δὲ δχβοαιίᾶς : 

ΕἸ]υδιηοὰΐ (υἱξ ἱρϑῖυ5 ἰοϑίαπιοπίυι : ἤς ἱεσαυὶϊξ Ρίαίο 

αἴφιις τγοϊφιϊ : Ιρἡπείασαγηι ζιπάϊιηι, ομὲ αὖ 
αφιΐϊίοπα υἱείπα υἱα δὲ φμία αμοὶξ α ἰομρίο (ε- 

ἣ ὁδὸς ἢ ἐχ τοῦ Κηφισίασιν ἱεροῦ, νότοθεν τὸ Ἡράκλειον »Ῥλιβίαάμηι, αὖ αιιδίγο Ησγασίδιιηι Ιρἠαβίϊαααγιωπ, 
τὸ ἐν Ἰφαιστιαδῶν, πρὸς ἡλίου δὲ ἀνιόντος ᾿Ἀρχέστρα- αὐ ογίι δοἰὶς Αγεοϊοδίγαιιις ῬΑΓΘαΥΤγ μι, αὖ οσσαεῖε 
τος Φρεάρριος, πρὸς ἡλίου δὲ δυομένου Φίλιππος Χολ- 

λιδεύς, καὶ μὴ ἐξέστω τοῦτο μηδενὶ μήτε ἀποδόσθαι 
μήτε ἀλλάξασθαι, ἀλλ᾽ ἔστω ᾿Αδειμάντου τοῦ παιδίου 

Ῥλρριι5 Οποϊϊιαοηςὶθ. Πιπο αμίεπι πδηιϊηὲ ἰἰοὶ ἐκεπὶ 
αἰ αἰὸ πϑὉοπάσγο αμὲ αἰΐϊοπαγο, 8εα εἰἐὲ Ααϊππαπί Πὲὶ 

γμαπίια Πεγὶ γμοίοςί. (42) Εἰγοδἀδιισο Γεπάμηη, 

εἰς τὸ δυνατόν. (3) καὶ τὸ ἐν Εἰρεσιδῶν χωρίον, ὃ παρὰ φΦώένι ἐπιὲ α Οαἰϊίπιαοῆο, σκὶ αὖ ἀφμίϊοπε υἱοίπμς ες 
Καλλιμάχου ἐπριάμην, ᾧ γείτων βορρᾶθεν Εὐρυμέδων δἰ γηιεθοπ Μυττδίπιιδίμις, αὖ αμδίγο Βεπιοξίταζεις 

Μυρρινούσιος, νότοθεν δὲ Δημόστρατος ξΞξυπεταιών; πρὸς Χυρείκσεηδὶ5, αὖ οτίμ Επιγυπιεάοπ Μυγτγλὶπιδῖμδ, αὖ 

380 ἡλίου ἀνιόντος Εὐρυμέδων Μυρρινούσιος, πρὸς ἡλίου 

35 τρεῖς. 

δυομένου Κηφισός. ἀργυρίου μνᾶς τρεῖς, φιάλην ἀργυ- 
ρᾶν ἕλχουφαν ἑχατὸν ἑξήχοντα πέντε, χυμόίον ἄγον 
τεσσαράχοντα πέντε, δαχτύλιον χρυσοῦν χαὶ ἐνώτιον 
χρυσοῦν ἄγοντα συνάμφω τέσσαρας δραχμάς,, ὀδολοὺς 

Εὐχλείδης ἃ λιθοτόμος ὀφείλει μοι τρεῖς μνᾶς, 
Ἄρτεμιν ἀφίημι ἐλευθέραν " οἰκέτας καταλείπω Τύ- 
χωνα, Βίχταν, Ἀπολλωνιάδην, Διονύσιον. (42) σχεύη 

οὐσᾶδι (ερἠϊδιι5. ΑΥσθη(ὶ πιὶπας {γ65, αγσοπίδαηι ρἢὶα- 

απι ρεπαεπέοπι ἀγαοσῆηιαβ σοπ πὶ δοχαρίπία φμίηφιο, 
ογηιδέιη ροπἀεγὶ5 ἀγαοϊηιαγιπι φμαανασίπία σείπφιε, 
απεΐμπι σπγομηι οὐ ἐπαμγοηι αἰτόαπι, απιδο ἀγασΐηιας 

φιια({μ0Υ οἰ ἐγΓο5 οὔοϊος ρεπαοηῃίίϊα. Εποϊίαος ἰαρίοἰαα ππϊδὲ 
αοὑοὲ πιΐγιαξ γ65. Αγίδηιὶη αἰεί ίο ̓ἰ οΥαπι : ξογυος τὸ- 
ζηφιο Τυοΐοπόηι, Βἰοείαπι, ΑΡοϊοπία θη εἰ Ῥίοηυείπι; 

(43) δμρεϊ οοίἑζεηι εἰ υαδα ἐπ δογίρίο ϑπμπιθόγαία, οὐ} 

ὀχοηιρίαν πμαδοῖ Τοπιοίγίμα. Νεπιἐπὲ αμίοηι φωοφιανα 
γεγραμμένα, ὧν ἔχει τὰ ἀντίγραφα Δημήτριος. ὀφεῦω ἀρῥοο. σαγαίογος ἐγαπὶ δοφίλοηος, δρειμδίρριις, Πεηια- 
δ᾽ οὐδενὶ οὐδέν. ἐπίτροποι δὲ Σωσθένης, Σπεύσιππος, 

εὖ Δημήτριος, Ἡγίας, Εὐρυμέδων, Καλλίμαχος, Θρά- 

4ῦ 

φ0 

σιππος. » καὶ διέθετο μὲν οὕτως. ἐπεγράφη δ᾽ αὐτοῦ τῷ 
τάφῳ ἐπιγράμματα τάδε" πρῶτον, 

Σωφροσύνη προφέρων θνητῶν ἤθει τε δικαίῳ 
ἐνθάδε χεῖται ἀνὴρ θεῖος ᾿Αριστοχλέης. 

εἰ δέ τις ἐκ πάντων σοφίης μέγαν ἔσχεν ἔπαινον, 
οὗτος ἔχει πλεῖστον, καὶ φθόνος οὐχ ἕπεται. 

4) ἕτερον δέ" 

Γαῖα μὲν ἐν χόλποιςχρύπτει τόδεσῶμα Πλάτωνος, 
ψυχὴ δ᾽ ἀθανάτων τάξιν ἔχει μαχάρων, 

υἱοῦ ᾿Αρίστωνος, τόν τις χαὶ τηλόθι ναίων 

τιμᾷ ἀνὴρ ἀγαθός, θεῖον ἰδόντα βίον. 

καὶ ἄλλο δὲ νεώτερον᾽" 

ἐγ, Ἠορίας, Επγυπιοάοπ, Οαἰέπιαοσδειια αἰψιια Τῆτα- 
δίρριι5. Ἠξὸο [οϑἰδηιθηζὶ ᾿ρϑῖι5 γαϊϊο οϑί. δορυ!ογση 6}05 
.γ18 ΠΠυβἰγδίυμῃ οδἱ Ορ  αγαπιπιδ ἰδ 5, φυογῦμ ἐἰΠυὰ ρΡεϊπηυπι 

οδῖ : 

Φυδε ουπηοῖβ ργϑοϑίδηϑ υἱίδαυθ πιοάδαϊδ 

Ἰιος βία ἰῃ ἰθτ0}}0 ἀἰγὺβ Αγίβίοο 68. 

δὶ φυδηχυδπὶ δὰ ΤΔ9Π05 βαρ οπίία Ὑοχ!ἱ ΠΟΠΟΓΟΑ, 

Ησυῃς εἰίγα ἰην αΐδπὶ νοχὶΐ δὰ δϑοίγᾶ ΥἱγῸ ΠΊ. 

(4 [ἴοὰ ΔΙ(ΘΓΌΙΙ : 

Οογρὺυβ Παροί σγοπῆο οοηίθοίαπι ἴογγα Ρ]δίοπ 8, 

ΤΏ6Π8 86ὰ ἰῃ ογάϊηΐ 05 δδόγὰ υἱμκοί βιι)ῃογὰπι, 

ΠΗ Αγ βίοῃίβ, ιιθπὶ ΥὙ6] ρογοξγπυ5 Ποπογαὶ 

δἷ ῥγοθὺ8 οϑί,, υἱίᾶπὶ οαἸ οο᾽ ἀπ πη Π Ἐπὶ 

Εἰ δ᾽ιυά γοορῃί - 



18. ΠῚ 

Α. Αἰετέ, τίπτε βέδηκας ὑπὲρ τάφον, ἣ τίνος, εἶπέ, 
ἀστερόεντα θεῶν οἶχον ἀποσχοπέεις; 

Β, ψυχῆς εἰμὶ Πλάτωνος ἀποπταμένης ἐς Γολυμπὸὺν 
εἰχών, σῶμα δὲ γῇ γηγενὲς ᾿Ατθὶς ἔχει. 

δ (.9) ἔστι χαὶ ἡμέτερον οὕτως ἔχον" 

Καὶ πῶς εἰ μὴ Φοῖῤος ἀν᾽ “Ελλάδα φῦσε Πλάτωνα, 
ψυχὰς ἀνθρώπων γράμμασιν ἠκέσατο;! 

καὶ γὰρ ὃ τοῦδε γεγὼς ᾿Ασχληπιός ἐστιν ἰητὴρ 
σώματος, ὡς ψυχῆς ἀθανάτυιο Πλάτων. 

Ιοχαὶ ἄλλο, ὡς ἐτελεύτα " 

Φοῖξος ἔφυσε βροτοῖς ᾿Ασχληπιὸν ἠδὲ Πλάτωνα, 
τὸν μὲν ἵνα ψυχήν, τὸν δ᾽ ἵνα σῶμα σάοι. 

δαισάμεγος δὲ γάμον πόλιν ἤλυθεν ἥν ποθ᾽ ἑαυτῷ 
ἔχτισε, χαὶ δαπέδῳ Ζηνὸς ἐνιδρύσατε. 

. ΡΙΚΑΤΟ. 

Α. Ουἱὰ πιοπυμηοηίδ δυροῖ, νοϊ πογι γομίηδ,, νοἱδςί ὃ 

Το τἰπὶ ἀΐο δυρογὰπη αύδηι ἰὕδᾶγο ἀοῃηυηι. 

Β. Ὠῖνᾶ ορο 50} {} ἰη σα υμὴ ΤΟΥ ὑπ ῦγὰ Ρ]αίοηϊς, 

δῖ οογρυϑ ἰογγοηυηη Αἰ 8 βογναῖ Ὠυϊηι}8. 
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(15) Ἐεί οἱ ποβίγυμῃ ἰῃ ἤᾶηο βοη(θηίίδηη : 

ΝΙ ἀοοΐυπι Οτεροῖβ ροηυ 8568, ΡΏΘ, Ρ]ίοηοηι, 

ῬΓΟΓΒΌΒ ΠΟΠ0 δηϊπηΐβ αυὶ πιοἀοδίυγ οὐδί, 

Οογρογὶϑ οὶ πιοάϊου δδί:18 ὁχ (6 Αβοϊθρίυ9 ὠστὶ, 

ΜΕἰογηο υἱ 8 0.68 Θδὲ δηϊπιδὲ {||6 1} ]δίο. 

Εἰ αἰϊυὰ ἀ6 ο6}115 πηοΓίθ : 

Ῥγοάυχὶί πο} 3 Αβεοϊορίοη δίαιια Ρ᾽δίοῃθιι 

Ριλυ5, υἱ Πἰο ΘΟΥΡ5 ουγοί, οἱ 1[Π|6 δηϊυ). 

Οοπ)υσία) σοΙΘὈγᾶγο υ 0] 68, 4ι.8π} ΘΟΠΟἰἀἰ ο}1}} 

Ὁγῦθπιὶ 8} ἰρ66, ὅοΥ]β ᾳφυδίηᾳι 5010 ροϑυϊί. 

Ι6 χαὶ τὰ μὲν ἐπιγράμματα ταῦτα. (ε) Μαθηταὶ δ᾽ αὐτοῦ: Αἴᾳῃια ἰΐὰ 88 Πα νοηί ορὶ σγαπηπιδία. (46) [) βοῖρυ}} γϑγο ἤιογθ 
Σπεύσιππος ᾿Αθηναῖος, Ξενοχράτης Χαλχηδόνιος, Ἀρι- 
στοτέλες Σταγειρίτης, Φίλιππος ᾿Οπούντιος, ᾿Εστι- 
αἷος Περίνθιος, Δίων Συρακόσιος, Ἄμυχλος Ἥρα- 

χλεώτης, Ἔραστος χαὶ Κορίσχος Σχήψιοι, “Γιμόλαος 
Ἃ Κυζιχηνός, Εὐαίων Λαμψαχηνός, Πείθων καὶ Ἧρα- 

χλείδης Αἵνιοι, ᾿Ιπποθαλῆς χαὶ Κάλλιππος ᾿Αθηναῖοι, 
Δησήτριος ᾿Ααφιπολίτης, Ἣραχλείδης Ποντιχὸς καὶ 

ἄλλοι πλείους, σὺν οἷς καὶ γυναῖχες δύο, Λασθένεια 
Μαντινικὴ χαὶ ᾿Αξιοθέα Φλιασία, ἣ καὶ ἀνδρεῖα ἠμ- 

ἢ πίσγετο, ὥς φησι Διχαίαρχος. ἔνιοι δὲ χαὶ Θεύφρα- 

στον ἀχοῦσαί φασιν αὐτοῦ" καὶ Ὑπερίδην τὸν ῥήτορα 
Χαμαιλέων φησὶ χαὶ Λυχοῦργον. Φὁμοίως Πολέμων 
ἱστορεῖ. (42) χαὶ Δημοσθένην Σαύῖνος λέγει, Μνησί- 
στρατὸν τὸν Θάσιον παρατιθέμενος ἐν τετάρτῳ μελε- 

ὃ τητιχῇς ὕλης. καὶ εἶχός ἐστι. Φιλοπλάτωνι δέ σοι δι- 
χαίως ὑπαρχούσῃ καὶ παρ᾽ δντινοῦν τὰ τοῦ φιλοσόφου 
δόγματα φιλοτίμως ζητούση, ἀναγκαῖον ἡγησάμην ὗπο- 
γράψαι χαὶ τὴν φύσιν τῶν λόγων χαὶ τὴν τάξιν τῶν 
διαλόγων χαὶ τὴν ἔφοδον τῆς ἐπαγωγῆς ὡς οἷόν τε 

ἣν στοιχειωδῶς καὶ ἐπὶ χεφαλαίων, πρὸς τὸ μὴ ἀμοιρεῖν 
αὐτοῦ τῶν δογμάτων τὴν περὶ τοῦ βίου συναγωγήν" 
γλαῦχα γὰρ εἰς ᾿Αθήνας, φασίν, εἰ δεήσοι τὰ χατ᾽ εἶδος 

διηγεῖσθαι. (15) διαλόγους τοίνυν φασὶ πρῶτον γραψαι 
δήνωνα τὸν ᾿Ελεάτην " ᾿Αριστοτέλης δ᾽ ἐν πρώτῳ περὶ 

0 ποιητῶν ᾿Αλεξαμενὸν Στυρέα ἣ Ἴ γχῖον, ὡς καὶ Φαύξω- 
βῖνος ἐν ἀπομνημονεύμασι. δοχεῖ δέ μοι Πλάτων ἀχρι- 
βθώσας τὸ εἶδος χαὶ τὰ πρωτεῖα δικαίως ἂν ὥςπερ τοῦ 

χάλλους οὕτω καὶ τῆς εὑρέσεως ἀποφέρεσθαι. ἔστι δὲ 

διάλογος λόγος ἐξ ἐρωτήσεως χαὶ ἀποχρίσεως συγχεί- 
(ὃ μενος περί τινος τῶν φιλοσοφουμένων χαὶ πολιτιχῶν 

μετὰ τῆς πρεπούσης ἠθοποιΐας τῶν παραλαμθανομένων 
προςώπων χαὶ τῆς χατὰ τὴν λέξιν χατασχευῆς. ὄιαλε- 
χτιχὴ δέ ἐστι τέλνη λόγων, δι᾽ ἧς ἀνασχευάζομέν τι ἢ 
χατασχευάζομεν ἐξ ἐρωτήσεως καὶ ἀποχρίσεως τῶν 

“0 προςδιαλεγομένων. (49) τοῦ δὲ διαλόγου τοῦ Ἠλατω- 
νιχοῦ δύο εἰσὶν οἱ ἀνωτάτω χαραχτῆρες, ὅ τε ὑφηγητι- 
χὺς καὶ ὁ ζητητιχός. διαιρεῖται δ᾽ δ ὑφηγητιχὸς εἰς 

ρου ΒΙΡΡυ5 Αἰ ποθ ηϑἷ8, Χοηοογδίοβ ΟΠ δ] δἀοηΐι8, Ατίδίο- 

(6165 δίαρί 658, ῬΌΪΙρρυβ Ορυμπίίυβ, Ηοδίου5 Ῥογὶμ ΐυ8, 

Ὀίοη ϑυγδουβδηυϑ, ΑἸΊΥ0]8 Ηγδοϊθοίθθ, Ἐγδϑίπϑ οἱ Οογὶ- 

5005 ϑοοροὶ!, Τἰπο]δ5 ΟΥζΖίοομυβ, Εὐυδροη [,Δηροδοοηυς, 

ΡΟ οἱ Ηθγϑο 68 Ἐπὶ, ΗἸΡΡΟΙ 8168 οἱ (Δ Π ἢ ρρυ5 ΑἰΠ6- 

Ὠἰοη868, Ὠοπηοίγι 8 Απιρὶ ρου! δηυ8, ΗΘΟγδο 68 Ῥοηίίοιϑ οἱ 

ΟΟΙΠΡΙ υΓΟβ 8}1}ι ἰη φυΐθὺ5 οἱ τ] ογο5 ἀυο», [,8561Ποη8 ΜΔ - 

{ἰποᾶ οἱ Αχίοῖμοδ ΡΠ] ἰδ, αυ, υἱ Ὠ᾿ρϑγο 8 δυσίογ 65, 

Υἱγ ἢ υἱοραΐυγ νοϑίθ. ΤΠΘορ γδβίιπι ἰΐοιπ 115 [1556 δυ-- 

ἀϊΐογοπι αυϊάδπι γοίογυηϊ, οἱ Ηγρογάθηι ογδίογοπι Οἰ δ πη86- 

Ιοοι οἱ ωγευγρυπὶ αἷι. Ἐδάσιῃ ἰγδάϊξ Ροϊειηο. 42} Εἰ 8πὶ 

θοποβίποηρῃ γοίογί ϑδθίηυϑ, δυσίοτοπμ ἰδ άδῃ5 Μηποβίβἐ Γᾶ - 

ἴυπι Τδϑίατ ἰη ̓ ἴγο χηδγίο ἀ6 Ποοϊδιηδηαϊ ἀγρυπιρηίίδ : οἱ 

δ ἰὰ φιάθηι υογβϑὶ 3116. ὙΟΓΌΏ ΘηΐΠ Υ6γῸ ΄αυυπὶ Ρ]δίοπ 5 

21 ῥυίπιϊβ βίυἀϊοβδ 58, Αγ γία, ἰάχυς διὰ 88η6 ἰη]υγίδ, οἵ 
ΡΠ οβορ ΐ βυπιπιὶ ἀοογοία ρϑοι]αγὶ χυοάδηη ΔΠΊΟΓΟ δ. 51υ- 

ἀἷο ὑγὼ οοἰογὶβ ἰπάδραγα βοϊθδβ, ορογοθ Ὀγαζίιπι οχἰδἐϊπηδνὶ 

οἱ βογιῃοηῖπ ἢ} 8 παίυγδπι οἱ ἀϊδ᾽οσοτυπι ογάΐποπη οἱ ἰη- 

ἀυοιοηίϑ γαίἰϑηθπὶ ὑγὸ υἱγίθυδ νοὶ υϊὶ μῸῪ οἰοπηθηίδ οδρίίδαυ9 

ἀΐρξογογο, υἱ δὰ οἃ αυδ ἀκα {ΠΠ}18 Υἱΐα οοἰορίνηι18., ἢδρο φυόαυθ 

ἀφογοίογαυπι {Π|᾿05 Θχρ  οδίϊο δοοράδί : 1185 φυ !ρρα βϑουπάιπλ 

ριονογθίυπι ποσίυδη) Αἰ ΘΠΔ5, 8 δίῃ σι δ ΠΟΥ ΒΡΟΟΙΘΑ ΘΠ ΓΓᾺ- 

Γ οροτγίογοί. (48) Ὠΐδ]οσο5 ἰΐδαυς ργίπιυπι Ζοπόποπ) ΕἸοδίθη 

δογίρϑίσδα (δγυηΐ : Αὐγίϑοίθ θα ὙυθγῸ ἴῃ ρυηο ἀ6 Ρορίΐβ Αἰθχᾷ- 

πιοηυηι ϑίγγοιπι δὶτο Τοίυμ, βίου οἱ Βανογίηπβ ἰῃ (ὉΠ1- 

τιοηίδτὶϊδ γα. Ὁείογυπι ΡΙδίο, πιθὸ αὐυϊάοπι ἰυάϊοίο, 

4υυπὶ (Ὁγιθδπὶ ἀχρο  γἹβθοί,, ἀϊρηίϊδβδίπηθ ποη δοϊυτὶ Ῥυ] οἰ τὶ - 

(υάἰηΐθ, γογιιπὶ οἱ ἰρϑίυ8 ἱπυθπίοη δ δἰ ἱ ΡδΙ πιδηὶ υἱπάϊοδί. 

Ἐπὶ δυΐαπι ἀϊδίοχυϑβ δόγπηο δχ ἰπίογγοσδίοπθ οἱ γοβροπβίοηθ 

(οπιροβίίυδ ἀδ γὰ δ]ίφυδ 4ια νοὶ ρἢ δορὶ ἑδπὶ Ὑ6] γοῖρ - 

Ὀ]1ο8 ραγίοβ δἰἰἰηραί,, οὐπὶ ἀθοθηςὶ οἱ οοπστυᾶ ΘΧΡΓΟΒΑΙΟΠΟ 

οἰ ίοϑ ρογδοηδγιπ, 4 δϑδυϊηυπίυγ, δοουγαίδα!!ε ΘΟΠ]ΡρΟ- 

βἰξοπα νογρογυ. δ᾽ θοοἃ συ ΓῸ οϑί ἅγδ ἀϊερυίαπαϊΐ, ΠῸΓ 

αυδ ἃ] αυϊά δυΐ τγοξιΐδηνι8 δυϊ σοι ργοθδηλι8 ὁχ ἰηΐογο. 

τορδίϊοπο [{146π| οἴ γοδροηϑβίοπο ἀἰβϑογοηπυπι. (49) Ἐπίπι-» 

γοΓο Ρ]αίοηΐοὶ ἀἰδοσὶ ἀσρ!οχ δϑί ἰπάο] 68, σι ᾿γίπηυπὶ οἱ 

γα οἰ ρυ πηι ἰοῦ 605 ἀϊξογίπηοη οἰποῖξ : 8|16γ ἃ} ἱποιί- 
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ἄλλους δύο χαραχτῇρας, θεωρητικὸν τε χαὶ πραχτιχόν. 

χαὶ τῶν ὃ μὲν θεωρητιχὸς εἰς τὸν φυσιχὸν χαὶ λογικόν, 

ὃ δὲ πραχτιχὸς εἰς τὸν ἠθιχὸν χαὶ πολιτιχόν. τοῦ δὲ 
ζητητιχοῦ χαὶ αὐτοῦ δύο εἰσὶν οἱ πρῶτοι χαραχτῆρες, 

ὅ ὅ τε γυμναστιχὸς χαὶ ἀγωνιστικός᾽ χαὶ τοῦ μὲν γυμνα- 
στιχοῦ μαιευτιχός τε χαὶ πειραστιχός, τοῦ δὲ ἀγωνι- 

στιχοῦ ἐνδειχτιχός τε χαὶ ἀνατρεπτιχός. οὐ λανθάνει 
δ᾽ ἡμᾶς ὅτι τινὲς ἄλλως διαφέρειν τοὺς διαλόγους φασί. 

(50) λέγουσι γὰρ αὐτῶν τοὺς μὲν δραματιχούς, τς δὲ 
10 διηγηματιχούς, τοὺς δὲ μιχτούς. ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι μὲν τρα- 

γικῶς μᾶλλον ἢ φιλοσόφως τὴν διαφορὰν τῶν διαλόγων 

προζωνόμασαν. εἰσὶ δὲ τοῦ μὲν φυσικοῦ, οἷον ὃ Τί- 

μαιος᾿ τοῦ δὲ λογιχοῦ ὅ τε Πολιτικὸς χαὶ ὁ Κρατύλος 
καὶ Παρμενίδης καὶ Σοφιστύς" τοῦ δ᾽ ἠθικοῦ ἥ τε Ἀπο- 

16 λογία χαὶ ὁ Κρίτων καὶ δ Φαίδων χαὶ δ Φαῖδρος χαὶ 
τὸ Συμπόσιον, Μενέξενός τε χαὶ Κλειτοφῶν καὶ ᾿Ξπι- 
στολαὶ χαὶ Φίληύος, Ἵππαρχος, ᾿Αντερασταί᾽ τοῦ δὲ 
πολιτιχοῦ ἥ τε Πολιτεία χαὶ οἱ Νόμοι χαὶ ὁ Μίνως χαὶ 

᾿Ἐπινομὶς χαὶ ὃ ᾿ἈΑτλαντιχός" (51) τοῦ δὲ μαιευτικοῦ 
30 ᾿Αλχιῤιάδαι, Θεάγης, Λύσις, Λάχης" τοῦ δὲ πειραστικοῦ 

Εὐθύφρων, Μένων, Ἴων, Χαρμίδης, Θεαίτητος" τοῦ 
δὲ ἐνδειχτικοῦ, ὡς ὃ Πρωταγόρας" καὶ τοῦ ἀνατρεπτι- 
χοῦ Εὐθύδημος, Γοργίας, ἱἹἹππίαι δύο. χαὶ περὶ μὲν 
διαλόγου τί ποτέ ἐστι χαὶ τίνες αὐτοῦ διαφοραὶ ἀπόχρη 

86 λέγειν. 
αὐτὸν δογωατίζειν, οἱ δ᾽ οὔ, φέρε καὶ περὶ τούτων διαλά- 
ὄωμεν. αὐτὸ τοίνυν τὸ δογωαχτίζειν ἐστὶ δόγματα τι- 
θέναι, ὡς τὸ νοαοθετεῖν νόμους τιθέναι. δόγωα δὲ ἐχα- 
τέρως χαλεῖται, τό τε δοξαζόμενον καὶ ἣ δόξα αὐτή. 

80 (62) τούτων δὲ τὸ μὲν δοξαζόμενον πρότασίς ἐστιν, ἅ 
δὲ δόξα ὑπόληψις. ὃ τοίνυν Πλάτων περὶ μὲν ὧν κα- 
τείληγεν ἀποφαίνεται, τὰ δὲ Ψευδῇ διελέγχει, περὶ δὲ 
τῶν ἀδήλων ἐπέχει. καὶ περὶ μὲν τῶν αὐτῷ δοχούντων 
ἀποφαίνεται διὰ τεττάρων προςτώπων, Σωχράτους, Τι- 

86 μαίου, τοῦ ᾿Αθηναίου ξένου, τοῦ ᾿[λεάτου ξένου. εἰσὶ 
δ᾽ οἱ ξένοι οὐχ, ὥς τινες ὑπέλαῤον, Πλάτων χαὶ Παρ- 

μενίδης, ἀλλὰ πλάσματα ἐστιν ἀνώνυμα ἐπεὶ χαὶ τὰ 
Σωκράτους χαὶ τὰ Τιμαίου λέγων. Πλάτων ὃ ὀογματίζει. 
περὶ δὲ τῶν ψευδῶν ἐλεγχομένους εἰςάγει. οἷον Θρασύμα- 

40 χον χαὶ Καλλιχλέα καὶ Πῶνλον καὶ Γοργίαν χαὶ Πρωτα- 
γόραν, ἔτι τε Ἱππίαν χαὶ [ὐθύδημον χαὶ τοὺς ὁμοίους. 
[553] ποιούμενος δὲ τὰς ἀποδείξεις πλείστῳ χρῆται τῷ τῆς 

ἐπαγωγῆς τρόπῳ, οὐ μὴν Μμονοτρόπῳ, ἀλλὰ διχῇ" ἔστι 
μὲν γὰρ ἐπαγωγὴ λόγος ὃ διά τινων ἀληθῶν τὸ ὅμοιον ἕαυ- 

45 τῷ ἀληθὲς οἰκείως ἐπιφέρων. δύο δὲ τῆς ἐπαγωγῆς εἰσι 

τρόποι ὁ ὅ τε κατ᾽ ἐναντίωσιν χαὶ ὃ ἐ ἐκ τῆς ἀχολουθίας, 

ὃ μὲν οὖν κατ᾽ ἐναντίωσίν ἐστιν ἐξ οὗ τῷ ἐρωτωμένῳ 
περὶ πᾶσαν ἀπόκρισιν ἀκολουθήσει τὸ ἐναντίον" οἷον, 
Ὁ ἑωὸς πατὴρ τοῦ σοῦ πατρὸς ἔτοι ἕτερός ἐστιν ἢ ὃ αὖ- 

00 τός, εἰ μὲν οὖν ἕτερός ἐστι τοῦ ἐμοῦ πατρὸς ὃ σὸς 

πατήρ, πατρὸς ἕτερος ὧν οὐχ ἂν εἴη πατήρ᾽ εἰ δὲ ὃ 
αὐτός ἐστι τῷ ἐμῷ πατρί, ὃ αὐτὸς ὧν τῷ ἐμῷ πατρὶ 
ὃ ἐμὸς ἂν εἴη πατήρ. (54) καὶ πάλιν, Εἰ μή, ἐστι ζῷον 
ὃ ἄνθρωπος, λίθος ἂν εἴη ἢ ξύλον, οὐχ ἕστι ὃὲ λίθος 

Ἐπεὶ δὲ πολλὴ στάσις ἐστὶ χαὶ οἱ μὲν φασὶν διαυογας 

. {Ἰδ5, Βασίθηυϑ. 

« δἰευί Ἰου](ΟΥὙ]5. οδὲ [668 ᾿πο  Π{πΠ|6γρ. 

[ἀδηο, 8Π{6Γ 80 ἰῃᾳυϊγοπάο “ἰεἴυθ. Ὀγίον 16 'ῃ ἄυο ἀξδ- 

{᾿πρυϊΐαγ σομογᾶ : δἰΐογυ ἰμ δροευϊδίίοπα οοῃκίϑι, ἂ!6- 

γυπὶ ἰῃ δοίΐοπθ. Ῥγίπηπι ἰόγυπὶ σοιθγα!η, {Πποογοιϊσυπε, 

ἴῃ πδίυγα]! ἃ6 ΓΑίΙΟΠ416, βϑοιηυη, ργδοίίουπι,, ἰῃ πιογαῖα 

80 ΟἸΙ]Ὲ αἰν αἰ γ. ΡῬόγγο δἰίόγαμν ΠΠπὰ σοπ 80 ιπαυΐ- 

γοηάο ἀἰϊείυπι ᾿{ἰἀ6πὶ ἰἱῃ ἀν Βροοΐοβ Ὀγίποῖροβ βοϊπαϊζωυγ : 

ρΡγΐ)ᾶ ΄συὰ ὁϑἱ ἀχογοι (8108, βοευπάδ 4118 δΘοποργίδι! 15. 

λυγϑαπι ΘΟΓΙΠῚ 41} δυπΐ οχογοϊ(δίϊοηΐθ. Ὀἰραγί (ἃ αἰν βίο 

δ5ῖ, αυᾶγυπι ἃ] ἰΘγᾶ 4υδϑἱ Οὔ οἰγίοθιη δϊΐ, δ᾽ ίογα ἰοηίαδί ἰῃ- 

σρηΐδ. Π{6π} Οἱ ραγί!8 ἀϊδίϊ πο ο δογὰπὶ αυΐ βυηΐ σοποογίδ- 

(ἰΟηἷ5., Δ}|1ἃ δοσυιβᾶηο ἱπϑογυ θη 8, 8118 ουογίοηο. Νϑαὺδ 

ἴλπηθη ΠΟῸ5 (σὶΐ ᾳφυοςάδιῃ Ρ]αίοηΐβ. ἀϊδ]οσοβ ἃ} 1{6 Γ ἃς ποβ 

αἀἰδίϊπρυογθ. (00) Ὀουπί επἰπι ὁχ Ηἷ5 8]105 ἀγαπιδίίοος, δος 

παγγδίϊοπθ) ΘΠ  Ποηί68, 8}105 πἰχίοβΒ. θὰ οᾷ βδ8πὸ ἀϊβίϊπ. 

οἰἴο ἀἰαϊοσογαπι ὁ ηδ 4018π| μ}}]ΟΒΟρΠογυπι δε ιοΐα: υἱάρίυς 

Δοσοπηηοάαίίογ, δυῃῖΐ οχ [8 φυϊάδηι φυΐ δὰ ρβιγείοληι ρογ- 
{ποι !, οἱ Τίπηασυβ. : δὰ ἀϊβϑογοηὴίὶ γα οηθπλ ρογποπέ Ρὸ- 
ἐΐσας, Ογαίυ]ι5, ῬΑγπηθ ἢ 465 οἱ 50ρ  ἰδίδ : δά οἰ οδπ), Αρο- 

Ἰουῖα, Ογίοη, Ῥηδάοπ, Ῥμάγυβ, ϑυπιροβίυμη, Μοηθχο- 
Ὧυ.8, ΟἸΠορἤοη,, Ἐρίβίο!, ΡΠΠ]ΠΟθυ8, ΗἸΡρΑγομι5 οἱ Απίο- 
Γαδίδα : δ ΡῈ] ΟἌγυπλ ὙΘΓῸ ΓΟΓῸ ΠῚ Γαίοποπη ΒΟΒρι σα, 

[μρ05, Μίηο05, ΕΡΙΠοιηΐβ οἱ ΑἰἸ]απίου. (8) Αἀ οὐϑ(οί τὶ - 

εἷαπι πιείμοάυπι ρμογποπί ΑἸΟΙ δ465 ἄυο, ΤΊ οᾶμοα, 1,γεῖς, 

1,ΔΟΙ 68. : ἴῃ ἰδηίαπάο γαγεαπίαγ ΕυΠυργοη, Μοπου, 

Ιοη, Οἰιγιηἰά68, Τπορίοί 5. :- ἰῃ δοουβᾶπαο 4}1}, υἱ Ῥγο- 

: ἴῃ δνογίοηαο ΕπΠιγάδηλ8, Οογρίδθ, Ηἰρρίαν 

ἄυο. Ὧδ ἀϊαϊοσο αι άηδι) 51 οἱ φυδηδη) βἰηΐ οὐδ ἀϊΠόγοη- 

Θυοπΐδη γεγο ἱπῆη 8 οοπίοπίϊο δεί, 4[1]8 

ἀἰοομ [θὺ8 ἴρϑιπὶ ἀθογοία ἱπίογγθ, 8115 πορδηςθυ8, ἂρ ἀ6 

15 φιόαιθ υἰἀοαπλι5. δὶ ἰδ! υγ ἀσόδγπογα ἀοογοίδ αἤϊδγγο, 

Ῥοτγγο υἴγοαθδ πηράο 

ἀοσγοία. νούλημιγ, εἴ 4185 ορ᾽πᾶπλιγ οἱ ορίπίο 'μ5ᾶ. (52) 

ΕΧ Π5 δυυΐίοι φυοά Ορίμᾶπλυγ ὑγοροϑ ἶο θοἷ ; ορὶπίο διιίθι, 

ΡΟγβυδδῖο ἰρ58 δῖνο ορίπαίο. Ρ]αῖο ᾿μι(υΓ αι μογορρογδί, 

θὰ ΟΧΡΟΠΪ ; συ ἡ γὺ δ} (138, Ποδάγρα! : ἀὸ γοθυς ἰη- 

σογΕ5 ποὸὴ ἀοῆπη!:. Αἴχαθ ἀς 1ν5 αι ἄρηα αι 'ρβο ορπδίαγ, 

ὀλροι εξ αιυιδίϊιογ ῬΘΓΒΟΠΑΓΙ ΠῚ ογα,, Βοογα 5, Τί μηροὶ, Αἰ 6- 

εἰθηκῖθ ΠΟΘ} }|5, Ρογοσγίὶ ΕἸοδίο, δυηί δυΐοπι ρογορτγίηϊ- 
Π0}}, υἱ αυϊάδιη ορὶπαπίιγ, ΡΙδίο οἱ Ῥαιπηθπίεβ, 5οά ἢρ- 

πηοηίἃ 5ἰη6 ποπ)ίης βυηί. ΝΑΠΊ4υ6 οἱ δοογαίί5 δίχυο Τἰπχοὶ 

νογῦδ ἄυπὶ Ἰοφαίϊγ, ἀθογοῖδ ἰηογί Ρ]δίο : αιΐ τηρη- 
ἀδοῖϊ σοαγρυδπίωγ, ἱπάποε!ξ ΤῊ γαβυπδοιυπ), (Δ οἸ ἐπι, Ρὸ- 

πη, Οογρίαπι, Ῥγοίδσογαπι.,, ργείογοδ Ηἱρρίδηι δίψυθ Εσυ - 

{ππτάριηυπ), οἱ ἢ} ϑπιοα! 8}108. - (53) Αἱ νόγοὸ ἀυσππι ργο- 
ΒΓ ἢ ι5 Οἱ ΔΡμΌ ΘΠ) σΟΠΟ] δ οηΐ θυ. Ιοσι5 οὶ, ρῥὰ- 
γἰπηυπι {αν ἸηἀυοίΙοη 6, ὁΔη 16 ΠΟῚ 5᾿Π10ΠΠοἱ͵, 56 Ὀἱραγεϊίδ. 

Ἐπί οηΐπὶ πάπποι ογϑίϊο ἐχ νυ ϑγίβ φυϊ θυ δά δπ) δίμη]ο ἐραὶβ νὸς 

ται Ὀγορτγία σΟἸ πο Π8 δίαιο ἰπίογθη8. ΕἾπ8 δυπΐ ϑροοῖοα 

ἄπαν, οἃ 48 ὁχ σοηίγαγίο ἢϊ, οἱ φυὰ! ὃχ ὁοῃβοχιοηίί. Οὐ; 

ἰσίίυγ δι οομῃίγατίο ἢ, δ) υδιηοάϊΐ 65ῖ υἱ ἱπίογγοραίο εἶγοδ 

ΟΠΠΠΘΠῚ ΓΟΘΡΟΠΒΙΟΠ6 ΠῚ ΟΟπίγδγίιπη ἰπίογαίαγ. ὕἱ ϑχϑεηρὶὶ 
Οδιι58, Ῥαῖογ ΠΙΟῸ5 διΐ δ]ΐιι8 οϑί αυδῖὴ ρδῖογ ἴυι δυΐ ἰάθη : 

δὶ ἰπατ ἰῖυ5 οοὲ ραΐογ πηοῖ8 αυδη) 86 Γ ἴυυ8, ΄Ζυυπι εἰ 

[118 ΠΖυδηὶ ραΐογ, ποη ογίϊ ραίθγ; δὶ ἰάδιη οϑί χὰ μαῖοῦ 

ΠΙΟΙκ » Ταππὶ ἰθοπὶ 811 αὶ ραᾶῖογ ΠΊ6 18, πηθιῖδ ἐγ Ρϑίογ. (54) 

Εἰ σιγεῦβ, δὶ δη 8] ἰοπιο ποη οδί, ἰαρὶβ ἂυί Ἰίσπυϊῃ οτἰζ. 
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ἢ ξύλον" ἔμψυχος γάρ ἐστι χαὶ ἐξ αὑτοῦ κινεῖται, ζῷον 
ἄρα ἐστίν" εἰ δὲ ζῷσν ἐστι, ζῷον δὲ χαὶ δ χύων χαὶ ὃ 
βοῦς, εἴη ἂν χαὶ ὃ ἄνθρωπος, ζῷον ὧν, χαὶ χύων χαὶ 
βοῦς. οὗτος μὲν ὃ τῆς ἐπαγωγῆς κατ᾽ ἐναντίωσιν χαὶ 

ὁ μάχην τρόπος, ᾧ ἐχρῆτο οὐ πρὸς τὸ δογματίζειν, ἀλλὰ 
πρὸς τὸ διελέγχειν. ὃ δὲ τῆς ἀχολουθίας ἐστὶ διπλοῦς" 
ὁ μὲν τὸ ἐπὶ μέρους ζητούμενον διὰ τοῦ ἐπὶ μέρους 

ἀποδειχνύς" ὁ δὲ τὸ χαθόλου διὰ τοῦ ἐπὶ μέρους [πι- 
στούμενος]. χαὶ ἔστιν ὁ μὲν πρότερος ῥητοριχός, ὃ δὲ 

Ιυ δεύτερος διαλεχτιχός. οἷον ἐν τῷ προτέρῳ ζητεῖται εἰ 
ὁ δεῖνα ἀπέκτεινεν. ἀπόδειξις τὸ εὑρῆσθαι αὐτὸν χατ᾽ 
ἐχεῖνον τὸν χρόνον ἡμαγμένον. (65) ῥητοριχὸς δ᾽ ἐστὶν 
ὁ τρόπος τῆς ἐπαγωγῆς οὗτος" ἐπειδὴ χαὶ ἡ ῥητοριχὴ 
περὶ τὰ ἐπὶ μέρους, οὐ τὰ χαθόλου τὴν πραγματείαν 

15 ἔχει, ζητεῖ γὰρ οὐ περὶ αὐτοῦ τοῦ δικαίου, ἀλλὰ περὶ 
τῶν ἐπὶ μέρους δικαίων. ὃ δ᾽ ἕτερός ἐστι διαλεχτιχός, 

προαποδειχλθέντος τοῦ χαθόλου διὰ τῶν ἐπὶ μέρους. οἷον 

ζητεῖται εἰ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος χαὶ εἰ ἐκ τῶν τεθνεώτων 
οἱ ζῶντες: ὅπερ ἀποδείχνυται ἐν τῷ περὶ ψυχῆς διά τι- 

3) νος χαθολιχοῦ, ὅτι ἐχ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία. χαὶ 
αὐτὸ δὲ τὸ χαθόλου χατασχευάζεται ἔχ τινων ὄντων ἐπὶ 

μέρους" οἷον ὅτι τὸ καθεύδειν ἐχ τοῦ ἐγρηγορέναι καὶ 
ἐνάπαλιν, χαὶ τὸ μεῖζον ἐχ τοῦ μιχροτέρου χαὶ ἀνάπα- 
λιν, τούτῳ δ᾽ ἐχρῆτο εἰς τὴν τῶν ἑαυτῷ δοχούντων 

3). χατασχευήν. (56) “Ὥςπερ δὲ τὸ παλαιὸν ἐν τῇ τρα-34 
γωδία πρότερον μὲν μόνος ὁ χορὸς διεδραμάτιζεν, ὕστε- 
ρὸν δὲ Θέσπις ἕνα ὑποχριτὴν ἐξεῦρεν ὑπὲρ τοῦ διανα- 
παύεσθαι τὸν χορόν, χαὶ δεύτερον Αἰσχύλος, τὸν δὲ 
τρίτον Σοφοχλῇς, χαὶ συνεπλήρωσαν τὴν τραγῳδίαν " 

ὃ0 οὕτως χαὶ τῆς φιλοσοφίας ὁ λόγος πρότερον μὲν ἦν μο- 
νοειδὴς ὡς ὁ φυσιχός., δεύτερον δὲ Σωκράτης προςέθηχε 

τὸν ἠθιχόν, τρίτον δὲ Πλάτων τὸν διαλεχτιχόν, καὶ ἐτε- 

ΟΠ 68{ δυΐοπι ἰδρίβ δυΐ Ἰίσπῦπι : Δηϊπιδίυ9 χυΐρρα 6β οἵ οχ 
86 ἴρ80 ΠηΟΥ̓ΘΙΌΓ : ΔηΪΠ1Δ] ἰφἰίυγ εβῖ. 5: δυΐοϑῃ δῃΐπ)δὶ εβί, 
δηΪπι8] γθγῸ οἵ οδηΐβ οἱ μ08, ογίξ οἵ Ποιηο δηίΐμηδὶ) οἱ Ἵοδηὶς ει 
"8. Ηδο ἰρίίυγ ᾿πἀυοίοη!8 βροοία χυδ Ρὸγ οοπέγαγίιτη {{, 
ὉΡὶ γίχα Ἰοουϑ 6βέ, υἱἱίας Ρ]Δίο, πΠοη δὰ ἀδοογποπάσηι, Ξοὰ 
δα τείθ!]θπάνπι. ΑἸΐογὰ οὐὰ8 βρθοίθϑ φυβ δὲ ῬΟΓ Θ0η86- 
αυοῃ8,, ἀὍΡ]οχ 68 : δἰίογα αιιάοπὶ ἰὰ ᾳφυοὰ ἱπ ρατγία χυρογί Ὁ 
Ρὲγ ἰά ᾳυοὰ 6δβί ἱπ ῥᾶγίε ἀδιηοῃβίγδί ; δ]ίβγα χυοὰ υηΐνοῖ» 
50Π| Ρ6Γ ἰὰ ᾳυοὰ ἰῃ ρᾶγία 6ϑ[ ργοραΐί. Ρχίογ 118 ΟΓΔίογυι, 
ΙΓ εγὰ αἰ! θο(ἰοογυπι 68, [8 ἀυδογὉΓ ἴῃ ῥγίπηα δὴ ἢὶς 
ΜΕ] 1||16 οὐδ δπι Θομηπ)ϑογίέ. Αὐρυπιδηΐυπ) 6βί 6Ὸ ἰδ ρογο 
ΤΕρεγίιιπι 6886 οὐϑάθ σγαθηΐιπ). (85) Ἐβέ δυυΐξδθιη ογδίογυμι 
δὰ ἰηἀυοί(ίοηΐβ δρθοίθθ : φυΐρρα γοίογίος υἱβ δὲ οἴποίυηι 
681 οἶγοδ ρᾶγίεβ, ΠῸῃ οἶγοδ Ὀπίνογβᾶ γογβαᾶγὶ, Οὐογὶξ δηἰπη 
ΠΟΠ 46 70γ6 'ρθο, γδγυπι ἀθ [18 4088 ἰῃ βἰησυίβ ἰμδίδ βυπέ, 
ΔΠογα γογὸ αἰ) οἱ οοτγπὶ οδέ, ἰῃ 4υ8 ΟΟΠΙΡΓΟΡ δία υπΐνοῦ- 
: ΠῚ ΡΟΓ ρᾶγίοϑ δυϊ βίησυϊαᾶ. Ουδημδαπηράμϊπ χυρογϊίωτ δὴ 
51 ἱπιπιογίδ!!8 δηΪπιᾶ οἴ δῃ Εχ πιογίυ]5 βἷπέ χυὶ νἱγαηΐ, χφυοά 
ἴῃ Πἶδγο ἀ6 Αἰίπιᾶ ργοθδίυγ μῸῚ ἀηίνογβυπ) φυοὰάδη) 9 ᾳυοὰ 
οοπίγαγί ὃχ οοπίγαγί 8 ἥδηΐί. 1άχιδ ἰρουπ πηΐγογβαϊα οχ 
αυϊρυδβάδηι δἰ πρυ]αγί θυ οοπἤοϊίαγ, αἱ δοιηηυβ Οχ Υἱεὶ δα οἱ 
Οοπΐγα, ΠΟ Πα 116 Πη8}}18 ΘΧ πηΐπογο οἵ οοπίγᾶ. Ἦδο δυίοϑιηῃη 
Βροοία υἱοῃαίωγ δὰ 855Ἔγοηδ 40 ἱροὶ νυνἱὰθθαπίυγ. (86) 38: 

αἱ οἰΐπι ἰγαροράϊδπ) ᾿γίτι8 χυδάθπη οἰ ΟΓΒ 80108 ἀρεθαΐ, ροβῖ- 
ΠΙΟΟῸ ΠῚ) Υ6ΓῸ ΤὭδϑρίβ ὑηυπὶ ἱπνθηὶξ ἢἰκίγίοποηι, αὐ οἤογυς 

ἰηἰεγάἄυπι γοαυϊεβοογοί, βοοιπάσπῃι ροϑίοδ ΔΕ ΒΟ 108 δα θοϊ 6 

ἰογίυπι ΘΟ! 00168, δίψπ6 ἴῃ πη πηοάυπὶ ἱγασορὰΐα ΘΟη 3011 - 

τηδίδ δὲ : [ἴδ οἱ ἢ}}]ΟΒΟρ ἶδ6 γαϊϊο ἀυάυπη εἰγοδ ὑῃ8πὶ 

ἰδηΐυπι ΡΠ γβίοῦΒ βρθοίεπι υογίθθαίογ : δοοοϑοὶξς ϑοογδίοβ οἷ 

δά]οοῖξ εἰϊοοη ; ἰογίϊδη Ρ]δίο ἀϊα!δοίίοοη δάαϊαϊξ, δ οου- 

λεσιούργησε τὴν φιλοσοφίαν. Θρασύλος δέ φησι καὶ 55πιπιᾶῖο ἐμ ]ΟΒΟΡ ἰδ Ορογί ὀχ γοπηδπὶ τηδηυπὶ Δρροδυΐξ, 
χατὰ τὴν τραγιχὴν τετραλογίαν ἐχδοῦναι αὐτὸν τοὺς 

16 διαλόγους [οἷον ἐχεῖνοι τέτρασι δράμασιν ἠγωνίζοντο, 
Διονυσίοις, Ληναίοις, Παναθηναίοις, Χύτροις, ὧν τὸ 
τέταρτον ἦν Σατυριχόν, τὰ δὲ τέτταρα δράματα ἐχα- 
λεῖτο τετραλογία.] (7) εἰσὶ τοίνυν, φησίν, οἵ πάντες 
αὐτῷ γνήσιοι διάλογοι ἐξ χαὶ πεντήχοντα, τῆς μὲν Πο- 

0 λιτείας εἰς δέχα διαιρουμένης --- ἣν χαὶ εὑρίσχεσθαι 
σγεδὸν ὅλην παρὰ Πρωταγόρα ἐν τοῖς ἀντιλογικοῖς φησι 
Φαβωρῖνος ἐν παντοδαπῆς ἱστορίας δευτέρῳ --- τῶν δὲ 

Νόμων εἰς δυοκαίδεχα. τετραλογίαι δὲ ἐννέα, ἑνὸς 

βιθλίου χώραν ἐπεχούσης τῆς Πολιτείας χαὶ ἑνὸς τῶν 
(ὁ Νόμων. πρώτην μὲν οὖν τετραλογίαν τίθησι τὴν χοι- 

νὴν ὑπόθεσιν ἔχουσαν" παραδεῖξαι γὰρ βούλεται ὁποῖος 
ἂν εἴη͵ ὃ τοῦ φιλοσόφου βίος. διπλαῖς δὲ χρῆται ταῖς 
ἐπιγραφαῖς ἑκάστου τῶν βιδλίων " τῇ μὲν ἀπὸ τοῦ ὀνό- 
ματος, τῇ δὲ ἀπὸ τοῦ πράγματος. (68) ταύτης δὲ τῆς 

᾿ ἀὐ τον ίας, ἥτις ἐστὶ πρώτη, ἡγεῖται Εὐθύφρων ἢ 
περὶ ὁσίου" ὃ διάλογος δ᾽ ἐστὶ πειραστιχός" δεύτερος 
ἀπολογία Σωκχοάτους, ἠθιχός" τρίτος Κρίτων ἢ περὶ 
πραχτέου, ἠθιχός" τέταρτος Φαίδων ἢ περὶ ψυχῆς, 

ἡθιχός, δευτέρα τετραλογία ἧς ἡγεῖται Κρατύλος ἃ 

ὈΙΟΟΕΝΕΞ. 

'ΓὨΓΆΘΥΠΟΒ δυΐθτη 8ββουὶ {1 π| δοουηάυπ) ἰγαρίοδπι ἰδίγα]ο- 

Εἶδπὶ ἀἰαίοροβ 8.05 οἰ ΐ886, [χφυοπιδαπιοάππη) ἱγαροράϊ χυδί- 

ίυον ἀγδπηδί θι.8 οογίδδηί, Ὠἱοηγα 5, [6 ηςοἰβ, ῬΑηδί θη ροία, 

ΑἸ γί γ8, φυογυτ ογαΐ φυδγίυμ δαϊγτγίουπη. Ουδίζυοῦ, δυ- 

ἴεπι ἀγαπιδία ΔρρΡΟΙ Δ δηίυγ ἰεἰγδορίδ]. (57) δυπί ἱφίυν, υἱ 

δἰυηΐ, ΟΠ. 68 608 ἀϊδ]οσὶ, ἀ6 ΄υΐθυ9 11} διθὶσίπιγ, φυΐη- 

αυδσίηΐα δοχ, Πορυθ οα ἱπ ἄθοοηι αἰν 88 11} γ08 (αύυδπὶ οἵ 

δρυὰ Ρτγοίδρογδπι ἰοἴδηι (γα ἱπυ θη γὶ ἰῃ Οσοη γδάϊοιοηΐθεις 

ἰγδᾶϊὶ Ῥμδνογίπυβ ἰῃ βοευπάο Οπληΐσοηδο ᾿ϊδίογἧϑθ : ἵ,6ρὶ- 

Ὀ0Ὲ58 ἰῃ ἀυοάρεϊπι ἀἰγ δῖ. δυπί δυίοι (οἰγδορίδθ πούϑῖη 

πυμοτο, ΒΟρυ δ ΐοδ Ῥγο υπ0 νοϊυπιΐῃς οἵ [,ορίθυδ “161 ΓΟ 

0π0 οοπιρυΐαί8. Ῥτγίπημδπὶ ἰσὶ ας ἰοἰγα!οσίαπι ρΡοηΐΐ Θο0Π|- 

ΤΠ 6 ἀγρυπηοηίυπι πΔ᾿οηοπι, οδίοάογΘ ὙΟ] 8 Οὐ) 5πηοαὶ 

6856 ἀεοδί υἱΐδ ρὨ]Οβορηΐ. Ὀυρ ϊοΐχφυο ἰπῃ ᾿ἰὈγ18 δίησι δ ἱπ- 

βου ρίίομθ υἱέων, αἰ ἑογα οχ πομνπα, ὁχ Γὰ δἰίογδ ἱπηροδίίδ. 

(58) Ηυλυ8 (οἰγα!ορίδθ, 4088 ργὶπιὰ δδῖ, ἰη οδρίία ροιίίυγ Ευ- 

{πγρῆ τοι βῖνο ἀ6 βδηοί[δίθ. 6ϑί δυΐθπη ρθ6 ἀΐΔ] οι ἰδηίδί:- 

τυ. Ηυποϑοχυίυν Βοογαῖϊβ οί ῃβίο, πιογδὶ δ ; (ΘΓ ]ο ]οο0 ΟΊ. 

οη εἶνε ἀθ οο ᾳυοὰ ἀσοπάμπ) 6ϑῖ, Πιογδ}18; φυγίο ῥηδούοη 

εἶνε ἀθ Απἰπ)δ, "ποτ 15. [ἢ ϑθοιπάδ γογὸ ἰεἰγδ! ορία Ὀγίπιυ8 
6 
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περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων, λογιχός" Θεαίτητος ἣ περὶ 
ἐπιστήμης, πειραστιχός" Σοφιστὴς ἢ περὶ τοῦ ὄντος, 
λογιχός " [Ιολιτιχὸς ἢ περὶ βασιλείας, λογιχός. τῆς 
τρίτης ἡγεῖται Παρμενίδης ἢ περὶ ἰδεῶν, λογικός - Φί- 
ληῦος ἃ περὶ ἡδονῆς, ἠθιχός" Συμπόσιον ἣ περὶ ἀγα- 
θοῦ, ἠθικός - Φαῖδρος ἢ περὶ ἔρωτος, ἠθικός, (58) τῆς 
τετάρτης ἡγεῖται ᾿Αλχιδιάδης ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως, 
μαιευτικός" ᾿Αλχιδιάδης δεύτερος ἢ περὶ εὐχῆς μαιευ- 
τιχός: ἽὝππαρχος ἣ Φιλοχερδής, ἠθικός " ̓Αντερασταὶ 
ἢ περὶ φιλοσοφίας, ἠθιχός. τῆς πέμπτης ἡγεῖται Θεά- 
γῆς ἢ περὶ φιλοσοφίας, μαιευτιχός - Χαρμίδης ἢ περὶ 
σωφροσύνης, πειραστιχός: Λάχης ἢ περὶ ἀνδρείας, 
μαιευτιχός " Δύσις ἣ περὶ φιλίας, μαιευτιχός. τῆς ἕχτης 
ἁγεῖται Εὐθύδημος ἢ ̓ Ιριστικός, ἀνατρεπτιχκός " Πρω- 
ταγόρας ἢ Σοφισταί, ἐνδειχτικός:" Γοργίας ἢ περὶ ῥη- 
τοριχῆς, ἀνατρεπτιχός" Μένων ἣ περὶ ἀρετῆς, πειρα- 
στικός. (διὴ τῆς ἑδδόμης ἡγοῦνται ϊἹἽππίαι δύο" πρῶ- 

τος ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, δεύτερος ἢ περὶ τοῦ ψεύδους, 

ἀνατρεπτιχοί' Ἴων ἢ περὶ ᾿Ιλιάδος, πειραστιχός" Με- 
νέξενος ἢ ἐπιτάφιος, ἠθιχός. τῆς ὀγδόης ἡγεῖται 
Κλειτοφῶν ἢ Προτρεπτιχός, ἠθικός: Πολιτεία ἢ περὶ ᾿ 
διχαίου, πολιτιχός" Τίμαιος ἢ περὶ φύσεως, φυσιχός" 
Κριτίας ἢ Ἀτλαντιχκός, ἠθικός. τῆς ἐνάτης ἡγεῖται 
Μίνως ἢ περὶ νόμου, πολιτικός: Νόμοι ἢ περὶ νομο- 
θεσίας, πολιτικός" ᾿7πινουὶς ἢ νυχτερινὸς σύλλογος ἣ 
φιλόσοφος, πολιτιχός" (61) ᾿Επιστολαὶ τριςκαίξεχα ,3 
» 5» δ᾽ν , 2 , ι΄ ὝὙ 
ἠθικαί ἐν αἷς ἔγραφεν εὖ πράττειν, ᾿Επίχουρος δὲ εὖ 
διάγειν, Κλέων χαίρειν" πρὸς Δριστόδημον μία, πρὸς 
3 ’ ’ δ τ ᾽ Α φ Ἷ 

Ἀρχύταν δύο, πρὸς Διονύσιον τέτταρες, πρὸς ᾿Ερικείαν 
0 χαὶ Ἕραστον χαὶ Κορίσχον μία, πρὸς Λεωδάμαντα 

υία, πρὸς Δίωνα μία, πρὸς Περδίχκαν μία, πρὸς τοὺς 

Δίωνος οἰχείους δύο. χαὶ οὗτος μὲν οὕτω διαιρεῖ καί 
τινες. Ἔνιοι δέ, ὧν ἐστι χαὶ ᾿Αριστοφάνης ὃ γραμ-37 
ματιχός, εἰς τριλογίας ἕλχουσι τοὺς διαλόγους, χαὶ πρώ- 

45 τὴν μὲν τιθέασιν ἧς ἡγεῖται Πολιτεία, Τ μαιος, Κρι- 

τίας" δευτέραν Σοφιστής, Πολιτιχός, Κρατύλος" (64) 

τρίτην Νόμοι, Μίνως, ᾿Επινομίς" τετάρτην Θεαίτητος, 
Εὐθύφρων, ᾿Ἀπολογία. πέμπτην Κρίτων, Φαίδων, 
᾿Ἐπιστολαί, τὰ δ᾽ ἄλλα χαθ᾽ ἕν χαὶ ἀτάχτως. ἄρχονται 

0 δὲ οἱ μέν, ὡς προείρηται, ἀπὸ τῆς Πολιτείας " οἵ δ᾽ ἀπ’ 
Ἀλχιδιάδου τοῦ μείζονος" οἱ δ' ἀπὸ Θεαγους ἔνιοι δ᾽ 

Εὐθύφρονος - ἄλλοι Κλειτοφῶντος " τινὲς 'Γιμαίου " οἱ δ᾽ 

ἀπὸ Φαίδρου ἕτεροι Θεαιτήτου " πολλοὶ δὲ ᾿λπολογίαν 

τὴν ἀρχὴν ποιοῦνται. νοθεύονται δὲ τῶν διχλόγων 
45 διολογουμένως Μίδων ἢ ἹἹπποτρόφος, ᾿Ερυξίας ἢ ̓ Γρα- 

σίστρατος, Ἀλχυών, ᾿ἈΑχέφαλοι ἢ Σίσυφος, ᾿Αξίοχος, 

Φαίαχες, Δημοδόχος, Χελιδών, ᾿ξ δόμη, Ἐπιμενίδης: 
ὧν ἢ Ἀλχυὼν Λέοντός τινος εἶναι δοχεῖ, καθά φησι 

Φαδωρῖνος ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν ἀπομνημονευμάτων. 
50 (61) Ὀνόμασι δὲ κέχρηται ποιχίλοις πρὸς τὸ μὴ εὐσύν- 28 

οπτον εἶναι τοῖς ἀυαῦϑέσι τὴν πραγματείαν ἰδιαίτατα 

μὲν σοφίαν ἡγεῖται εἶναι τὴν τῶν νοητῶν χαὶ ὄντως ὄν- 

των ἐπιστήμην, ἥν φησι περὶ θεὸν καὶ ψυχὴν σώματος 

χεγωρισαένην. ἰδία δὲ σονίαν καὶ τὴν φιλοσοφίαν 

ΒΙΒΛΑ. Γ. ΠΛΑΤΩΝ. 

μοπίξιγ ΟΓΑίΎ]}8 δίν ἀθ γοοίδ ΝΟππυπὶ γαίίοπο, αὐΐ δὰ 

Αἰδβογοηαϊ ἅγίοπι ρογίϊποὶ; Τ]ιορρίοί 8 βδἷνε ἀθ Ὠϊβειρ! πα, 

ἰοηίαίνυ8; δορδίᾶ οἷν ἀ6 ὁὺ 4ιοἀ 681, ΡΟ  ΠἸοι18 δῖτα ἀθ 

Βορῃο, αυἱ ἀυο δὰ ἀἰβοογοπάϊ ρεγιϊποηὶ γαϊοπο). [ἢ ἰοἰγα- 

Ιορία ἰογιϊα ροῃίϊαγ ρείπιο Ἰοοο Ῥαγπηοηΐα 68 βίνα δ [ἀοίς, 
4 δα ἡἰΞϑογοπαϊὶ γαίοπθηι δβροοΐδί ; δοουηάο ἢ] 6 0118 δἷνο 

ἀ6 Υοϊυρίαία, πιογα 15; ἰυπὰ ΒΥπηροβίι πὶ να ἀθ ΒΟΠΟ, πιὸ- 

ΤᾺ 15; μοβίγοπηο Ρ] νὰ ἄγ δῖ νο ἀθ ΑἸΠΟΓΘ, ΠηοΓα} 8. (59) [ἢ 

4υδγία ροηϊΐυγ ΑἸοϊίδα 65 Ὀγίγηι8 δῖνα ἀθ Ἠομηἷβ πδίυγα, 

ΑἸεϊ δία 65 ϑοουπὰυϑ βἰγα ἀ6 Ργϑοδίίομο, αυΐ ἄυο ομβίοἰ γἰεἰᾶ 
τοί !οάο υἱυπίυνγ; ΗἸρΡΑΓΟΙ8 δἶνα ἀδ [ογἱ δυο, ΠγοΓ8- 

118; Απίογαϑί δῖνο ἀθ ΡἢΠ]ΟΘΟρΡ ἶα, τηογα} 8. Ουἱϊηΐδρ ρο- 

εἰΐυτ ἰπ οἀρὶ 6 ΤΙ ιΘᾶρ685 δίνα ἀ8 ϑαρίθηία, αυἱ ρὶί οὐκί οἰ - 

οἷα πιοίῃοάο ; ἀοίποθρϑ ΟἹ γι θυ δῖνο ἀ6 Ἐγιρα! δῖς, ἰθη- 

ἰλιϊνι5; [μ80}168 δἶνο ἀ6 Εογί υἀΐηο, 1, γ815 5ῖνο ἀ6 Ατηοἰ ἰδ, 

οχ οδρίοί εἶα πο Ποάο τἴογαᾳυθ. δοχίαι γί ρ5. δϑί Επι- 

ΤΠ ΠΉΙ5 οἷν Οοηίομοδι8, ΘΥΟΓΒΙΟἢΪ ἰδοῦν 68; ἔὐυ]1η 

Ρτοΐδρογαβ 56 ϑορ ἐδίοθ, δοουϑδίου5; Οὐοτγμίαβ δῖνα ἐὁ 

Ἀϊιείογίοδ, αυὶ 'π ἀνογίθμἀο, Μοόμοη βἰνα ἀὁ Υἰγίυϊο, αυΐ ἴῃ 

ἰοπίδηιο νογβαίυγ, (60) δορεἠπιαπῃ ἱποϊρίαπΐ Ηἰμρία: ἀπο, 

ἂἀο Ηοποϑίο ὑγίογ, ροβίοιοῦ ἀ6 Μοηάδδοίο, ἅπιρο διὶ οτοῦ- 

ἰομάυπι μογιἰποηΐοϑ; [θη 5'να ἀ6 1]δο, ἰρη(αίίτυ; Μ6- 

ΠΟΧΘΠΙΒ δίνα ᾿ρ αρ 8, πιογα} 8. Οοἰανδ ργίπιπη Ιοσυϊῃ 

(οηοί ΟΠ ΟΡ οη κἰνα Εχμογίδί!ο,, τηογὰ} 5; ΒΟΘΡΌΒΙ δ βοὰ 

ἀς 7υϑι{1{, εἰν} 15; ΤΠη8. δίνο ἀ6 Ναίαγα, θΠγ βίοι ; 

στε ἶα8 δαὰ Αἰἰδι τ ι.8, πιο} 18. Νοηδρ ᾿γίπιιβ οο Μίπος 

ΔΩ ἀδ 1666, οἶν}}}8; [0065 5ῖν 6 ἀδ ἔδγοη !8 Ἰορῖθι8., εἶν!- 

118; Ερίπομῃινὶς βἷνα σα ι8. ποοίυγηυβ δἰνο ΡΠ] Οδορμαν, 
εἰν} 5; (61) Ερί βίο] γε οῖπι, πιογᾶ]68, φυΐδὰβ ργαροπο- 
μαΐ εὖ πράττειν, ΕΡίουΓυ5 δυΐδπὶ εὖ διάγειν, ΟἸΘΟΠ ὙΟΓΟ χαί- 

ρειν. ἔχ ᾿νϑ υπὰ 681 δὰ Αγἱδοἀδηηθπι, δὰ Ατομυίδηι αἰ", 

δὰ Ὀἰοηγβίιπι φυδίίμον, δὰ ΠΙδγιπίδπι οἱ Ἐγαδίυτη οἱ (οσὶ- 

βου ὑπᾶ, δὰ [ιοοἀδιηδηίΐοιη ὑπᾶ, δὶ Ὠιοποιῃ ὑπᾶ, 81] 

Ῥογαΐοοδῃ πᾶ, δ Ὠἰοπὶ5 ποοθβδβᾶγὶοϑ ἄυ85. ΗΠ) διηγοῦ! οκὶ 

βοουπάσηι ΤΙΓΑδΥ] πὶ Πἰθγογαπῃ ἐΠΠ π|8 αἰδΕ! ΠΟ 10, οἷ δἰ ψμὶ 
δϑοοηςυηΐυγ. ΑἸ δυΐδιῃ, ἐχ ᾳυΐϊδυ οἱ Αγ ϑίορ ᾶπὸ8 Ογδμι- 

τηδίϊουβ οϑΐ, ἴῃ {γ]οσίδϑ 6}.5 ἀἰ ΔΙ οσο5 ἀἰπίγ δαυηί : οἱ ῥυπιδιν 
ηυΐάρπι ροπυπηΐ οὐ}115 ρυίπγυπι ΟΒρυ]οα,, ἀοϊπάθ Τίηιδηαν, 

Ογ ἰδ ; δοουπάδηι, Ου}115 ΟΡ ἐβία, ΡΟ] ἰςι5, Ογαίγ 5. (63) 

ἦπ ἰογίϊα [μορ65 βίδίαπηΐ, Μίποσπι οἱ ἘΡΙπρπιάδ ; ἴῃ ᾳυδγία 

Τιἰιοροιοἴυπι, ΕύῚΠΥΡΙγόποπι, Αροϊορίδηι; ἰπ υϊηΐα ΟΥο- 
πδηϊ, ΡΠ δ ἀοποηι, ἘΡἰδίο] 88. Οοίογα βδίησυϊα οἱ δὶπθ ογάϊῃς 
Ροπυηί. Ιπεὶρίυπί φυϊάδηι, οἱ βυργὰ αἰχίπιι5, ἃ Βορυ- 

Ια, 8}}| ἃ πιδίογε ΑἸειἰδάθ, δ] ἰ δυΐθηιν ἃ ΤΊιθαρο, 8}}} Ὁ 
ΕὐΠγρῃγοιθ, ΒΟΠΠ}}}} ἃ ΟἸ ορμοπίθ, χυϊάδπι ἃ Τίμηδοο, 
[11 ἃ Ρ]αράΓο, ΓΆΓΘΙΒ 4}}} 4 ΤὨρεοίοίο : πε} ἃ Ανοϊορία ἱπεῖ- 

ρίυηι. Εχ Ἰη5 δυίοπι ἀϊδ]οσὶβ αι! ΡΙδίομί ἱπϑογιυπἴωγ, Ὠὶ 
δἴηθ ὉΠ4 οοηϊγογογρίὰ δά] ογίηὶ δυηΐ : Μίάοη βἰνς Ηἱρροῖγο- 

Ρίνιι8, Εγγχίδϑ βἶνε Ἐγδϑίβίγαϊ 18, ΑἸΟΥΌΠ, ΑΘΟΡ ΔΙ} βῖνθ 51- 

ΒΡ 8, Αχίοομυβ, ΡΠ ΔΟΟ5, Ὀοπηθίοσιβ, ΟΕ! θη, 56- 

ρἴϊμηα,, ΕΡἰπιοηΐ 65. Εχ 1ι8. ΑἸογοη ΓΘ π 5 συ] υϑάδπι 6858 
(ἐγίαγ, υἱ Ἑανογίθυθ ἰῃ αυϊπῖο Οοιαπιοπίδείογυπι ἀεὶ. 
(63) Επίπηνογο ποπηαΐθυδ τἰϑι18 681 υὙᾶγίϊ8, 26 ἰρϑίυϑ Ονογα 

προ 5. οἱ τυάϊυβ δἰαἰίπλ ρμαίθδηΐ. γοργίε ἰδπηθῃ 58- 

ρΡἰθιίίαι) 6856 δι], γαῖ ΘΔΙΓΠῚ ΓΟΓΙΙΠ) αυω“ἰη(0}}Π|ροπιἰ8 

Οὐπργοπομἀσηΐυγ οἱ 485 γθγὸ δυηΐ βοθη( πὶ, 4ιᾶπὶ 
ἰρβα δἷΐ ἰῃ ἀδὶ δἴχιια διϊπη ἃ σογρογα ἰδ) πεῖς οορη ἤοῃς 

τογρᾶτὶ. Ργορείδ ὑόγο βδρίεπ ΐδπι οἱ μι !οϑορ ὰπὶ τὸ- 



[1Β. ΠΙ. 

χαλεῖ, ὄρεξιν οὖσαν τῆς θείας σοφίας. κοινῶς δὲ λέγε- 
ται παρ᾽ αὐτῷ σοφία χαὶ ἢ πᾶσα ἐμπειρία " οἷον ὅταν 
σοφὸν λέγη τὸν δημιουργόν. χρῆται δὲ χαὶ ἐπὶ διαφε- 
ρύντων σημαινομένων τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν. ὃ γοῦν 

ΠῚ ᾽ ν 9. ὦ ᾿Ὶ 4 ΓῚ ς ῳ ς 

Ὁ φαῦλος λέγεται παρ αὐτῷ χαὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ, ὡς καὶ 

παρὰ Εὐριπίδη ἐν Λιχυμνίῳ φέρεται ἐπὶ τοῦ ραχλέους 
{ ; οὑτωσί: 

φω ῳ ᾽ 4 5" , 

Φαῦλον, ἄχομψον, τὰ μέγισς ἀγαθόν, 
πᾶσαν ἐν ἔργῳ περιταμνόμενον 

γῇ ’ ι σοφίαν, λέσης ἀτρίδωνα, 

(6) ρῆται δ᾽ ὃ Πλάτων ἐνίοτε αὐτῷ καὶ ἐπὶ τοῦ χα- 
χοῦ" ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ ἐπὶ τοῦ μιχροῦ. πολλάχις δὲ χαὶ 
διαφέρουσιν ὀνόμασιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου γρῆ- 
ται. τὴν γοῦν ἰδέαν καὶ εἶδος ὀνομάζει καὶ γένος καὶ 

Ι5 παράδειγμα χαὶ ἀρχὴν χαὶ αἴτιον. χρῆται δὲ χαὶ 
ταῖς ἐναντίαις φωναῖς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. τὸ γοῦν αἰσῦη- 

τόν χαὶ ὃν χαλεῖ χαὶ μὴ ὄν' ὃν μὲν διὰ τὸ γένεσιν αὐτοῦ 
εἶναι μὴ ὃν δὲ διὰ τὴν συνεχῇ μεταδολήν. χαὶ τὴν 

ἰδέαν οὔτε χινούμενον οὔτε μένον' χαὶ ταὐτό χαὶ ἕν χαὶ 
0 πολλά. τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ πλειόνων εἴθισται ποιεῖν. 

(65) ἔστι δὲ ἣ ἐξήγησις τῶν λόγων αὐτοῦ τριπλῆ, 
πρῶτον μὲν γὰρ διδάξαι χρὴ ἕχαστον τῶν λεγομένων 
ὅ τι ἐστίν: ἔπειτα τίνος ἕνεκα λέλεχτχι, πότερα κατὰ 
προηγούμενον ἢ ἐν εἰχόνος μέρει χαὶ εἰς δογμάτων 

25) χατασχευὴν ἣ εἰς ἔλεγχον τοῦ προςδιαλεγομένου" τὸ δὲ 

ΡΙΑΤΟ. 83 

οδί δρροι ἰοπθ) αυδηάδηιμ 8. ἀοϑἰ ογίυπὶ ἀν ηαν βαρίδη- 

(ἴ65. σοπιηπηυπηίογ δυΐοιῃ ἃρυὰ ἴρϑυ πη δ ρ οπι8 ἀἰο ἴα Γ οἰ ΠῚ 

ομηῃΐϑ ρογί ἰδ, υἱ φυυ πη ν ΓῸΪ στγαίἃ βαρ οηΐοπι νοσδί γι ῇ - 

σοι. Οἱ ίυγ οἱ ᾿ἰβάίϊο πη δ ρ6 ποπιλὶπίθι18 ἢ 8 σι! ΠσΔ ἢ }5 γὸ-- 

Βυ8 νδγίἰϊ8. 118 νοσδθυ] πὶ φαῦλος δρυά ᾿Πυπὶ οἰΐα πὶ Ργὸ 

δἰ πη ρΠ}|εἰ ροπίΐαγ, 5ουΐξ οἱ δρυὰ Εὐυτγίρίάθπη ἰῃ 1{ΠογὙπιηΐο 

ἄς Ἡργου!α υϑυγρδίυγ ἰῃ ἤσῃο πο ππ : 

δ᾽ Π}Ρ0]]!]Θοῃ (φαῦλον), οἰορδηίία: πορ] σοηΐο πη ; ἴῃ πηᾶχί- 
[πιὶδ ΘΧοΘ ἢ] ηΐο τη 

Ῥγαβίδη [ἴδηι δηϊπνὶ ἰοἶδπ| ἰῃ ἃροπαο ΘΟ ΡΟ οπίοπι, 
ἃ Οἰερηάϊ δε 1 οἰ}8 4116 111}. 

(61) Οὐ ὁοὸ νοοδρυΐο Ῥ]αίο ἰπίογαππι ρΓῸ ῥᾶγνο, ἰηίογ- 

ἄυ ὕγὸ δχίρῃο. ϑ8}06 νϑγῸ οἵ υδγὶ δ ποῃληΐυδ υἱἱἴγ ἰπ 

οδάριῃ βίῃ Ποδ ὁ Πα. Νδιαυς ἰάρδῃι οἱ βρϑοίθπι ποιηΐπδὶ 

οἱ ροηυ8 οἵ ὀχ ρίαγ οἱ ἰηἰἰἰὰ ν οἱ οαυθᾶ). Οἱ ἴὰγ οἵ οοη- 

γδυ} 15 γος ι8 υἱ ἰάδιη 5ἰηϊ ποηί. Νὰπι αυοᾷ βοηϑυὶΐ 51}}}- 

οι γ, σἵ 6 Π8 οἱ Ποη 68 αἰ οἷ : 6ἢ5 4υ !ἀ6Π} 6556 ργορίογ ξθηο- 

ΓΑΙ ΟΠ πη, ΠΟΙΩ͂ Θἢ8 διυιίΐδπλ ῬΓΟΡίοῦ δϑδἀυ8π) πιυ (Δ ]0Π}6Π}. 

Ἰάρδιῃ ἰδ πὶ ἀρΡ06|1δὶ φυοὰ πραυὰ πηοντοίυγ ἤσαυς πιδηοί; 

Ιάρῃῃ οἵ ὕὑπυπὶ ἀἰο] οἱ πιυ]ίᾶ. Ιἄθπὶ Ὑογοὸ οἵ ἱπ ῥ᾽ υΓγί Πιΐβ 

“(δσογα δο] ἔυ.5 65ΐ. (05) Εδί δυΐϑηῃ Πἰθγογὰπὶ 6}0.8 (γί ρ!]οχ ὁχ- 

μο5 10. Ῥιυΐπ)Ὸ οῃΐπη ἄσοογο ορογίοί θογυπ αυῷ ἀϊουη- 

ἴυγ υπυπιαυοάύᾳιο αυἱὰ 9. : ἀοίηάε εἰ}08 τοὶ ταί ἀϊοί πὶ 

δἰἍ, υἱγυπὶ ργί πεῖρα! ἀ6 οαυβᾶ, δῃ ἱπηδρίηΐθ Ιοοο οἱ δὰ 

ἀοογοίογυπι Δ5δοῦ ΟΠ ῸΠπὶ, 8η δὰ τοί] πάυπη οομίτὰ ἀΪ856- 

γοηΐοηι : ἰογίϊο σθγοὸ δη γϑεία ἀἰείιπη 5[. ὙΘΓΌΙ φυοπίδιη 

τρίτον εἰ ὀρθῶς λέλεκται. ᾿Ιἐπεὶ δὲ καὶ σημεῖά τινα δ οἰρβίιι5 ΠΡ γίβ εἰ ποία αυμράδπι ἀρροπυπίυτ, 66 ἀο [ν8 φυο- 
τοῖς βιδλίοις αὐτοῦ παρατίθεται, φέρε καὶ περὶ τούτων 

τι εἴπωμεν. Χ λαμὄανεται πρὸς τὰς λέξεις χαὶ τὰ 

σχήματα χαὶ ὅλως τὴν Πλατωνικὴν συνήθειαν" διπλῇ 

0 πρὸς τὰ δόγματα χαὶ τὰ ἀρέσχοντα Πλάτωνι" (66) Χ᾿ 
περιεστιγμένον πρὸς τὰς ἐχλογὰς καὶ χαλλιγραφίας" 
διπλῇ περιεστιγμένη πρὸς τὰς ἐνίων διορθώσεις" ὀδελὸς 
περιεστιγυένος πρὸς τὰς εἰκαίους ἀθετήσεις" ἀντίσι- 
Ὑμα περιεστιγμένον πρὸς τὰς διττὰς χρήσεις χαὶ με- 

4. ταθέσεις τῶν γραφῶν" χεραύνιον πρὸς τὴν ἀγωγὴν τῆς 

φιλοσοφίας - ἀστερίσχος πρὸς τὴν συμφωνίαν τῶν δο- 
μάτων ὀδελὸς πρὸς τὴν ἀθέτησιν. τὰ μὲν σημεῖα 
ταῦτα χαὶ τὰ βιθλία τοσαῦτα" ἅπερ, ὡς ᾿Αντίγονός 
φησιν δ Καρύστιος ἐν τῷ περὶ Ζήνωνος, νεωστὶ ἐχδὸο- 

40 ὑέντα εἴ τις ἤθελε διαγνῶναι, μισθὸν ἐτέλει τοῖς χε- 

406 ρΡδῖι δ Ἰοαυδπλιγ. Χ οηΐ [ἰογὰ δὰ ἀϊοἰἰ0η65 ἃς ἢ Γὰ8 

55 Πι} Ὁ 80 ργοῦϑυ5 δα Ρ]αίοη ἰδ σοηϑυσί θη ποίδῃ - 

ἄδηι; ἀυρϊα, δὰ ἀδογοῖα Ορ᾿ Πἰοῃ654116 6] 08 ρόσ ΠΑ Γο5; (66) Χ 

Ρυποίβ υπάϊαφυο ποίδίιπι δα οἱ οοίἰογο5 φυδθηι6 βοη θη 185 

ογηδίυβαυος γὙογρθοῦυμ; ἀπρ4 ρυποί5 υπάΐχψυς ποίαία δὴ 

αυογυπάδηι οπηοη δίίο 05; ΟὈΘ] 5 θυ ποίΐβ πηάΐχας ποίαϊ 8 

δά 68 αιιδὲ ἰθ γα ἱπηργο ΡΠ ῸΓ ; δη ἰδίχψηηα ρυποί8 υπάΐψυα 

ποίδίαιη δὰ υδι}8 ἀυ 1 1065 δογρίυΓοραι6 ἰΓδη δ᾽ α[ἰ0η 68; οὐ- 

ταυπίυχη δὰ ρ]]οϑορ δ ἱηϑιΠυἰοηοπὶ ; δϑίογίβουϑ δὶ 001}- 

νοι ἱοη δπὶ ἀοογοίογυπι ; ΟθΘ] 5 δὰ ἱπηργορδίίοποπι. δυῃὶ 

ἰσϊίατ Ὠ) υϑιηοαϊ πυΐδο οἱ Πἰο Π᾿Ργογυ πῇ ΠΠΊΘΓ 5 : 4108 αὐ]- 

ἄοπι, υἱ δἰ( Απἰβοηυβ Οδγγβίϊ8. ἴῃ ἰγΟ ἀ6 ΖΟΠΟΠΟ, ΠΕΡΟΓ 

οὐ ἰἰ8 ἠο(ἷ8 οἀϊΐο8 δἱ 4υ}8 σΟσῃόϑόσγο τοἰιυ δϑοί:, ργοι 

χτημένοις. (67) Τὰ δ᾽ ἀρέσχοντα αὐτῷ ταῦτα ἦν. ἀ4οϑιφυ!ά ΠΟΙΏΘΓΑΓΟ ἀοθοραί 8 4υἱ ροββίογοηί. (6) 

ἀῆάνατον ἔλεγε τὴν ψυχὴν χαὶ πολλὰ μεταμφιεννυμέ- 
νην σώματα, ἀρχήν τε ἔχειν ἀριθμητιχήν, τὸ δὲ σῶμα 
Ἱεωμετρικήν" ὡρίζετο δ᾽ αὐτὴν ἰδέαν τοῦ πάντη διε- 

45 στῶτος πνεύματος. αὐτοχίνητον δ᾽ εἶναι χαὶ τριμερῇ" 

τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς λογικὸν μέρος περὶ τὴν κεφαλὴν χα- 
θιδρῦσθαι, τὸ δὲ θυμοειδὲς περὶ τὴν καρδίαν, τὸ δὲ 
ἐπιθυμητιχὸν περὶ τὸν ὀμφαλὸν χαὶ τὸ ἧπαρ συνίστα- 
σθαι. (48) περιέχειν δ᾽ ἐκ τοῦ μέσου διὰ παντὸς 

ὁ χύχλῳ τὸ σῶμα χαὶ συνεστάναι ἐκ τῶν στοιχείων, 
διχιρεθεῖσαν τε χατὰ ἁρμονικὰ διαστήματα δύο χύχλους 
ποιεῖν συνημμένους, ὧν τὸν ἐντὸς χύχλον ἑξαχῇ τμη- 
θέντα τοὺς ἅπαντας ἑπτὰ κύχλους ποιεῖν, καὶ τοῦτον 

Οινα! γόγο {ΠΠ| ρ]δουσγαπί, 0} 5Ππ)0 4] πογαηΐί. [πιπιοτγία- 

Ιοπὶ 6586 δηϊπι8πὶ δἰεραΐ, δίαυβ πη] δοίποορβ σογροτγὰ 

ἱπάποτγθ, δἰ υβαια ἰπ ἰπὰπὶ σοπδίαγα πυιπιογίβ - Θογρογίβ ργίη- 

εἰρίυπι φοοπηοίγί ἰΐοπη σοῃδίαγα ΓγΓαίΐοπο. οί πὶ ο]γαὶ ΘΔ ΠῚ 

68} 6556 ἰῇ ΟὨΠ65 Ρᾶγίο5 αἰ [Πιδὶ ΒΡ γί υ5, 86 ᾿ρβδηι Π1Ὸ- 

νρηΐοπι, οἱ 6556 ἰγρᾶγι  8π|. δι ἰοη δ] οῖ ἱρδίυς Ρᾶγίθῃι 

οἰἴδῃι 6556 ἴῃ σδρίία, ἰγᾶπι [η οογάθ, ουὐρίδίοηχ ἰῃ ὑπ Ὁ  ΠἶτῸ 

οἱ [θςογα οοποίδίογα. (08) Οομπίϊπογο ἰΐθηχ ὁχ πηθαο0 ΒΟΙΏΡΟΓ 

ππάΐαιια σογρυ8, δίας οχ δ] θη 5 σοηδίδγο : 4} ν}581}- 

46 ἐδσουπάϊπι ἰδ ΓΠΊΟΙ 9 ἱηίογνα!]α ἀυο8 ΟΓἢο5 οἰϊοογο 

ὁοηυπείοθ. Εχ ἰδ ἰπίο γί ογθ ἢ ΟΥΌΘΙῚ ἰῃ Β6Χ 1105 50 5511Π] 

Ξφορίοπι ΓΘ ι05 οἰγουοβ ἴδ ΓΘ, οὐ] 6 ἃ πιεαΐα [ἰπ6ὰ δὰ 

6. 



84 ΒΙΒΑ. Γ. ΠΛΑΤΩΝ. 
ν Ἁ ’ “ 9 Ἀ " ν ᾿ μὲν χατὰ διάμετρον χεῖσθαι ἐπ᾽ ἀριστερὰ ἔσωθεν" τὸν 

ὁξ χατὰ πλευρὰν ἐπὶ τὰ δεξιά, διὸ χαὶ χρατεῖν αὐτὸν 

ἕνα ὄντα" τὸν γὰρ ἕτερον ἔσωθεν διηρῆσθαι, καὶ τὸν μὲν 
ΎὝ ἐς τ: εἶναι ταὐτοῦ, τοὺς δὲ θατέρου" λέγων τὸν μὲν τῆς ψυ- 

ἧς χί ἵναι, τὴν δὲ τοῦ ὅλ ὶ τὰς τῶν πλ 5 χῆς κίνησιν εἰναι, τὴν δὲ τοῦ ὅλου καὶ τὰς τῶν πλανω- 
μένων φορᾶς. (09) οὕτω δ᾽ ἐχούσης τῆς ἐχ μέσου 
τομῆς αὐτῇ προςαριυζομένης πρὸς τὰ ἔσχατα, γινώ- 

σχειν τά τε ὄντα χαὶ ἐναρμόζειν διὰ τὸ ἔχειν ἐν αὐτῇ τὰ 
στοιχεῖα καθ᾽ ἁρμονίαν. χαὶ γίνεσθαι δόξαν μὲν χατὰ 

- ᾿ ’ , ᾽ ’ , 

10 τὸν θατέρου χύχλον ὀρθουμένου" ἐπιστήμην δὲ χατὰ 
τὸν ταὐτοῦ. Δύο δὲ τῶν πάντων ἀπέφηνεν ἀρχάς, 
θεὸν χαὶ ὕλην, ὃν καὶ νοῦν προζαγορεύει καὶ αἴτιον. 

εἶναι δὲ τὴν ὕλην ἀσχημάτιστον καὶ ἄπειρον, ἐξ ἧς γί- 
νεσθαι τὰ συγχρίψματα. ἄταχτως δὲ αὐτὴν χινουμένην 

15 ποτὲ ὑπὸ τοῦ θεοῦ φησιν εἰς ἕνα συναχθῆναι τόπον, 
» ᾶἼ ν»»ν , ’, ἕ 

τάξιν ἀταξίας χρείττονα ἡγησαμένου. (70) τραπέσθαι 
ὁὲ τὴν οὐσίαν ταύτην εἰς τέτταρα στοιχεῖα, πῦρ, ὕδωρ, 
ἀέρα, γῆν" ἐξ ὧν αὐτόν τε τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ 
γεννᾶσθαι. μόνην δὲ τὴν γὴν ἀμετάθολον εἶναί φησι: 

0 νομίζων αἰτίαν τὴν τῶν σχημάτων διαφορὰν ἐξ ὧν 
φωρ ζ΄. : 

σύγχειται. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ὁμογενῆ φησιν εἰναι 
Α - ἕῳ 

τὰ σχήωαχτα' ἅπαντα γὰρ ἐξ ἑνὸς συγχεῖσθαι τοῦ προ- 
μήχους τριγώνου. τῆς δὲ γῆς ἴδιον εἶναι τὸ σχῆμα" 
πυρὸς μὲν γὰρ εἶναι στοιχεῖον πυραμίδα, ἀέρος τὸ 
- ξζΓ ᾿'"» Α͂'ὰ Ἁ “ ᾿, ΄ ᾿- Φ 30 ὀχτάεδρον, ὕδατος τὸ εἰχοσάεδρον, γῆς δὲ χύζον. δὅ2εν 
αὐτε γῆν εἰς ταῦτα μεταθάλλειν, μαἥτε ταῦτα εἰς γῆν. 
11) οὐ διαχεχρίσθαι δ᾽ εἰς τοὺς οἰχείους τόπους ἔχαστον, 

᾿Ὶ [4 Α Α Α ’ ’ 

τι ἣ περιφορὰ σφίγγουσα καὶ πρὸς τὸ μέσον συνάγουσα 
συγχρίνει τὰ αἰχρά" τὰ δὲ διαχρίνει τὰ μεγάλα. διόπερ 

80 τὰ εἴδη ὠεταφαλλοντα χαὶ τοὺς τόπους μεταθαλλειν. 
, ᾿ 

χόσιαον τε εἶναι ἕνα γεννητόν, ἐπειδὴ χαὶ αἰσθητός 
5» - Ὑ 
ἐστιν ὑπὸ θεοῦ χατεσχευχσμένος ἔμψυχόν τε εἰναι 

διὰ τὸ χρεῖττον εἶναι τοῦ ἀψύχου τὸ ἔμψυχον. τοῦτο 
δὲ δημιούργημα ὑποχεῖσθαι τοῦ βελτίστου αἰτίου. ἕνα 

45 τε αὐτὸν χαὶ οὐχ ἄπειρον χατεσχευάσθαι, ὅτι χαὶ τὸ 
φ »- ἕ Ἃ 4 9 “ 4." ἐδ ; : 

ὑπόδειγμα ἕν ἣν ἀφ᾽ οὗ αὐτὸν ἐδναιούργησε" (72) σψαι- 
ϑςο » } φω» 

ροειδῇ δὲ διὰ τὸ καὶ τὸν γεννύσαντα τοιοῦτον ἔτ ειν 
σγῆωα. ἐχεῖνον μὲν γὰρ περιέχειν τὰ ἄλλα ζῷα" τοῦτον 
δὲ τὰ σχήματα πάντων. λεῖον δὲ καὶ οὐδὲν ὄργανον ἔχοντα 

, ᾿ ;- . , Ἶ “ » “ ᾿ 
χύχλῳ διὰ τὸ μηδεμίαν εἶναι χρῆσιν αὐτῶν. ἀλλὰ μὴν 

᾿Ὶ ῳ ςς- ἢ) "" , » ’ 

καὶ ἄφθαρτον διαμένειν τὸν χόσωον διὰ τὸ μὴ διχλύε- 
σθαι εἰς τὸν θεόν. χαὶ τῆς μὲν ὅλης γενέσεως αἴτιον εἶναι 

ῷ» ΗΠ ΄ ΡῈ 

τὸν θέον, ὅτι πέρυχεν ἀγαθοποιὸν εἰναι τὸ ἀγαθόν. τοῦ 
ὃ: οὐρανοῦ τῆς γενέσεως τὸ ἄριστον αἴτιον' τοῦ γὰρ χαλ- 

45 λίστου τῶν γεννητῶν τὸ ἄριστον εἶναι τῶν νοητῶν αἴτιον, 
ὥςτε ἐπεὶ τοιοῦτος ὃ ὑεός, ὅμοιος δὲ τῷ ἀρίστῳ οὐρα- 

, ω ͵ ν .ν λ 4 Ω͂ Γ}} ων νός, χάλλιστός γε ὦν, οὐδενὶ ἂν διοιος εἴη τῶν γεννη- 

τῶν ἀλλ᾽ ἢ τῷ θεῷ. (75) συνεσταναι δὲ τὸν χόσμον ἐχ 
πυρός, ὕδατος, ἀέρος, γῆς. ἐχ πυρὸς μέν, ὅπως 

Δ.» -. Δ, ΑΝ ἐξ “ἽΝ δὲ ᾿ 
ὁ ὁρατὸς ἡ" ἐχ γῆς δέ, ὅπως στερεός" ἐξ ὕδατος χαὶ 

χέρος, ὅπως ἀνάλογος. αἱ γὰρ τῶν στερεῶν δυνάμεις 
-ὦΨ,᾿ ’ 84 ΄“- . ᾿ ΄- , 

δύο μεσότησιν ἀνχλογοῦσιν, ὡς ἕν γενέσθαι τὸ πᾶν" ἐξ 

ἁπάντων δέ, ἵνα τέλειος χαὶ ἄφθχρτος ΄. χρόνον τε γε- 

νίπῆχι εἰκόνα τοῦ αἰδίου" χἀχεῖνον μὲν ἀεὶ μένειν, τὴν 
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[ονᾶπι ἰη γί ηθοσας Δ ΌΘΓΟ βοάσῃι ; αἰ ὀγυη τόσο ἰη Ἰλίογο διὶ 

ἀοχίογδπι : ἰάδοηυς ἴρουμ ρεἰπεϊραίαπι) οὐζίπογο χυοὰ Κ5ἰϊ υηὶ - 

οὐ; Αἰΐογυπι αυΐρρα ἰπίογυβ 6556 ἀν ϑυηι : δία ἤυῆς ο}ι.5- 

ἄθπ,.}105 Δ} 16γ 8 6556 παίυΓΩ : ΔΙ ΓΙ Δη5 60 αι οι ποία, αυὶ 

δἰ1 ογ 5 ο᾽ υδάδπι παΐυγας, δηἰπηᾶπι, Δ] 6γῸ σογο φυσι ἰρϑῦπι 

υπίνογδυπ), ἴυπι ἱπογγαπ(δ 4ΖΌΟ4016 δἰάογα πιουεγὶ. (69) 
56 ἰρί(γ δηϊ πιδπ) ἃ πηραϊο αἰ ν]58π) συμπνψαο οχιγοι δἰ νυς 
σοριιδίαπι οἱ 68 αι185 δι η1 ΘΟσΠΟβΟΟγΟ, οἱ, αυΐδ ἰῃ ἐ6 ἰρδδ 

εἰεπηεηίδ Πιαρθδῖ, δὰ δοουπάσπι Πδγηγοηΐαπι σομηργειρῃ.- 

ἄεγθ. Εχ 60 δυΐδῃῃ οὐὔβ, χυὶ δἰίθγίυβ εοὶ πδίυγα", δά 

4ι Ἰ:νδπι αἰγθοίο ορίῃίοποπη αἰρηὶ : οχ 110 τόσο, χυὶ 6ϑὶ οὐὰβ- 
ἄφπι, βοἰομίἰδπὶ ὀχϑιδίογο. 00 οππηὶπο οοπϑί ἰυἱἱ γογαπ ρεὶπ- 

εἰρὶδ, ἄουπι δίφυο πιδίεείδπν. 1] οἱ πηρηΐδηι οἱ οδξδπης 

ΔρρΕ6]1αἱ. Ἐδ856 δυ ΐθῃι πιδίογίδπ) ἱπίογπηοπὶ οἱ ἱπῆπιίδπι, οχ 

4υ8 σοῃοΓοίίοπο8 ἤογὶ. Ἐδ αιυπὶ δἰἰχυδπάο ἰοπλογο οἱ ἰποσ- 

ἀἰπαίς πιογογοίυγ, ἃ ἀ60 δἷἱΐ ἰπ Ἰοουπὶ υὑπυηὶ σοδεῖδπι, 

υοὰ ογάϊπεπι ἰεπιοτ [811 Ὀγαβϑίδγα οεηξυογίί. (70) Ροττὸ 

ΔΠπῸ πδίυγαπι ἰῃ αυδίίυ0Γ εἰδιηοηίδ οοητοῦσδ) οϑθθ, 

ξῆοπι, δήυδηι, ΔΟΓοπι, ἴογγαπι : ὁχ αυΐϊδυ3 πηυπάτϊπ 'ἴρδαπι 

οἱ ᾳυκ ἴῃ 60 βυπΐ πδεοὶ. ϑδοίδῃιν ἰθγγδπὶ δἱΐ ἱπηπλ δι δεν, 

ΟΔ1158Π) 6556 ρυΐδη8 ἔἰρΌΓΔΓΌΙ ἰροὶθ8, οχ χυΐθυβ οοπεοιεί, 

ἀἰεγοηίίαπ). ΑἸϊογυπηθ αυΐρρα ἤσυγδθ ουδάοτ ποπογὶς 
ἀἰοῖξ, σομπηροβιίδ8 πἰπηῖγυηι ΟΠΊΠΘ5 6χ ὉΠῸ ἰγίδηνυϊο δ᾽ογὰ 

Θχ Ρᾶγία Ἰοηρίογα : ἰδγγβ Ὑ6ΓῸ Ὠγοργίδπὶ δΘδ86 ἤσηγδῃι. 

1Ξηῖ5 Θη]πὶ Οἰοι θυ} 6556 ἈΥΓΔΙ ὁπ), δογὶ φῃηοὰ οεῖο 

Ἰ»αϑ᾽θι18 σοηδίοί, ἀ4υς φυοὰ νυἱρὶ πὶ, ἴογγω δυίΐοιη εὐδθῇμη. 

Ουοεῖίγοδ πόαυὸ ἰογγδηὶ πῃ ἰδία πηυΐαγὶ, ποαιὸ ἴῃ ἴοστδηι 

ἰσίδ σοηνογιϊ. (71) Νοη δυΐεπι 5018 ἰοςὶβ ἀϊξογοίδ δϑφὸ 

δίῃσιΐα, αυσὰ οἰγουπιίεγρηιἃ σοί γίηρσοης οἱ δὰ πγράϊυμη 
“ΟΡ ἢ 5 ράγγδ ἢξθο ΟΟροπΐξ, ΘΔ 4υ6 ΄Ζυδ δαηΐ πια]οτὰ ἀΐβϑοοσ. 

ηἰΐ : δἴίψυο ἰάοο, Ζυυπὶ βρϑοΐοβ υϊδηΐ, οἰἶδπ θοΔ πηπίδγο. 

Μυπάυμ ὑυπυπι 6586 μοηϊίυ πη, φυδηδοσυΐάοπ) ἰΐδ οςἰ ἃ ἀφο 

ἐοπαϊίυ5 υἱ 58 56 Ππ5ι5 οδάδί : δηϊπηδίΠΙ4υς 6556, φαὰ ργα- 

δίδη( 5 511 αυοὰ δηϊηιδίαπι ἐ5ΐ, αυᾶπιὶ 4ιοά οδγοῖ δῃίπδ, 

Πος δυΐοπι ορίείυπΒ ἀεονογὶ ορίίπιο ορὶῆεὶ, υπυπ)- 

4πε οοπαϊξυπλ (ιἶβ56,, ποὴ ἱπῆπἰίυῃι,, φυοὰ οἰΐδπλ ὀχοπιρὶδγ 

δ αυοὰ ογοδίυϑ ἰπεγΐ, υηϊουπὶ 51. (72) Εδδὲ δηΐοτα δὰ 

δου δἰπι  υἀϊπεια γοϊυπάυπι, φυοὰ οοπάϊϊοτὶα ὁ φυοηῦς 

ἴξυτα 51. ΠΙμπὶ αυΐρρα οοἴεγαθ οοπίϊπογε δηϊπιδπίος, 

ης δυΐοπν οἰμηπίαπι, ἤσυγαθβ. [ον θα ἰἰἰάοπι οἱ δθνηυο 
1100 ἰοίο ογδ ἰπϑιγιυπηοπῖο, ᾳφυοὰ ᾿υ)υϑηγοάϊ!Ί ηυ}λις εοεὐϊνὶ 

1.5118 511. Πηιιογίδ!οπι ῃγϑίεγοδ ἀυγασε υπάυμ, εὐ 

αιοά ποη ἀπο ναίαγ ἴῃ ἀθαπ). Α΄ ἰ(οἰϊυ5 ροπογδίίοαὶς 

ὀδυβδπη 6556 ἀδυτῃ, αυοὰ Ὀοηὶ 511 θοποίδοογε δυδρία πδῖαγα. 

Ρογγὸ 211 ροπογαίἰοῃΐβ δυοίογοι ορίσπι. ΕἾὺβ φυΐμμο 
4ιοὰ 5ἰΐ ἰῃ γοθ}8 σοπ 5 ̓ υ] ΟΠ γγἰπγῦπι, 6546 οομάϊ- 

ἰογόπ), χυθπὶ ομπίυπι 4088 ταϊΐοπο οοτιργοιυπάασπίως 

Ἄσοπδῖοί οϑ86 ὑγωδίδῃ 1595 πη). [1ἰ44116 φυοπίδηι ἃ) υςπνοήϊ 

ἄουβ 6δὶ, σζοϊαπὶ τ γὸὺ θγϑϑίδῃ ἰϑϑί πιο }}} δἰ πη ἐοὶ, φυο- 

ηἰδιη Ρυοἰογγίμηυπιη οΘγηϊαγ, Π0}}} ὀογυπιη 408 φοηϊὶδ 
δηΐ ἐγ ς αἰπλ 5 4 δπι ἀθ0 501]. (73) Οοπϑίδγα νυ τηυη- 

ἄἀυμπη οχ ἰβπὸ, δηυδ, δέγα οἱ ἰογγᾶ. ἔχ ἰρῆθ φυδίδα;, υἱ 
ἈΞΡΟΟΙΔΒΝ5 5᾽|; δχ ἴογγα, υἱ βοϊαυς; οχ δὺδ οἱ δεῖς, υἱ 
Ργορογίίοῃς πο υδοοῖ. Νδη4ῃ6Ὲ ϑβοϊάογυπ) τῖβ ἀποδ: 

τηδλί πιο πιράϊὶ5 ργορογί! οηθ πὴ 50Π}}}, υἱ υπυπ Βδὲ ἰιος ἴο- 

ἰυπι; οχ ομηηΐδυ5 γόγὸ,, υἱ μογίοοϊ 5 δίᾳιδ ἱπιπιογίδιις οἰ. 
Τοιρυβηι6 αἰοΓη 84}5 ἱπιασίποηι [υ͵886, Κἰ 16 δον μοῦ [2- 



18.111. 

δὲ τοῦ οὐρανοῦ φορὰν χρόνον εἶναι. χαὶ γὰρ νύχτα καὶ 
ἡωέραν χαὶ μῆνα χαὶ τὰ τοιαῦτα πάντα χρόνου μέρη 
εἶναι. διόπερ ἄνευ τῆς τοῦ χόσμου φύσεως οὐχ εἶναι χρό- 
νον᾿ ἅμα γὰρ ὑπάρχειν αὐτὸν καὶ χρόνον εἶναι. ῶ; πρὸς 

5 δὲ χρόνου γένεσιν ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ πλανώμενα 
γενέσθαι’ ὅπως δὲ διάδηλος τῶν ὡρῶν ἦ ἀριθμὸς χαὶ 

μετάσχη τὰ ζῷα ἀριθμοῦ, τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ἀνάψαι 
τὸν θεόν. εἶναι δὲ ὑπὲρ μὲν τὸν τῆς γῆς κύχλον σελή- 
γὴν, ἐν δὲ τῷ ἐχομένῳ ἥλιον, ἐν δὲ τοῖς ἐπάνω τοὺς 

ι. πλανήτας. ἔμψυχον δὲ πάντως διὰ τὸ ἐμψύχῳ φορᾷ 
δεδέσθαι. ἵνα δ᾽ ὁ χόσμος τελειωθῇ γενόμενος ὅμοιος 
τῷ νοητῷ ζώῳ, τὴν τῶν ἄλλων ζῴων γενέσθαι φύσιν. 
ἐπεὶ οὖν ἐχεῖνος εἶχε » καὶ τὸν οὐρανὸν δεῖν ἔχειν. θεοὺς 

μὲν οὖν ἔχειν τὸ πολὺ πυρίνους" εἶναι δὲ τρία γένη 
15 τἄλλα, πτηνόν, ἔνυδρον, πεζόν. (175) γὴν δὲ πρεσόυ- 

τάτην μὲν εἶναι τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ θεῶν" γενέσθαι δὲ 
δημιούργημα ὡς νύχτα καὶ ἡμέραν ποιεῖν" οὖσαν δ᾽ 
ἐπὶ τοῦ μέσου χινεῖσθαι περὶ τὸ μέσον, ἐπεὶ δ᾽ αἰτίαι 
εἰσὶ δύο, τὰ μὲν διὰ νοῦν εἶναι, τὰ δ᾽ ἐξ ἀναγκαίας 

0 αἰτίας, φησί, λεχτέον. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἀήρ, πῦρ, γῆ, 
ὕδωρ" καὶ οὐχ ὄντα μὲν στοιχεῖα χατ᾽ ἀχρίδειαν, ἀλλὰ 
δεχτικά. ταῦτα δ᾽ ἐχ τῶν τριγώνων εἶναι συντιθεμέ- 
νων χαὶ διαλύεσθαι εἷς ταῦτα" στοιχεῖα δ᾽ αὐτῶν εἶναι 
τό τε πρόμηχες τρίγωνον καὶ τὸ ἰσοσχελές. (76) ἀρχὰς 

25 μὲν οὖν εἶναι χαὶ αἴτια τὰ λεχθέντα δύο, ὧν παράδει- 
γὙμα τὸν θεὸν χαὶ τὴν ὕλην' ὅπερ ἀνάγκη ἄμοφρον εἶναι 
ὥςπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δεχτικῶν. αἴτιον δὲ τούτων 
ἐξ ἀνάγκης εἶναι’ δεχόμενον γάρ πως τὰς ἰδέας γεννᾶν 
τὰς οὐσίας, χαὶ δι᾽ ἀνομοιότητα δυνάμεως χινεῖσθαι 

20 χαὶ χινούμενον τὰ γινόμενα ἐξ αὐτῆς ἀντιχινεῖν. ταῦτα 
δὲ πρὶν μὲν ἀλόγως χινεῖσθαι χαὶ ἀτάχτως" ἐπεὶ δ᾽ ἤρ- 

ξαντο συνιστάναι τὸν χόσμον, ἐχ τῶν ἐνδεχομένων ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ συμμέτρως χαὶ τεταγμένως γενέσθαι. (77) 
τὰς μὲν γὰρ αἰτίας χαὶ πρὸ τῆς οὐρανοποιίας δύο εἰν 

86 γαι χαὶ τρίτην γένεσιν, ἀλλ᾽ οὐ σαφεῖς, ἴχνη δὲ μόνον 
χαὶ ἀτάχτους" ἐπειδὴ δ᾽ ὃ χόσμος ἐγένετο, λαῤεῖν χαὶ 
ταύτας τάξιν. ἐξ ἁπάντων δὲ τῶν ὑπαρχόντων σω- 

μάτων γενέσθαι τὸν οὐρανόν. δοχεῖ δ᾽ αὐτῷ τὸν θεὸν 
ὡς καὶ τὴν φυχὴν ἀσώματον εἶναι" οὕτω γὰρ μάλιστα 

40 φθορᾶς καὶ πάθους ἀνεπίδεχτον ὑπάρχειν. τὰς δὲ ἰδέας 
ὑφίσταται, χαθὰ χαὶ προείρηται) αἰτίας τινὰς καὶ ἀρ- 

χὰς τοῦ τοιαῦτα εἶναι τὰ φύσει διεστῶτα, οἷάπερ ἐστὶν 

αὐτά. (75) Περὶ δὲ ἀγαθῶν ἢ καχῶν τοιαῦτα ἔλεγε. 42 
τέλος μὲν εἶναι τὴν ἐξομοίωσιν τῷ θεῷ" τὴν δ᾽ ἀρετὴν 

45 αὐτάρχη μὲν εἶναι πρὸς εὐδαιμονίαν, ὀργάνων δὲ προς- 
δεῖσθαι τῶν περὶ σῶμα πλεονεχτημάτων, ἰσχύος, 
ὑγιείας. εὐαισθησίας, τῶν ὁμοίων’ καὶ τῶν ἐχτὸς δὲ 

οἷον πλούτου χαὶ εὐγενείας χαὶ δόξης. οὐδὲν δὲ ἧττον 
εὐδαίμονα ἔσεσθαι τὸν σοφόν, χἂν ταῦτα μὴ παρῇ. 

"0 πολιτεύσεσθαι αὖ χαὶ γαμήσειν χαὶ τοὺς χειμένους νό- 
μοὺς οὐ παραδήσεσθαι' ἐκ δὲ τῶν ἐνδεχομένων χαὶ 
νομοθετήσειν τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι, ἐὰν μὴ τέλεον εὐπα- 
ραίτητα ὁρᾷ τὰ πράγματα ἐν ὑπερθαλλούσῃ διαφθορᾷ 
δήμου. (29) οἴεται δὲ καὶ θεοὺς ἐφορᾶν τὰ ἀνθρώπινα καὶ 

ΡΙΆΤΟ. δδ 

ΠΕΓΟ : 08}} διιΐδπη πιοίη ἰοΠΡ05 6556. Νοεσίοι. (ἰΐπ) δὲ 

ἀΐδι) οἵ πιόηβοηι δ ἐν} υϑιηοαϊΐ σοίογα 6556 (οι ρογίβ ραγίοβ. 

Ἰάοῖγοο 546 πιυμὰϊ πδίπγα ἤθη σοπϑίαγο ἰπηρὰς : βἰπημὶ 

Θηἰπὶ ἀίψυς οοπάϊίι.8 [πεγῖ, οἱ (θρυβ {1 ἃΠυἷκβο. (7) 

Ρυγῖοὸ ροβί (οπιροτγίβ ροπογα[οπθπὶ οἱ 80[6π| οἱ Ἰυπᾶπι αἱ 
ϑ6 185 δγγδηΐθϑβ σοηϊί88. 0{δυΐοην Πογᾶγιυη Πηδη [οϑιι5 οἱ 

Οογίι18 δϑϑοί ΠΌΠΊΘΓΟΝ, ΔΗ ΠΠΔη 65416 ΠΕΠΊΘΓΪ ΠΟῺ δεβοηΐ 

ΘΧΡΟΓίοβ, δοσοῃ Ἶ886 8018 ΓΔ Ϊο8 ἀθπ). 1,1Πη81 αυϊάοπιὶ 

ΒΌΡγα δπποπίθηι ἰογγᾷ: ΟγΡΟ ΠῚ, 5016 Π| ΠΓΟρὶι5. ἷὸ οΥΌΪ, 

ἰῃ δι ρογογί 019 νΟΓῸ τὰ βἰάθγα (ογγὶ. Ἐδ556 ὈγΟΓΘΙ8 ΔΗ ΪΠ1}- 

ἴυπι, (τὰ 8:1 δηϊπηδίο τηοίυἱ ἀσνίηοίυδ οἱ 8|ΠΠ}Πεποᾶίπι15. {Π|{Δυΐοι 

Ρογοογοίυσ ἢΐο πηυπάυ8, οβϑοῖι}6 5᾽ἢ}}}}8 δ Δ ΠῚ αἰοά 

ἰη(6}ΠΠ|σο πηι ΘΟ ργο οηἀἰϊατ, 8]1ογυ πῃ 4ΠΟ4ι16 Δπ 8} πὶ 

οοηάϊίδηι 6586 πδίιιγαη. Ουοηίδηι ἰρίίις {|6 Πα θαί, οα’- 

Ιυπ αυοαὰθ υἱ παρογοΐ ορογίυΐδθο. ΠροΘ ΘΓΖΟ 6856 Ὁ|ρ} || - 

Τὺ πὶ ἰζηθ08 : 6886 δυ ίϊοπμ οἱ ΓΟ] 408 σοηογδ ΔΗ ΪΠΊΔΠ.111) 

γῖδ, οἱ 4.116, δ4ᾳυδι}}6, (οΥγοοίγο. (73) ΤοΡΓδΠ) 6858 Δ 14 1}}39]- 

ΤΏ8Π) ΟΠ" αἱ οβδοηϊ 1ῃ οἷο ἀθογιπμ. Εἰι586 δυΐθηι 

οοπάϊίαπι, υἱ ἀϊοὶ ποοίίϑαιια ἰαπιρογα οἱ υἱοθβ ναγίαγοί. 

Εδπὶ, αυυπὶ πηραΐᾶ 5ἰῖ, εἶγοᾶ πιοιΐι πὶ πηονογὶ. Οὐοη απ) 

ΨΟΓΟ οδυβῶ ἀυσδ βυηΐ, ἀϊοοηάυα, ἰπαυϊΐ, ο51 8]18 ἀυ οι 

ἃ ὈΓΟΥΪἀοηΪα 6886, 8118 Ὑ6ΓῸ ποροϑϑϑγία δχ Ἷδιιβᾶ ογοδία. 
δϑυηΐ διιίοη) ἰμξρο δογ, ἱρῃΐθ, ἰογγα, δ4ι8ἃ, 4 500 {1} Π{ῸΦ 

οοποίἠογαία ποῇ βιιηΐ 116 φυϊάσπι οἱ θμοθηία, βο δὰ δοςὶ- 

ΡΙοπάιπι δρίαᾶ. Ηδοο δυΐοπι ὁχ {γίδη σι} 5 σοηδίαγα ΟΠ ρο- 

5.118, δίαυς ἰῃ 608 ἀἰβ8ο] νυνὶ. ἘΠ586 δυιίΐδπι ἰρβδογυπι ΘΟ πηοη ἃ 

(γί δησυ! πηι δ᾽ίογα ρμαῦία Ἰοησίογοπ) οἱ ὡαυϊεγιγοπ, (76) 

Ιηἰ{ἰὰ Ἰρίίαγ οἱ οδυβὰβ γογυ πη 6856 ὅυ0 4υ ργαϊχίπηιβ, 

φυογυπι ΟΧΟΠΊΡΙΔΓ δῖ ἀδ}8 ἃ. Πηδίογίἃ. [ἃ ὙΘΓῸ ἰπίυΓΠΊ6 οδ59 

ΠρΟΟβ56 οϑΐ, βίοι δ]α δὰ δοοὶρίοπιϊ πὶ δοσομμηοάδίδ. 

Ηογυμ διιίθπη ΟδΌ88Π|, οΧχ ποοοϑδιίδίθ θ886, 4 }ρ06 αυὰ 

γοοορίϊ9 ἰάοἰ8 σίρπαί παΐυγΓαϑ, 86 μοῦ ροίοης 85 ἀἰδδ πα} ΠΠ ἀ]- 

Ποῖ Τηυγοδίιγ. ΠΟ ΠΠ76 500 αι εἰρη θη οχ θὰ υἱοἰ ϑὶπὶ 

ΤΟΥ Γο. Ῥοῦγο ἰδία φυϊάφηη ργίπιο ἰυπλυ] υἀτῖο οἱ ἱπογάϊηδίο 

τηοίΐυ οίίαγὶ : δ αδὶ σοροηΐ σρογυῃΐ ἰῃ τυ 0 π|, οχ 

ΓΑΙ ΟΠ θῈ15 ̓ π5 {18 ἃ ἀ60 βοου πἄυ ΟΓἀΐ 6 πη. ργορογίἰοΠο πη 16 

ΟΠ 8.{{{|586, (77) Ολυ.885 ἐπὶ οἵ δηΐδ 0:9}} ογοδ [0 Π6Π} ἀτιδβ 

[υἱ886; οἱ (ογάϊδ) σοπογίοπο ΠῚ, 685 (Δ. 6 ἢ ΡΟΓΟΒ ΒΟ Γας, 

γοϑί ρίδαυς ἀυσπίαχδί οἱ ἱποοιηροϑ δ : οδϑάθηάια ἀθιηθπὶ 

Ῥογίθοϊο τυ πο δοςορίβ86 ογάΐποπι. Εχ ΟΠ θυ. ὙΟΓῸ 4118 

81} Ὀϑἰδίογοπίὶ. οογρογίθυ8 (δοῖιΠ 6866 σϑουπ) ορίπδίαν, οἱ 

ἄουπι δίουΐ οἱ τπηδίογίδπι ἱποογρογθδη) 6586 : 8δς Θῃΐ σοΓ- 

γυρίΐοπο οἵ ρογίυγ θαι ΟΠ 6. ἢ0}}}8 Οπηηΐπο δῇποὶ. [1685, βίοις 

ΒΌΡγα αἰχίπλυ8, οδυβϑλβ αιιδοίδηι δίαυα ργίποὶρία μοπὶξ, 

υἱ Πυ) υϑπηοα! δἰηΐ χυθ παίυγα αἰογυηί, 4υδ]α οἱ ἴρε8 

δι πΐ. (78) Ῥογγοὸ ὅ6 Ὀοηῃΐβ δὺ πλ8}}8 ἰΐὰ ἀἰββογοραί. ΕἸἼΠΟΠὶ 

6886 ἀ60 5ἰπη θὰ [ἰοτὶ. ιγίαίοπι βιμῆσογο αυϊάοπη δή 

θοηῈ Ὀεοδίοαυο υἱγοπάυπι : οοίογαπη ἰδ γα πηθη([8 ἰηἀ]- 
66Γ6 σογθογὶβ Ὀοηΐδ, γορογα, δδηϊδίο, ἰηἰοργί ἰδία 56 Π811Πὶ 

οἵ οοἰογί ἰά σοηυβ : Ἔχίογίογί θ08 ἰίο πη, ρυΐδ ορὶ 5, σύῃὸ- 

Γὶ8 οἸαγίδίο, ρογία. ἘΔ ἰδηθη οἰδὶ ποη δῇαᾳογίπιὶ, ΠἰΠ}]- 

Ἰοπιΐηι 5 Ὀοαίΐυμμ ἴογα βδρίθηίθπ). ΑσΟσβΘΌΓΙ) ΘυΠα6Πὶ 

δ γοιρυ)οδιη, χογοπὶ απο ΓΙ), Ἰοσοσα 6 μοϑί ας 

Ὠοη μγωυδγίοδίυγυμμ. [1,δἰυγυΠΊ41}6 ἱπϑΈΡΟΓ ἰοσοβ ματι, 

δὶ γος [4 ἰυἱογὶξ, πἰδὶ ργορίογ μογάϊο8 ρΟρΟΪ ᾿πογοϑ νἱ]- 

ἀοδί δὶ δ δὸ ποροίΐο ργογϑιβ διυβιποηάμπι [7 τ Ὀ γᾶ - 

, 
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δαίμονας εἶναι. ἔννοιάν τε χαλοῦ πρῶτος ἀπεφήνατο γ εἴ ἀδο8 διιπιδπδ ΟΟΓΠΘΓῈ δίας οαγᾶγε, εἰ ἀμπιοτος 
τὴν ἐχομένην τοῦ ἐπαινετοῦ καὶ λογικοῦ χαὶ χρησίμου 68566- Νοιοῃοιμι πομποδίΐ ῥγίμηαβ ἀοπίνι: ὁᾶπι αι 
χαὶ πρέποντος καὶ ἁρυόττοντος" ἅπερ ἅπαντα ἔχεσθαι ουπι Ἰδυάδῃ!} οἱ ταϊϊοπὶ οοπϑεηΐδηθο ἀξ φυθ εἰ ἀθοοσο 

τοῦ ἀχολούθου τῇ φύσει χαὶ ὁμολογουμένου. Διελέξατοφ εις ςοπνομιοη!ίδ εξ οοπφαποία : 485 βέπιιϊ οπιπίδ μὲς δϑ86 
δ δὲ χαὶ περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος" ὥςτε καὶ τὴν ἐπιστήμην Γοθυ.5 σοπϑοαυοηίία, 4πη05 πδίυγος σομδοηίδηοε οἱ γαϊ πὶ 

τοῦ ὀρθῶς ἀποχρίνεσθαι χαὶ ἐρωτᾶν πρῶτον αὐτὸν [δια)}] ρρηνρηϊεπίος δἰηϊ. Ὠἰβθογιι οἰΐδπν ἀδ γθοίδ γαϊϊοπο ποιγίπινπι 
συστῆσαι χαταχόρως χρησάμενον. ᾽ν δὲ τοῖς διαλόγοις 4 ἡ χε δάθο τϑοίδ γοβροπάθπαϊ εἱ ἱπίεγγοραπαιὶ βοϊοη ἴδηι 

χαὶ τὴν δικαιοσύνην θεοῦ νόμον ὑπελάμθανεν, ὡς ἰσχυ- Ργίπιυβ οοποϊυἱΐ,, ἰρθ6 οἃ δῇατπι υδ05. Ῥοττὸ ἰπ ἀϊδ κρῖ 
ροτέραν προτρέψαι τα οἰχαιαι πράττειν; ἵναμὴ καὶ μετὰ ᾿υπι τἀπὶ ἀϊνίπδιν Ἰοροπὶ ἀγ ἰγαίυβ ἐοῖ, αὺο ροίοπίϊυς διὶ 

10 τὸν θάνατον δίκας ὑπόσχοιεν οἷ χαχοῦργοι. (80) ὅθεν χαὶ ὀοἰδηάυζη [5 παρε εγοί, Ὧ6 υάθμη εἰΐδαν ροϑὲ τιογίθηι 

᾿ υθιχώτερος ἐνίοις ᾿ πελήφθη, Τοῖς συγγράμμασιν ΕΥ̓ 506] 651} μα πᾶβ οβϑθηΐ ἀδίαγὶ. (80) Ουοείγοδ ποπηυ}}ῖς 'π 
πταμ τες τὰς τοιαύτας δ τηγήσείς, ὅπως διὰ ὉΠ: ἄδηλον (}}}}88 ὈΓΟΙΪΟΥ Υἱδὺβ 68, φιῖδ ᾿υ͵υδιποάϊ παγγδίϊομος βεγὶ- 
τοῦ πῶς ἔχει τὰ μετὰ τὸν θάνατον οὕτως ἀπεχώνται, νος ας ἐπρρεοεῖε,, ὑμδέ Ἰηοοεῖν αι Ἰοὺ. ἡ προ τιωιν φεοαι 
τῶν ἀδικημάτων. χαὶ ταῦτα μὲν ἦν αὐτῷ τὰ ἀρέ- ἐὐολθιξύνα, τ ὁ εοοθ με επομιρεττῆί:. «Αὐηθιε ἥν μνῆι 

1» σχοντα. Διΐήρει δέ, φησὶν δ Ἀριστοτέλης, χαὶ τὰ πρά- 4 τως εἰλεῖία. -Ὀβενυεδδε ϑυίρην, οὐ αἷεὶ ἀπε οίεϊει, τὰς 

ματα τοῦτον τὸν τρόπον. τῶν ἀγαθῶν ἐστι τὰ μὲν ΑΔ Υ ΗΝ πα γρ τα ατα ἐπ σοδὲ Ερμτων 

ἐν ψυχῇ, τὰ δ᾽ ἐν σώματι, τὰ δ᾽ ἐχτός: οἷον ἡ μὲν ὐϑνδαων ἐλιονμειο  νεὰ ψιβήμει. τας ἘΠΌΕΌΣΤΗ ὭΣ Σ 
δικαιοσύνη χαὶ ἣἧ φρόνησις χαὶ ἣ ἀνὸρεία χαὶ ἣ ἀυπκιᾶδι οὐγηθηθγ 80 ἘΥΡΕΊΒΕΟΙΣ Ι ἸΘΒΌΜΌΔΕΙ: ΡΓὰ τρις 

, ΕΣ τοις ἢν. ἄν ΡΣ δὲ [ογ υἀΐποιη, ἰοπιρογδη(ίαπι οἱ οοἰογὰ ἰὰ σοιὺυβ πῃ ἃπίῃν. 
σωφροσύνη χαὶ τὰ τοιαῦτα ψυχῇ ος ἠξρ ϑ᾽ ἢ ᾿ 

0 χαὶ ἣ εὐεξία χαὶ ἣ ὑγίεια χαὶ ἣ ἰσχὺς ἐν σώματι οἵ ῬΟΒΟΙΒΙ) προλδυνανσυόμει ἘρΡ Θσαι ὙΕΤΕΝ πρυκοι, - 
δὲ φίλοι χαὶ ἢ τῆς πατρίδος εὐδαιμονία χαὶ ὃ πλοῦ- ΠμδιεῖΣ τ ΤΟΓΙΞΟΟΙΒΟΤΘΊΕ ΠΟΥΡΟΓΟ, ἈΠΗΡΟΒΊΒΒΤΕΠΡΕΙ μίξις 
τος ἐν τοῖς ἐχτός. (8) τῶν ἀγαθῶν" ἄρα τρία ἐξ. ἀρωομα δαυε αἰγὶ 85 Ἰπ(0 Γ ΘΧΓΕΤΒΒ ΒΌΤΊΡΓΕΣΟΙ. (δ1) Βο- 

δὴ ἐστί: τὰ μὲν ἐν ψυχῆ, τὰ δ᾽ ἐν σώματι, τὰ δ᾽ ΒΟΓΙΠπὶ ἘΠΙΡΈΓΙ ΤΕ  ΕΒΕΙῸ, ἈΠΑῚ5 ΔΒΙΠΟῪ 8118 π τοίρονο, 
ἐχτός. Τῆς φιλίας τρία εἴδη, ἐστίν" ἢ μὲν γὰρ αὐτῆς 4651} ἐκδίγιηβεουϑ, τ λΝ 6586. ΔΜ ΟΙ 185 γεθευς ὨδίαΓΔΙ τα, 

5 ἐστι φυσιχή, ἡ δ᾽ ἑταιρική, ἡ δὲ ξενική. φυσιχὴν μὲν βοοίδ! δι δίψῃ ᾿ιοδρ ἰδ επα : παίαγα!επι ἀϊοίπιι5, αυὰ μότοι- 
οὖν ταύτην λέγομεν, ἣν οἱ γονεῖς πρὸς τὰ ἔχγονα ἔλουσι [68 ΘΓβὰ ᾿ΐβεΓο5 δίδοϊιμίιγ οορηιαίίχιια 5εὲ τρυΐυο ἀϊ!σιαί - 
χαὶ οἵ συγγενεῖς πρὸς ἀλλήλους" ταύτην δὲ χεχλήρω- δ Υ6ΓῸ ἴῃ Οεἴεγδϑ Πυοη6 Δηϊπιληίο5 ε886 Αἰ πεαπι. δοσὶδ- 
ται χαὶ τἄλλα ζῷχ. ἑταιριχὴν δὲ χαλοῦμεν τὴν ἀπὸ ἰδεῖ γοοδπιυβ 4υλπὶ 8'π6 110 οοπβδησυη  ἰδ[ϊ5 υἱβοι}ο ϑοὶα 
συνηθείας γινομένην καὶ μηδὲν προςήχουσαν γένει, οοπεουείυδο οοποὶἰδί, ουλαδπιοά! ΡγΠδὰΐδ εἰ Ογοβίῖβ (αΐξϑς 

0 ἀλλ᾽ οἷον ἡ Πυλάδου πρὸς Ὀρέστην. ἡ δὲ ξενικὴ πιριπογδίαγ. Ηοθρ (8115 οἱ φυδ οχ οομμπιεπάδίίομε τεὶ Π{{{ε- 
φιλία ἢ ἀπὸ συστάσεως χαὶ διὰ γραμμάτων γινομένη γὶδμοΞρἤθυ5 οοπ  απρίπιαν. Απιοἰἰα ἰρίξιγ ὑβὰ δὶ πδία γα, 
πρὸς τοὺς ξένους. τῆς ἄρα φιλίας ἢ μέν ἐστι φυσιχή, Δ}18 5οἀλ! 18, 118 μοδρί (8 }}8. Αἀδυπί ποπυ! φαδείο Ἰοοο 
ἣ δ᾽ ἑτχαιρική, ἢ δὲ ξενιχή" προςτιθέασι δέ τινες τε- εἷἱ ἀπιαίογίδπι. (82) Οἰν  δίοια ἰἑάετ ἐπ ϑρθοίοβ φαίπηυο 

τάρτην ἐρωτιχήν. (82) Τῆς πολιτείας ἐστὶν εἴδη 4)ἀϊδιϊπνϊ,, δ! ίδπὶ ρορυϊδγοπι, δ] δαὶ 4υδη) ορ(ϊπηαΐες δλοῖ- 

856 πέντε" τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστι δυηιμοχρατιχόν, ἄλλο εοδηΐ, ἰεγίδαι χυδὲ ἀἰΠυπάδίυς ἰπ ραυοοθ, γορίδι φιλείδηι, 
δ᾽ ἀριστοχρατιχόν, τρίτον δ᾽ ὀλιγαρχιχόν, τέταρτον αυϊπίδηι ἱγγαπηίοδῃμ. ῬΟρΟ]Άγοπι γοπηρυ δ ϊοδπι ἰῃ οἰ οϑβο 
βασιλικόν, πέμπτον τυραννιχόν. δυμοχρατιχὸν αὲν εἰν διϊθὰβ ἴπ φυΐθυ8 βιυπηπιᾶ γογθπι ἐδὲ ροῆοα ρορυ υτω, αυὶ 

οὖν ἐστιν ἐν αἷς πόλεσι χρχτεῖ τὸ πλῆθος χαὶ τὰς ἀρ- ἧδε οἱ πηδρίΞἰγαῖυβ ογοδί οἱ (ογί [6βῈ5 : διἰδίοογαιοδμι, δὶ 
«ἃς καὶ τοὺς νόμους δι᾽ ἑαυτοῦ αἱρεῖται" ἀριστοχρατίχ ποηυε ἀϊνί(εβ ποηυδ ρϑυρεγεθ ποῦς πολι δίς τοὶ μἱοτία 

45 δ᾽ ἐστὶν ἐν ἢ μήθ᾽ οἱ πλούσιοι μήθ᾽ οἱ πένητες μιάθ᾽ οἱ ἢ]υβίγοβ ἀοπιϊπδηξυγ, τογαπι 50}}Εΐ φαΐ δαπέ ἴῃ εἰτίἰδῖς ορεϊαι!, 
ἔνδοξοι ἄρχουσιν, ἀλλ᾽ οἱ ἄριστοι τῆς πόλεως προστατοῦ- τεθυϑ ρΡΟΝ ϊοῖΒ ργαβυπὶ : οἰ ραγοβίοδαν, φαδικὰο ἐσ οδπ- 
σιν, ὀλιγαρχία δ᾽ ἐστὶν ὅταν ἀπὸ τιμημάτων αἱ ἀρχαὶ ἰϊνεια πιαρἰδίγαίι εἰϊσιιπίυγ : διπὶ οπίπι μδυςίογεβ ρδυρετὶ- 
αἱρῶνται᾽ ἐλάττους γάρ εἰσιν οἱ πλούσιοι τῶν πενήτων. δ5 ἀϊνί(68. Βδρπυπι ΒἰΑτίδπι 5οὶπαὶ : διὰ οπίπι ςοσαμκίθην 
τῆς δὲ βασιλείας ἣ μὲν χατὰ νόμον, ἧ δὲ χατὰ γένος Ἰοβοπι, δ}λιμὰ βοσυπάυπι ροῆυβ 6886. ϑδεουπόσπι ἰσρβῈπὶ 

45 ἐστίν. ἣ μὲν οὖν ἐν Καρχηδόνι κατὰ νόμον" πολιτικὴ οοπβίαγε Οδείμδρίηἰδηβίαπι γοσπαπ ; οἰνῖ!α χυΐρρο 6886 - (83) 
γάρ ἐστιν. (82) ἣ δ᾽ ἐν Λαχεδαίμονι χαὶ Μαχεδονία [,δοοβεοπιοπίογυπι τογοὸ εἰ Μδοεάοπαπι βεουπάυπι βομα 
κατὰ γένος" ἀπὸ γάρ τινος γένους ποιοῦνται τὴν βασι- ιδιοηΐ επίπῃ τορι βυοορβδίοποει ἰῃ δἰίχψιιδ (δπι 8. Τυ- 
λείαν. τυραννὶς δ᾽ ἐστὶν ἐν ἦ παραχρουσθέντες ἢ ταπηΐάοτα ἀϊεί, χυῦπι ἔγαινάς ἀδοθρί! γεὶ υἱ διδοῖ οἶνος 
βιασθέντες ὑπό τινος ἄρχονται. τῆς ἄρα πολιτείας ἧ δ8Ὁ δἰίψυο τορυπίαγ. Οἰνη απ ἰσίξωγ γογυπ δάἀμϊηἰκῖγα ἰο 

ὅ0 μέν ἐστι δημοχρατία, ἣ δ᾽ ἀριστοχρατία, ἧ δ᾽ ὀλιγαρ- 8:18 εεὲ ρμορυϊατίβ, 88 4υδη) ορίἱπιδίο5 Ἔχεγοδηῖ, δ)ῖδ 
χία, ἡ δὲ βασιλεία, ἢ δὲ τυραννίς, Τῆς δὲ διχαιοσύ- 4 ϑραυζογυπι ροϊδηία, 4118 γεξπυμι, δἰίδ ἰγγαβηΐβ. 9 υπε εἶσ 
γῆς ἐστὶν εἴδη τρία ἢ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστι περὶ θεούς, ἐτία κυπί ροῃογᾶ : διὰ οἶγοδ ἀδοθ, διίθγυμ εἰγοδ Βοιηίμος, 
ἣ δὲ περὶ ἀνθρώπους, ἣ δὲ περὶ τοὺς ἀποιγομένους. οἱ ἰοτιίαπι οἶγοα ἀείαποίοδ νεγεδγὶ. Νὰπι οἱ ψυὶ βδεγὰ δρευῶ- 
μὲν γὰρ θύοντες χατὰ νόμους χαὶ τῶν ἱερῶν ἐπιμελού- ἀυπὶ Ἰορο5 (Δεϊαηΐ 5δογαγαπιιδ γογμη ςυγᾶτῃ δι, γοὶ!- 
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μενοι δῆλον ὅτι περὶ θεοὺς εὐσεύοῦσιν' οἱ δὲ δανεια 
ἀποδιδόντες χαὶ παραχαταθήχας δικαιοπραγοῦσι περὶ 

ἀνθρώπους" οἱ δὲ τῶν μνημείων ἐπιμελούμενοι δῆλον 
ὅτι περὶ τοὺς ἀποιχομένους. τῆς ἄρα διχαιοσύνης ἣ 

ἐ μὲν πρὸς τοὺς θεούς ἐστιν, ἢ δὲ πρὸς ἀνθρώπους, ἡ δὲ 
περὶ τοὺς ἀποιχομένους. 
εἴδη τρία" τὸ μὲν γάρ ἐστι πραχτιχόν, τὸ δὲ ποιητικόν, 
τὸ δὲ θεωρητιχόν. ἡ μὲν γὰρ οἰχοδομιχὴ χαὶ 
ναυπηγιχὴ ποιητιχαί εἰσιν’ ἔστι γὰρ αὐτῶν ἰδεῖν ἔρ- 

ι0 γὸν πεποιημένον. πολιτιχὴ δὲ χαὶ αὐλητιχὴ χαὶ χι- 
θαριστιχὴ χαὶ αἵ τοιαῦται πραχτιχαί" οὐ γὰρ ἔστιν ἰδεῖν 
θεχτὸν αὐτῶν πεποιημένον, ἀλλὰ πραάττουσί τι’ ὁ μὲν 
γὰρ αὐλεῖ καὶ χιθαρίζει, ὃ δὲ πολιτεύεται, ἡ δὲ γεω- 
μετριχὴ χαὶ ἁρμονιχὴ χαὶ ἀστρολογικὴ θεωρητικαί"' 

15 οὔτε γὰρ πράττουσιν οὔτε ποιοῦσιν οὐθέν" ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
Ἱμωμέτρης θεωρεῖ πῶς πρὸς ἀλλήλας ἔχουσιν αἷ γραμ- 
μαΐ, ὁ δ᾽ ἁρμονιχὸς τοὺς φθόγγους, ὃ δ᾽ ἀστρολογιχὸς 
τὰ ἄστρα καὶ τὸν χόσμον. τῶν ἄρα ἐπιστημῶν αἱ 
μέν εἰσι θεωρητικαί, αἵ δὲ πραχτικαί, αἵ δὲ ποιητικαί, 

οἷοϑὶ ἰῃ ἄθοβ δὲ υἱὲ δυμί : αι τοτο πη ἀδροπβίίδαι! 

γοϑίυπἰ, 1051} ογρᾷ Ποπιΐηθθ ευὐηΐ; 4υἱ δυίοιη τηθηι!- 

Τηοηΐα εὐγδηΐ, 1:51} διηΐ ογρὰ ἀοίᾳπείοθ. 7054 ἰρίτυς 

ΔΙ ογρᾷ θοῦ οδί, Α]ΐϊ8 ογζδ [ιοιη ποθ, 8118 ογξδ ἠθ- 

[υποίοβ, (84) Ὠἰδοϊρ! πο ἔγεϑ 6558 βρϑοίββ; δ]᾽απι 4υὶ- 

(6) Τῆς ἐπιστήμης ἐστὶνάθάοπι ἴπ δείϊοπβ οοπβίβίογθ, δ)ίδιν δχ ορογίβ αἴϊεοίῃ οοη- 
δβίδγο, (ογίίδπι δροουϊδίϊοηὶ δι ἀογο. Νδπι δα υπ ΠΑΥΪΗ- 

4υ6 5ἰγυοσίυγαπι δὰ οἰϊροίτίοθπι {1181 ρογίϊΠογα : Π81})} ὃχ 

18 ορυ8 δψιιοά (δοίυπη υἱάθμηυϑ. οἱ  ἰοδπὶ ὑογὸ οἱ 

{|ᾶγαπη οδηίι18 ρυ]ς θα 86 ΟἰΠᾶγὰρ οἵ ἰυ͵] υϑῃηοάϊ οσοίογα 

ἴῃ ἀροηο Θοηπβίογο : ΠΩ 6 Θηΐπὶ ΘοΟΠϑι Ππηδίο δου αυἱΐρ- 

μαπι τοπιδηοῖ ἡυοα ο(0}8 δα) συ πι 5ἰζ, δε 58ἰπηρ]} οἰ ἴοΓ 

δυηί Δ 14ὐ]ὰ : 415 οηΐπὶ {{0118, 8108 Πάἀἐθ0.8 οδπὶΐ, 8119 

ΤΟΠΙΡΟ δ π σογ, ΡΟΥΓῸ φροοπηρίγδ οἵ πγιδίοδ δἰ 18 

δϑίγοϊοσία δι ἱπί6} }!  οπεϊαπη οδάπηϊς οἱ βρθουϊδίϊοπι ἰδη- 

[υπηπιοὰο ᾿πδογνίυπί : ποήυδ φηΐηὶ τοὶ δριηΐ τὸ] οἴδοείυπί 

φιϊοχιδᾶπι, δορὰ φοοπιοῖγα αυϊάοπι σοηίορίυγ υἱ 5680 

μδϑοδηΐ δὰ 86 ἰηνίσοιη ᾿ἰπθῖθ, πιυδβου8 80η08, ΔϑίΓΟ  ΟΠ1}8 

βίάογα δίφιδ πιυπάυπμ. Ὀ δε πε ᾿σΓ 4115 ἐΠθογοίίοις 

Ὁ 8) Τῆς ἰατριχῆς ἐστιν εἴδη πέντε" ἢ υὲν φαρμαχευ-δοπυηΐ, 8}125 ργδοίϊςςθ, δἰΐ οδοϊν. (85) Μοἀϊοίμαι φυΐη- 

τιχή, ἡ δὲ χειρουργιχή, ἢ δὲ διαιτητική, ἢ δὲ νοσογνωμο- 
νιχή, ἢ δὲ βοηθητιχή, ἢ υὲν φαρμαχευτιχὴ διὰ φαρμάχων 
ἰᾶται τὰς ἀρρωστίας, ἣ δὲ χειρουργικὴ διὰ τοῦ τέμνειν 

χαὶ χαίειν ὑγιάζει, ἣ δὲ διχιτητιχὴ διὰ τοῦ διαιτᾶν 
Ὁ ἀπαλλάττει τὰς ἀρρωστίας, ἣ δὲ νοσογνωμονιχὴ διὰ 

τοῦ γνῶναι τὸ ἀρρώστηυα, ἣ δὲ βοηθητιχὴ διὰ τοῦ 
βοηθῆσαι εἷς τὸ παραχρῆμα ἀπαλλάττει τῆς ἀλγηδόνος. 
τῆς ἄρα ἰατρικῆς ἣ μέν ἐστι φαρμαχευτιχή, ἣ δὲ χει- 
ρυυγιχή, ἣ δὲ διαιτητική, ἡ δὲ νοσογνωμονιχή, ἣ δὲ 

Ὁ) βογβυτιχή. 
αὐτοῦ γεγραμιένος, ὃ δ᾽ ἄγραφος. ᾧ μὲν ἐν ταῖς πό- 

λέσι πολιτευόμεθα,, γεγραμμένος ἐστίν" ὃ δὲ χατὰ ἔθη 
γινόμενος οὗτος ἄγραφος καλεῖται" οἷον τὸ μὴ γυμνὸν 
πορεύεσθαι εἰς τὴν ἀγορὰν μηδὲ γυναιχεῖον ἱμάτιον 

Ὁ περιόάλλεσθαι. ταῦτα γὰρ οὐθεὶς νόμος χωλύει, ἀλλ᾽ 
ὅμως οὐ πράττομεν διὰ τὸ ἀγράφῳ νόμῳ χωλύεσθαι. 
τὴῦ ἄρα νόμου ἐστὶν ὃ μὲν γεγραμμένος, ὃ δ᾽ ἄγραφος. 

406 βροείθβ 686 : δ['8π|ὶ αιΐρρα αἰοὶ ἃ πιραϊοδηηθηι δ, 

δίδπι οἰγυγρίοδημ, 881: ἃ υἱοῖι, δ ̓ 8π| ἃ ρογδρίοἰοηία 

τογθογυπῃ), αἰ ἰδπὶ 80 τοιηο 5. Οὐδὲ ἃ το) οδηι θη 8 ἀἷ- 

αἰΐωγ, τηράϊοδία ροϊΐομα δυυτθηΐϊ ἸογὈΐβ., οἰ γυγμίοα 86-. 

οδηᾶο οἱ ὑγοπὰο 88ηδί: τα: ἃ Υἱείιι, 8018 υἱοΐυ8 γδί 0.6 

οἱ ογάΐης δγοοί βοργὶἰυἀ Π68; 4185 ἃ ρογϑρί οἰδπ ἷὰ πῃΟγΓΡΟΓΙΠῚ, 

ὁχ οοἰοτγὶ ἀϊθογοίίοηβ πιογῃογυπὶ ασγὶ8 βυσουγγιι ; αυδ ἃ 

γοιηο 8, βίγοηυο δυχὶ!ο ἀο!ογίθι5 οοηἰίηυο ᾿ἰνοτγαί. ΜΙ  ]- 

οἰπδο οΥΡῸ σϑῆυδ ὑπ0πὶ δὲ φυρά ἰπ πιο οἈπηρη(,8, 8] γλπὶ 

(86] Νόμου διαιρέσεις δύο" ὃ μὲν γὰρο 140 οἰ γυγρίδ, ἰἀτίϊαπι χυοὰ υἱοίι8 ταϊοπς, φιᾶγίαπι φυοὰ 
πογθογυπ ρογαρί οἰοπίϊα, αυϊηΐιπ συοαὰ γοπμθα 5 οοπ ἰποίυΓ. 

(80) 1,618 βοπίπδπι 6556 ἀἰπ γδυ (ΟΠ θη : ΔΙ ΓΟ γδπ, ΒΟ] ρίδ Πι, 

δ᾿ [6ΓδΠ} νοΓῸ ἢ0η βογρίδπι. Ῥγίογοπι 1} 8πῈ ε856 αἰν! 1, 

4υ8 δἀπιίηϊδίγαμι8 ΓΟΙΡΙ ΠΠὶ : 4185 Ὑ6γῸ ΟἰἶΓα βεγρίυ- 

τῶι (οπδίδί, δᾶπὶ ἃ παΐαγα ὀΐ υ811 ῃγοβοίϊϑοὶ ; 4π8}6 ὁ5 πι- 

ἀυπι ἴῃ ογυπι δι θυ] ᾶγο ποη ἄθογα δὺΐ πη} 6 Ὀγὶ νοδίς μ{] : 

.αῖς οπἶπὶ Π} 8 βογ ρίδ ἴορα ργο  νοπίογ ; ἀν (Δ ΠπΊδῃ ΠΟῚ ἃρί- 

Ὁ λόγος διαιρεῖται εἰς πέντε, ὧν εἷς μέν ἐστιν ὃν οἷῦ 2πιυ5, χυιοὰ Ιοβα ποη β8οτἰρία νϑίδπιιγ. μὸχ ἰρί[αγ δἰ 8 δὲ βογί- 

πολιτευόμενοι λέγουσιν ἐν ταῖς ἐχχλησίαις, ὃς χαλεῖ- 

40 ται πολιτιχός" 
ῥήτορες γράφουσι χαὶ εἰς ἐπίδειξίν τε προφέρουσι 

χαὶ εἰς ἐγχώμια χαὶ ψόγους χαὶ κατηγορίας: τὸ δὴ 
τοισῦτον εἶδός ἐστι δητοριχόν, τρίτη δὲ διαίρεσις λό- 
γὸν ὃν οἱ ἰδιῶται διαλέγονται πρὸς ἀλλήλους" οὗτος δὴ 

40 ὃ τρόπος πῤοςαγορεύεται ἰδιωτιχός. ἑτέρα δὲ διαίρεσις 
λόγου ὃν οἱ χατὰ βραχὺ ἐρωτῶντες χαὶ ἀποχρινόμενοι 
τοῖς ἐρωτῶσι διαλέγονται: οὗτος δὲ χαλεῖται ὁ λόγος 
διαλεχτιχός. πέμπτη δὲ διαίρεσις λόγον ὃν οἱ τεχνῖται 
περὶ τῆς ἑαυτῶν διαλέγονται τέχνης" ὃς δὴ χαλεῖται 

"0 τεχνιχός, τοῦ λόγου ἄρα τὸ μέν ἐστι πολιτικόν, τὸ δὲ 
ῥητοριχόν, τὸ δ᾽ ἰδιωτιχόν, τὸ δὲ διαλεχτιχόν, τὸ δὲ 

(81) ἑτέρα δὲ διαίρεσις λόγου ὃν οἷ 
νἷδ, 8118 ποῃ βογὶρία. Ογδίϊο ἰῃ χυίπαυς ραγίο8 ἀν  ἀϊίαγ. ἔ580 

οηΐηι 6) 5 ροθιβ φιοάάδηι χιο υἱσπίαν ἰῃ ὁρποίοπίθιι ἱ (υἱ 

διἀπκἰπἰβίγαπί γοιρυ δ ΐοδῃι, ἰάαυο εἰν !]6 Δρρα δγὶ ; (87) δ ι}.} 

400 5ογίδαπί γϊνοίογοϑ ογδίίομθβ 4088 8ι οϑίοπίδι! Ποπὶ θΓῸ- 

Γοιυη, ἀππὶ γ6] Ἰαυάδπί γος] νἱρογδηΐ γε] δοσυδβαῃὶ 41}01}}" 

Ρίδπι : 6886 γθγὸ ἰὰ φοπυβ πιείογίουπι; (ογίπλ 4110 ῥγὶ- 

γαίΐ ἱπίογ 86 τηυΐυο οοἰοαυπηίαγ, ἀϊοίαυς ργίναίμη) ; 

χυδγίαπι αὐυοὸ ἰΐ χυὶ ἑσοιπροπάϊο γοσδηΐ εἴ γοβροπάοπί, 

οὐπὶ ὲβ ἃ αυΐθυβ ἰπίογγουκηίυγ, αἰδρυϊδηΐ, νοοδυίαιο [( 

βοπυβ ἀϊαϊοοιίοιιπι : αιπῖυπι 400 ἀγ ἤο68, ἀ8πὶ ἀ6 518 

ἃγία ἀϊβεοτυηΐ, Ἰοησιππίαγ, δρρο]]αγίψιια ] γι οἰοσυπι. 

Οταϊϊοηΐβ ἐστι βοηυβ δἰ ικὶ οἰν]!α οὶ, δια τ]ιοίογίουμν, 

δἰυὰ ρείναίυπι, δ᾽υὰ ἀϊδ!οείίσυπι, δ᾽} δ Πϊ εἰοϑιιπι. 

τεχνιχόν, (84) Ἢ μουσιχὴ εἰς τρία διαιρεῖται" ἔστι γὰρ 5 3(88) Μυβίοδπι ἱπ {γίδ βοοδγὶ : αυδπάδιῃ ΘὨἶπι ογῈ ἴδ) 

μὲν διὰ τοῦ στόματος μόνον, οἷον ἡ ᾧδή: δεύτερον δὲ 
διὰ τοῦ στόματος χαὶ τῶν χειρῶν, οἷον ἣ χιθαρωδίχ᾽ 

ςοπϑοίδγο, υἱ Δ {11 5 8118Π}| ΟΥὄΟ δίηγι οἱ πιᾶπι, υἱ σἢΠπἸἃς 

τοί ; (ογαῃ) 50] 15 πιαηίθης ρμογῆο, οὐ φαῖμη Εἰ{{π- 
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τρίτον ἀπὸ τῶν “ειρῶν μόνων, οἷον ἡ χιθαριστιχή. τη ρογοιίπηυ8. Μηδίοδ ἰξ! ῸΓ δρθοὶθβ ]ἰδ οδὲ 408 90]} 
τῆς ἄρα μουσικῆς ἐστι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ στόματος 
υόνον, τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ στόματος χαὶ τῶν χειρῶν. 
τὸ δ᾽ ἀπὸ τῶν χειρῶν. Διαιρεῖται δὲ ἢ εὐγένειαϑά 

5 εἷς εἴδη τέτταρα. ἕν μὲν ἐὰν ὦσιν οἱ πρόγονοι χα- 
λοὶ χἀγαθοὶ καὶ δίκαιοι, τοὺς ἐχ τούτων γεγενημέ- 
νους εὐγενεῖς φασιν εἶναι: ἄλλο δ᾽ ἐὰν ὦσιν οἱ πρόγονοι 

δεδυναστευχότες καὶ ἄρχοντες γεγενημένοι, τοὺς ἐχ 
τούτων εὐγενεῖς φασιν εἶναι, ἄλλο δ᾽ ἐὰν ὦσιν οἱ πρό- 

10 γονοι ὀνομαστοί, οἷον ἀπὸ στρατηγίας, ἀπὸ στεφανι-- 
τῶν ἀγώνων" χαὶ γὰρ τοὺς ἐχ τούτων γεγενημένους 
εὐγενεῖς προςκαγορεύομεν. (89) ἄλλο εἶδος ἐὰν αὐτός τις 
ἦ γεννάδας τὴν ψυχὴν χαὶ μεγαλόψυχος, καὶ τοῦτον 

εὐγενῇ φασι" χαὶ τῆς γε εὐγενείας αὕτη χρατίστη. τῆς 
15 ἄρα εὐγενείας τὸ μὲν ἀπὸ προγόνων ἐπιειχῶν, τὸ δὲ 

δυναστῶν, τὸ δ᾽ ἐνδόξων, τὸ δ᾽ ἀπὸ τῆς αὐτοῦ χαλοχά- 5 
γαθίας. Τὸ χάλλος διαιρεῖται εἷς τρία" ἕν μὲν γὰρ 

αὐτοῦ ἐστιν ἐπαινετόν, οἷον ἢ διὰ τῆς ὄψεως εὐμορφία" 
ἄλλο δὲ χρηστιχόν, οἷον ὄργανον χαὶ οἰχία καὶ τὰ τοιαῦτα 

80 πρὸς χρῆσίν ἐστι χαλά" τὰ δὲ πρὸς νόμους χαὶ ἐπιτη- 

δεύματα καὶ τὰ τοιαῦτα πρὸς ὠφέλειάν ἐστι χαλά. τοῦ 
ἄρα χάλλους τὸ μέν ἐστι πρὸς ἔπαινον, τὸ δὲ πρὸς χρῇ- 

οΓγα υἱἱπλ0Γ, ἃ} ὰ φυὰ ΟΥὀ οἱ πηδηΐδυ5, Δ᾽ φυᾶ πηδηΐθυβ. ΝΟΡί- 

᾿ϊδίοπι χυδίϊζυογ ἱπ σοπογὰ αἰνίἀϊ : ὑηυπι, δὶ φαΐ Ἰιοποϑεϊς, 

ὈΟΠΪ5 ᾿υϑϑαιο πια)]ογίθυ8 Γπογίπί παίϊ, 608 ΒΟΌΪ]65 6586 ἀϊεῖ; 

δΙ᾿΄υἀ, δὶ φυογυπὶ ΠηΔ]ΟΓ 8 ἀγπδβίαΣ 80 ργὶποῖροϑ (υδγίηϊ,, 608 

ΠΟὈΙ68 ὁ856 αἰ Π.08 ; 81}, δὶ Πηϑ]ογ68 (Δπι|8 βυηΐ οοἰ οὔ γος 

εἴ ρ᾽οτγία, φυδῃλ γ6] οχ Ὀ6]}1οἷβ γθθυ8 ργαοίαγο ροϑίϊβ το] οχ 

φογίδ ἢ πὶ ΟΟΓΟΙΪ8 Γορογίδνογίηΐ : Πδιηα 06 ̓ 08 Ζπ0486 

ΠΟΌ]168 ΔΡΡΟΙ Δ ΠῚ} ; (89) δἰίυά, 5ἱ 4υ}5 ἱμθ6 5ἱἔ σϑηθγοϑυϑβ οἱ 

δηίηγ! ΒΟ  }Π δί6 ὀχοθ! ]θη8, σης αυοάυα ΠΟΌΪΠοπὰ ἀεί Πλι5, 

Ἑδααα ορ( πᾶ 6ϑ ΠΟ (85. ΝΟΒῚ (8118 ογρο σοπυϑ ὑπυ οβί ἃ 

τη Δ) ΟΥἾ]ι15 ΒΟηΪδ δα υΐϑ4ι6 νἱΓί8, ἃ υὰ ἃ ἀγπαϑίὶς, 4] υ Δ} ἢ}- 

Ἰυδίγί θυ, ΔΙ᾿υἁ ἃ ρεορτία οποϑίδίο ργοίοοίυπμ. Ρυϊομγι πὰ ϊ- 

πο) ἰπ {γί αἰβεηρυ : ἃ118π| φαΐρρα 6856 ἰαυάδθί!θη, 

υἱ (ογτηοβδπη [Δοΐ θη ; ἃ] δπ φυσχας υϑυΐ ἀσϑογυῖνο, υἱ ἱποῖγα- 

“ πῃρηΐππι οἵ ἀομηυμα δἰΐδαπε οἰ υδάθπι σοπογίϑ, χυδ ργοίογ- 

4υδπι φυοά Βρθοϊοβᾷ διιηΐ, υ510 0.9 Ὠο5.Γἰ8 ΘΟ ΠηΟὰδΔ οἰΐδη βιιηΐ; 

[ογίἰαπὶ Ἰοσὶ 18 δἰ ἰδααθ οοηϑίδγο, δα δὰ υἱΠδίοιι 

Ρυ]οϊγδῃ 6556. Ρυ]ο γι ἰυἀϊηΐβ ἰρίγ ρᾶγβ ὑπ δὰ Ἰλυᾶάθηι, 

δ᾽ίογα δὰ υϑυπ), ἰογίϊα δὰ }ΠΠ{4|6π| γοίογίαγ. (90) Απϊπλδ5 

σιν, τὸ δὲ πρὸς ὠφέλειαν. (»0) Ἢ ψυχὴ διαιρεῖται εἰς τρία 6 γε8. μαᾶτίεβ 6866, αυδγαπι ἀπ οοπίϊποαΐ ται οοϊπαιο- 
τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστι λογικόν, τὸ δ᾽ ἐπιθυμητιχόν, τὸ δὲ 

85 θυμιχόν. τούτων δὲ τὸ μὲν λογιχόν ἐστιν αἴτιον τοῦ βου- 
λεύεσθαιχαὶ λογίζεσθαι χαὶ διανοεῖσθαι χαὶ τῶν τοιούτων 

πάντων" τὸ δ᾽ ἐπιθυμητιχὸν μέρος τῆς ψυχῆς ἐστιν αἴτιον 
τοῦ ἐπιθυμεῖν φαγεῖν χαὶ τοῦ πλησιάσαι καὶ τῶν τοιού- 
τῶν πάντων. τὸ δὲ θυμιχὸν μέρος αἴτιόν ἐστι τοῦ θαρρεῖν 

80 χαὶ ἥδεσθαι χαὶ λυπεῖσθαι χαὶ ὀργίζεσθαι. τῆς ἄρα ψυ- 

"ἧς ἐστι τὸ μὲν λογικόν, τὸ δὲ ἐπιθυμητικόν, τὸ δὲ θυμι- 

Π6η), δίογα ουρίαἀϊαίοπη, ἰογι γα. Εχ ἢΐβ δυΐδϑῃ 

ΓΔ ΙΟΟΙ ΠΔΙΙΟΠΟΙῚ Οδυ58Π) 6556 ΘΟΠΒΙΠΪΐ, οορ δἰϊοηΐδ,, οομδυ]- 

ἰδ [οπἰ5 οἱ Πυ} υϑπιοά! το σαογαπι ; οὐ ρ αἰ δίθην 6886 ἃρρε- 
ἴεπα] οἰδί γδ] οοἰί8 οἱ βίῃ} πὶ οδυ.88Π) . ἰγᾶπι γογο οοηῆ- 

ἀδη[5, γοϊυρίδ! 8, ἀοϊογίβ οἱ ἰγαουπάϊες δυοίογοπι 6866. 

ΕΓρΟ δηϊῃγᾶν βᾷγβ ὑπ δϑί γα[οοἰ δ οἢἷβ ραγ ΙΟΘρ8, δἰ ἴογδ 

οὐ ρ  ἀ 418, 1δγιϊὰ γα. Ραγίδοϊο οοπβυπιπιδίδουο υἱγία 8 

χόν. Τῆς τελείας ἀρετῆς εἴδη ἐστὶ τέτταρα" φρόνησις, ὅγ4556 δρεοῖεβ φυδίίιοτ, ρΓΪπιᾶπὶ ργυάεπί ̓ πὶ, δοουπάδπι 78- 
δικαιοσύνη, ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη. (91) τούτων ἣ μὲν Βι{{ἰἀπὶ, (ογ!Π υἀίποπι ἰογίἴαπι,, φυδγίδηῃ (ἐπιρογαηίδπι. 91) 

φρόνησις αἰτία τοῦ πράττειν ὀρθῶς τὰ πράγματα’ ἡ δὲ Εχ Πίβ ργυάεοηίίδηι αἱ τοοΐα ἀρδηΐῃγ οπιηΐα οδυβᾶπα 6886 ; 
85 δικαιοσύνη τοῦ ἐν ταῖς χοινωνίαις χαὶ τοῖς συναλλά- 

Ὑμασι διχαιοπραγεῖν" ἡ δ᾽ ἀνδρεία τοῦ ἐν τοῖς χινδύνοις 

χαὶ φοδεροῖς μὴ ἐξίστασθαι [ποιεῖν], ἀλλὰ μένειν" ἢ δὲ 
σωφροσύνη τοῦ χρατεῖν τῶν ἐπιθυμιῶν χαὶ ὑπὸ μηδε- 
αὐδς ἡδονῆς δουλοῦσθαι, ἀλλὰ χοσμίως ζῆν. τῆς ἀρε- 

40 τῆς ἄρα τὸ μέν ἐστι φρόνησις, ἄλλο δικαιοσύνη, 
τρίτον ἀνδρεία, τέταρτον σωφροσύνη. Ἢ ἀρχὴ διαι- 5 
ρεῖται εἷς μέρη πέντε" ἕν μὲν εἷς τὸ χατὰ νόμον, ἕν δ᾽ 
εἰς τὸ κατὰ φύσιν, ἕν δ᾽ εἷς τὸ χατ᾽ ἔθος, τέταρτον δ᾽ εἷς 
τὸ χατὰ γένος, πέμπτον δ᾽ εἰς τὸ κατὰ βίαν. (92) οἱ μὲν 

145 οὖν ἐν ταῖς πόλεσιν ἄρχοντες ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐπὰν 
αἱρεθῶσι, χα τὰ νόμον ἄρχουσιν" οἱ δὲ κατὰ φύσιν,οἱ ἄρ- 
σενες, οὐ μόνον ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἀλό- 

γοιῖς ζῴοις" ἐπὶ πολὺ γὰρ πανταχοῦ τὰ ἄρσενα τῶν θη- 
λειῶν ἄρχει. ἣ δὲ τοῦ κατ᾽ ἔθος ἀρχὴ τοιαύτη ἐστὶν οἵαν 

80 οἱ παιδαγωγοὶ τῶν παίδων ἄρχουσι καὶ οἱ διδάσχαλοι τῶν 
φοιτώντων. κατὰ γένος δ᾽ ἀργὴ τοιαύτη τις λέγεται 
οἵαν οἱ Λαχεδαιμόνιοι βασιλεῖς ἄρχουσιν" ἀπὸ γὰρ γέ- 
νους τινὸς ἣ βασιλεία. χαὶ ἐν Μαχεδονίᾳ δὲ τὸν αὐτὸν 

τρόπον ἄρχουσι' χαὶ γὰρ ἐχεῖ ἀπὸ γένους ἡ βασιλεία 

}υδι ἰᾶτὰ γ ΓῸ ἰηΐο Γ οοηϑουῦίίἃ οἱ ᾿πιδπὸρ τὶ [δ ΘΟΠιπλογοίᾶ 

ὨΟἢ ΥἹΟΪΔΠαϊ ᾿υΓ͵8 δυσίοτγομι ; (ογΕπἀΐμθη δυΐθι, ἢ6 ἰηίοῦ 

Ῥογίουϊα οἷ ἰθγγογθβ ἃ ἰογίογ οωρίΐβ ἀοἢοίαηημ, 5οὰ βυ5ι1- 

ΠΟΔΠΊΙ18; ΡΟΓΓΟ ἰοΙηρογδη(ἰδη) δὰ (ΓοηΔηἀ48 ουρίαϊαἴοβ, αἱ ἃ 
Ὠ0}1ὰ γοϊυρίδίο δυθίζαπηῦν, βοὰ οηοδία οἱ ΠΙΡογα] ἰοῦ νἱτᾶ- 

8115. Ὑἰγίυ(ἰ8 ἐσ Γ πᾶ ρδΓΒ 6δὲ ργυάομπίία, δ]ίογα ἠυβι ἰα, 

(ογί 8 (γε υἋ0, χυδγία ἰοιηρεογδηίία. [πηρογίιπ ἰπ χαυΐῃ- 

406 βοηοόγὰ ραγί ὰγ, Ἰορ πη), δίυγα!α, δ] υὰ οοπδβυο- 

ἰυάϊπὶθ, δἰ σοηογὶθ, ἀρηίχιθ υἱοϊθηίυ μι. (92) Νδπι 

τηδεϊϑίγαΐαβ οἰν ἰδία εἰ οἰϊραδίυγ. ἃ εἰνίθυβ, δβϑουῃ- 

ἀϊπὶ Ἰοβθῖη ἱπηρογδηΐ : ΠῸΓ ὨδίοΓΔΠι, ὙΘΓῸ ΠηᾶΓο8. ε}}- 

4υ6, πΠοῃ πιοᾶὸ ἱπίονῦ ὨΟΓΑΪΠ68, ὙΘΓῸΠ) ἱπίογ 8118 χυοαιδ 

δἰ π8}18 (οἰ ἰδ ργεθϑυπί ; ὁχ οοπϑυοίυἀΐηο τοΙῸ οἱ ρ85ἀΔ- 

Βοσὶ γΡυσγὶϑ οἱ τηδρὶδίγὶ ἀἰδοῖρυ}}8 ἱπιρογαηῖ; ΡῈΓ δθῆυ8 

δυίοιμ, φυοιηδάιποάυμ 1,δοροΟὨογυ τ γορθ5 ἀοπηΐηδη- 

(υγ : πᾶπὶ ὁχ βΈΠΟΓΟ ΟΡ πὶ Ππδροηΐ, φυοπιοῦο εἰ δρυὰ 

Μδοράοῃοϑ γοζθϑ ἱπιρογδηΐ : φυΐρρε οἱ {Π|Ὸ γορυπι οχ 

ἔοθογα ἰπδι αἰαη) ο5[. Ῥοττο 4υὶ οοδοίἷ8 ρος Υἱτὶ ἃς ἀρ! τ 
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καθίσταται. οἷ δὲ βιασάμενοι παραχρουσάμενοι ἄρχου- 
σιν ἀχόντων τῶν πολιτῶν" ἢ τοιαύτη ἀρχὴ χατὰ βίαν λέ- 
γεται εἶναι. τῆς ἀρχῆς ἄρα ἐστὶ τὸ μὲν κατὰ νόμον, τὸ 
δὲ κατὰ γενός, τὸ δὲ χατὰ φύσιν, τὸ δὲ χατ᾽ ἔθος, τὸ δὲ 

δ χατὰ βίαν. (93) Τῆς ῥητορείας εἴδη ἐστὶν ἕξ, ὅταν μὲνδ 9 
γὰρ χελεύωσι πολεμεῖν ἢ συμμαγεῖν πρός τινα, καλεῖ- 
ται τὸ τοιοῦτον εἰδος προτροπή ὅταν δ᾽ ἀξιῶσι μὴ 
πολεμεῖν μηδὲ συμμαχεῖν, ἀλλ’ ἡσυχίαν ἄγειν, τὸ 
τοιοῦτον εἶδος ἀποτροπή ἐστι. τρίτον εἰδος τῆς ῥητο- 

19 ρείας ὅταν τις φάσχη ἀδιχεῖσθαι ὑπό τινος καὶ πολλῶν 

χαχῶν αἴτιον ἀποφαίνη" τὸ δὴ τοιοῦτον εἶδος κατηγορία 
ὀνομάζεται. τέταρτον εἶδος τῆς δητορείας [ἀπολογία 

χαλεῖται] ὅταν ἀποφαίνν, τις αὐτὸν μηθὲν ἀδιχοῦντα 
μήτ᾽ ἄλλο ἄτοπον μηθὲν πράττοντα’ τὸ δὴ τοιοῦτον 

[15 ἀπολογίαν χαλοῦσι. (94) πέμπτον εἶδος δητορείας 

ὅταν τις εὖ λέγη (τινΧ) καὶ ἀποφαίνῃ χαλὸν χἀγαθόν’ 
τὸ δὴ τοιοῦτον εἶδος χαλεῖται ἐγχώμιον. ἕχτον εἶδος 

ὅταν τις ἀποφαίνη (τινὰ ) φαῦλον" τὸ δὴ τοιοῦτον εἶδος 

χαλεῖται ψόγος. τῆς ἄρα ῥητορείας τὸ μέν ἐστιν ἐγ- 

80 χώμιον, τὸ δὲ ψόγος, τὸ δὲ προτροπή, τὸ δ᾽ ἀποτροπή, 
τὸ δὲ χατηγορία, τὸ δ᾽ ἀπολογία. Τὸ ὀρθῶς λέγειν 
διαιρεῖται εἰς τέτταρα' ἕν μὲν ἃ δεῖ λέγειν, δεύτερον 
δὲ ὅσα δεῖ λέγειν, τρίτον πρὸς οὖς δεῖ λέγειν, τέταρτον 
δὲ πηνίχα δεῖ λέγειν. ἃ μὲν οὖν δεῖ λέγειν, ἃ μέλλει 

26 συμφέρειν τῷ λέγοντι χαὶ τῷ ἀχούοντι' τὸ δὲ ὅσα δεῖ 
λέγειν, ἡ πλείω μηδὲ ἐλάττω τῶν ἰχανῶν. (95) τὸ 
δὲ πρὸς οὖς δεῖ λέγειν, ἐάν τε πρὸς πρεσθυτέρους [ἅμαρ- 

τάνοντας) διαλέγη, ἁρμόττοντας δεῖ τοὺς λόγους δια- 

λέγεσθαι ὡς πρεσόυτέροις" ἐάν τε πρὸς νεωτέρους, 

80 ἁρμόττοντας ὡς νεωτέροις. πηνίχα δὲ λέγειν ἐστί, 
μήτε πρότερον μήτε ὕστερον. εἰ δὲ μή, διαμαρτήσε- 
οϑαι χαὶ οὐχ ὀρθῶς ἐρεῖν. 

εἰς τέτταρα" ἢ γὰρ χρήμασιν ἢ σώμασιν ἣ ταῖς ἐπι- 
στήμαις ἢ τοῖς λόγοις. τοῖς μὲν οὖν χρήμασέν, ὅταν 

35 δεομένῳ βοηθήσῃ τις εἷς χρημάτων λόγον εὐπορῆσαι" 

τοῖς δὲ σώμασιν εὖ ποιοῦσιν ἀλλήλους, ὅταν παραγενό- 
μενοι τυπτομένοις βουθῶσιν. (06) οἱ δὲ παιδεύον- 

τες καὶ ἰατρεύοντες χαὶ διδάσχοντες ἀγαθόν τι, οὖὗ- 

τοι ταῖς ἐπιστήμαις εὐεργετοῦσιν' ὅταν δ᾽ εἰςέλθωσιν 

40 εἰς δικαστήριον ἄλλος ὑπὲρ ἄλλου βοηθὸς χαὶ λόγον 

τινὰ ἐπιειχῇ εἴπῃ ὑπὲρ αὐτοῦ, οὗτος δὴ λόγῳ εὐεργετεῖ. 
τῆς ἄρα εὐεργεσίας ἣ μέν ἐστι διὰ χρημάτων, ἣ δὲ 
διχ σωμάτων, ἣ δὲ δι’ ἐπιστημῶν, τετάρτη δὲ διὰ 
λόγων. 
ταρα εἴδη" ἕν μὲν χατὰ νόμον τέλος τὰ πράγματα λαμ- 
βάνει, ὅταν ψήφισμα γένηται καὶ τοῦθ᾽ ὁ νόμος τελέ- 
δῃ! χατὰ φύσιν δὲ τέλος τὰ πράγματα λαμύανει, ἥ 
τε ἡμέρα χαὶ ὅ ἐνιαυτὸς χαὶ αἱ ὧραι. χατὰ τέχνην 
δὲ τέλος τὰ πράγματα λαμθανει, οἷον ἡ οἰχοδοιλική" 

80 οἰχίαν γάρ τις ἐπιτελεῖ" χαὶ ἡ ναυπηγιπή" πλοῖα γάρ᾽ 
(97) χατὰ τύχην δὲ γίνεται τοῖς πράγμασι τέλος, ὅταν 
ἄλλως καὶ μὴ ὡς ὑπολαμθάνει τις ἀποδαίνγ. τοῦ τέλους 
ἄρα τῶν πραγμάτων τὸ μὲν χατὰ νόμον. τὸ δὲ χατὰ 
φύσιν, τὸ δὲ χατὰ τέχνην, τὸ δὲ χατὰ τύχην ἐστίν. 

4 ὰ" 

Διαιρεῖται τὸ τέλος τῶν πραγμάτων εἰς τέτ.ΘΙ 
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εἰνίθυϑ ἱπν 5 ἱπηρεγαπΐ, ἰἱ υἱοϊθηξ δὸ ἱγγαπηΐ γοσδηΐυγ. 

Ππηρογίυη ἱρσὶ Γ ὑπυπὴ οϑἱ Ἰορ ἢ πησπι, δἰίογυπι παΐαγαϊα, 

δἰυἀ ρσοπογίθ, δυὰ οοπδιοίυἀϊηἷθ, ΑΙ μἃ τἱο] πὰ. (93) 

ἈΪ]νοϊογίοῦΒ 56χ βρϑοίθϑ ἰγδὰϊξ. Νὰπι χυοίϊ 68 7 υβδογὶί ογᾶ- 

ἴον Ὀ6]] πὶ δ βείρογα δυΐ δυχὶ πὶ σοηίγδ 1} φυσπιὶ ἴογγο, ἰὰ 

ἔθη. τοσδίῃγ δα ηογίδίϊο ; ἀυυ πὶ γογοὸ αυϊοίθηι ἄσογο Π64116 

ὈΟΙ]άΓΟ ΠΟ406 ΟΡΘΠ. (ΟΓΓΘ τῃηοηῃυογίξ, ΔρρΟΙ δίιν 68 δροοίοβ 

ἀε!ιογίδίίο ; ἰογίϊα, ᾳυυπὶ αιιΐδ 56 ἃ αυορίδηι ἰη) γα δϊο- 

εἴυπὶ οὐ 16 τη}18 Παρ! 4 ρογροίγαϑϑο οϑίοη δὶ : οὐυδπιοαὶ 

γΟΓΟ γοσδίῃγ δοι 8 [10 ; φυαγίᾶ ϑροοὶθθ, φυῦπι 8. 41: δοσυ- 

δαί! γ, 566 Ποάυδ υἱοΐδβϑα 1.8 ΠΟΩῸ6 δἰἰυ φυϊύφυδπι ἰοΠπιοιο 

εἴ Ρεγρογᾶπι οβίσδα Ὠγοθδγὶί ; [(8}}8 ἀρρε! ἰδίαν ἀοίθηβίο : (94) 

ᾳυϊπίδ ἀοἰποθθ5 βροοῖθβ, αυυπι 4υ}8 ΔΙ 4 οι Ἰδυά θι15. 6616- 

Ὀγοί, δὺ ργϑοϊδγυπὶ Υἱγῦπ) οδδεΐί ἀοοοραΐί, οδαὺς ᾿ἰδυάδίϊο 

ἀϊεϊίυτ; βοχί ἀεί πα, φιιυπη ἔυγροπὶ δὸ τηδὶυπὶ δἰ αύθηι 

6586 ῃεορανογίξ, οἱ ἤδο Υυἱρογαῖο Δρρο  δίγ. ΕΤΓρο γὶ]Ὸ- 

ἰοτίοῦρ βᾶγβ ὑπ ἰδυάδίϊο ἀϊοϊϊαγ, 4114 υυρογαίϊο, 81}8 δά- 

Ἰιογίδιϊο, 8114 ἀο!ιογίδίίο, ἃ} 18 δεοιιϑαίίο, 8}18 ἀρίβηβίο. Βδιίο 

ἀϊοοπάϊ ᾳφυδίίυοῦ δυηΐ ρσοηογᾷ. "γ υμη θηΐῃ αὐἱὰ ἀΐοσοΓα 

ορογίοαϊ Οὔβογυδηάιπι, βοοι πο αυδηΐυπι ἀΐσογα, ἰογιἰο δὰ- 

41:08, ᾳυδτγίο 4ι8η60 5[{ ἀϊςεπάυμῃ. Ουἱὰ ἰσίίυγ οροτγίοαδίξ 

ἀἴσογο, ὁ πἰπιῖγυπι φυδ υ{{Π|ῚΠ4 (αΐτγᾶ εἰμί οἱ ἀϊσοηίὶ οἱ δὺ- 

ἀϊοτγὶ; ᾳυδηΐία ἀΐεογα εοηγόηϊδί, πἰπιίγυπι αἱ ἤραυο ηἰπιβ 

πλ}} 8 πραι6 Ρδιοίοία 408} 5815 6ϑἰ ἀἰοδπίυγ ; (95) φυΐθυ8 

διυίομι ἀἰς] ορογίοαΐ, υἱ δἱ αυϊάδηι δι [ ρΡοοοδηίοθϑ 1 5. ῃἰογο8 

ἀϊοοπάιϊμῃ 5[1., γογθὰ 1Π| αὐἰδίϊ οοησγυᾶ Ἰοαυδηηιγ,, δίῃ Υ ΓΟ 

δ Ἰυπίογοβ υϑγῦβ [δοίοηάᾶ οἷηΐ, υἱ οὐπὶ ἡυηἰογίθυβ ἀοοοὶ 
ἀἰοδπλ8 : συϑηὰο γοτο ἀϊοοηάυπι, πἰΐγυπ ποάαα ῥγίιβ 

ΠΟΩ16 ρμοβίογίι 9 φυδη) γαίίο οχὶρὶί : δ οαυὶ ργοίοοῖϊο υἱευ πὶ 

Ἡ εὐεργεσία διαιρεϊταιθοποη εἰδιμίεί, 4υἱ δοοὺθ (οἰ (. Βεποβοθηιία αυδάτιἈγίαπη 
αἰν! αἰ Γ : δυΐ οηΐπὶ ροουπ 8, δυΐ σογρογίυυβ, δυΐ ἀϊδοὶ- 

ΡνΙπἰδ, δυΐ νου ΐ8 θοηοίοἰυπι γα ϑίασὶ. Ῥοϑουπὶϊβ ΄υϊάθπη 

Ὀοποίϊ οἴ οοηϑίδί, αυυπὶ 4υΪἷ8 αβοποβ, υἱ ἱπορία ΠἰοΓοη- 

ἴαγ, Ρδοιη  δ8 ̓ υναῖ. ΟΟτρογίθυβϑ γογοὸ ἃ}}}5 θοποίδοϊυηί, 

4υυπὶ γδρυ απ υ8 δἀνοηίεπίε8 Ορί᾿αἰδηῖιγ. (96) ΡΟΓΓῸ ᾳυί 

δτυάϊυπε ν] πιράϊοίησ δγία βυδυθηίυπε υ6ὶ Βοπὶ δαυϊὰ 

ἀούοπί, Πὶ ἀἰ5ο! ᾽ π|8 Ὀεποίδοϊαπί. Αἱ αυυμπ ἰῃ [υἀϊείυπι 

αυϊδρίαιη ἰηργοβθυβ ῬΓῸ δπ|ῖοο ἀϊχογίῖϊ,, ουπηαῦδ ργορϑθι! 

ογδίϊοπο δι υνογὶὶ, εἷο ΒΟμοΠοαπίϊδ5 πηυηυ νογἷβ Ἔχ] ου 

Βεομοἤορη 8 οὐ 0 δ] ἃ δϑί φυυδὲ ρδουῃ 8, 8118 4υδ5 σογρογίὶ- 

Βυβ, δα φυς αἰδοῖ! πᾶ, φυδγία 4086 γογθῖ8 ργοάοδί. Εἴποι 

γόγυπὶ φυδαγὶραγι πὶ (Δοὶΐ. ΝΠ γοβ δυΐ βδοσυπάυπ) Ἰο,68 

ἤποπι δοερὶ υπΐ, υἱ φυυμ ἀδογοίυπι αἰαυοὰ ἰο66 ἤγιηδίυγ οἐ 

ἐπηρ οίυν ; δυΐ δεουπάυῃι παίθγαπι ἢ 8 γοῦυ8 δοοράϊξ, υἱ 

ἀϊοβ οἱ δῆηυ8 οἵ δηηίΐ (θπηρογᾶ ; δυϊ δοουπάυπῃ ἃγίθπ) ἔη]8 

Γαὶ μηροηϊίυγ, υἱ γίΐ εἀϊποδηάδγυμη ἀοπηυυπι; οἰθηίπὶ 

ἀομηυπι ρογβοὶξ αυΐθ; οἱ διίΐ «ὡα ἰοδηδαγιπη ὨδΥΐΌΠι ; 

ΠΔΥΘΒ 6πὶπὶ ρογῆοϊζ, (97) Αὐἱ (ογίυϊο ἢπὶ8 οοπίϊπρὶ!, υἱ 

4υυπὶ δοουδ ἃς Ρυΐϊδαπιυ8 οἱ ῥγωΐογ ορίπίοποπι δἰ χυὰ 

δοοίαϊ(. Αὐΐ ἰρίίυς Ἰοσὶ ἱἰπιυ8 οοὲ γογύπὰ Πηΐβδ, δυΐ παίυ- 

Γ} 18, δυΐ ἃγία οοηβίαί, δυΐ (ογίυπα. Ῥοίοη δῆ) χυδίίυονῦ 
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Ἡ δύναμις διαιρεῖται εἰς τέτταρα εἴδη" ἕν μὲν ὃ δυ-(Ο ἷπ δροοίε8 ἀἰνίἀἰξ : ἀπᾶπὶ αυΐρρε 6886 4υἃ οοβ!δγο δηΐπιο 

νάμεθα τῇ διαινοία λογίζεσθαι χαὶ ὑπονοεῖν: ἕτερον εἰ ορίπαγί ροβϑυπιυδ; 8 [ογᾶπὶ 4:8 ΘΟΓρογα νδίθπιυς, υ 
δὲ τῷ σώματι, οἷον πορεύεσθαι καὶ διδόναι χαὶ λαμ- ργοβοίδεϊ οἱ ἀᾶγα οἱ δοοίρογαε δὲ οδεΐογα ἰὰ ροπυβ; ἰδγίϊδπι 
θάνειν χαὶ τὰ τοιαῦτα" τρίτον ὃ δυνάμεθα πλήθει δ γεὶ πιυ εἰ ἀΐπα ταἰ απ τοὶ ροουπίαγυπι οορία ροϊδηϊος 

ὅ στρατιωτῶν χαὶ χρημάτων, ὅθεν χαλεῖται πολλὴν ἀϊοίπγυν : υπάδ οἱ πηυ!ίδπι ροϊοιίίαπι πανογ ἀϊοίίαν σὸν; 
“ ’ “ “ 

δύναμιν ἔχων βασιλεύς: τ ΈθΞη δὲ διαίρεσις δυνά- αυδτγίδῃ ρμο(οηίία: ἀἰδί τ θυ οποτ φυᾶ ἴδοοΓα ἃς ρα! Ὀδηε οἱ 
μεως πάσχειν καὶ ποιεῖν ἡκβνὸ ἀράν οἷον ἀρβώστειν πγ}}8. ροβϑυπιβ : πᾶπι οἱ ἱπῆγπιδγὶ ροδδυπηυβ οἱ ἐγυάϊγὶ εἰ 
χαὶ παιδεύεσθαι οὐνα μεθα: χαὶ ὑγίειῖς {6} χαὶ ΑΟΠΥΔΙΟβΟδΓα οἱ Βυϊαβπιοάϊ οπιπία. Ρτίπια ἰἰδήπο ροίοηίία: 

ΤΑΥΘΒ τ νς ΤῊ ἄρα ἐν ονν ἣ μὲν ἐστιν Βροοίεβ οοπδίδί δηΐπιο, βοουπὰδ οόγρογα, ἰεγίία ὀχογοίξω 

οὐνὰ διανο φοἡ ὃ ἐν Ἰὰς ἀν θπ ἃ ἀτιγ ἢ}Ὁ ἐν τῷ στρατοπεθῳ ϑίψαε ροοιπίίβ, χυλτία ἰῃ (βοίεπάο οἱ ραϊϊεδάο. (98) Ητι- 
χαὶ χρήμασιν, ἡ δ' ἐν τῷ ποιεῖν χαὶ πάσχειν. ((β) Τῆς62. ᾿. ΤΟΣ Νλολ ππτὶ ᾿ ᾿ 

- ; ἴ ͵ ποτῷ, πηδηϊίδίοηι (τ  οοπ ἰηἀποἰξ : συδηδη) ΘὨΪπὶ ΘΟ ρο Ἰαἰοης 
φιλανθρωπίας ἐστὶν εἴδη τρία" ἕν μὲν διὰ τῆς προςη- ἢ ᾿ ᾿ 

ν , βογῖ, υἱ φυυηι (ογία οουΐϊυμπι φυο,π6 ἢ ππδηϊϊοΓ ΘΟΠΙρΕΙ- 
γορίας γινόμενον, οἷον ἐν οἷς τινες τὸν ἐντυχόντα πάντα ; ᾿ ᾿ 

" ᾿ ᾿ Ἰοΐ ρογγοοίδαυδ ἀοχίγα βδίνογο [υδϑδί : 8112} 6586 6}1}}8 δρ6- 
προςαγορεύουσι καὶ τὴν δεξιὰν ἐμθάλλοντες χαιρετί- “" ΡΒ ἀρ οτθι ΩΣ ἢ 

15 ζουσιν" ἄλλο εἶδος ὅταν τις βοηθητιχὸς ἦ παντὶ τῷ ἀτυ- ἘΠῚ ΣἈπρέοι αι νὴ ΠΝ ἐπὶ χε ἐτΟ ΘΡΕ ΠΡ ΕΓ ὙΒΊΝΕΙΕΕ ΒῈΣ 
γοῦντι: ἕτερον εἶδός ἐστι τῆς φιλανθρωπίας ἐν ᾧ τινες φ- Κλ» 100 ἀΌΙΟΔΙΝ δὰ ΘΟΩΥΙΝΙΔ 8.108 ὙΟΟΑΓΟ ἈΠΟΘΒΕ ΠΑ ΠΕΊΜΕΩΕ 
λοδειπνισταί εἰσι. τῆς ἄρα φιλανθρωπίας τὸ μέν ἐστι διὰ ΒΕΠΕΒΈΘΗΙΣ οἤϊοῖο, δυΐ ορε εἰ δυχῇο, δυΐ οσηνί νἷο [τοαθεπ- 

τοῦ προςαγορεύειν, τὸ δὲ διὰ τοῦ εὐεργετεῖν, τὸ δὲ διὰ τοῦ αι ΟΠΉΤΕΤΙΝ Οὐγεῖαι ΠΌΜΙΒΕΙΙΑΕ: Εεἰοϊίδἴεπι ἰπ φυϊπαις 
ἑστιᾶν χαὶ φιλοσυνουσιάζειν. Ἢ εὐδαιμονία διαιρεῖται 6 φΡΆΓί68 ἀἰνιαἶδ - ργπιᾶπὶ δ}118 ΡΑΓίΟΠῚ 6566 ῬῈπ6 ΟΟὨβι]οΓγε ; 

50 εἰς πέντε μέρη" ἣ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστιν εὐθδουλία, ἕτερον δε πάδῃι ϑθηϑι 8 οἱ θοπᾶ νδ]οἰ ἀπ σογρογίβ υἷβογα ; ἰογ- 

δ᾽ εὐαισθησία καὶ ὑγίεια τοῦ σώματος, τρίτον εὐτυχία ἐν [ἰᾶπιὶ ἰπ γοθυδ βεγεπαϊβ [ογίυπδίιπι εβθε ; αυδγίδπι βογίδ εἰ 
ταῖς πράξεσι, τέταρτον εὐδοξία παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, πέμ- διυοίογ διε δριυά Ἰνοπιῖπθ8 ὀχ οεγε; φυϊπίαπι ρόσαπ 5 γο- 
πτον εὐπορία χρημάτων καὶ τῶν εἰς τὸν βίον χρησίμων. Βθύξ4μ6 φοίεγ8 δ ΟἸἼΠ65 υὑβι15 Υἱία; ἀἤυογθ. (99) 5ϑηδπι 
(99) ἡ μὲν οὖν εὐβουλία γίνεται ἐχ παιδείας καὶ ἐκ τοῦ Οθμδιη!Διίοπεπι ἐχ ἐγ ίομα πιο] δγαπιψα 8 γογαπι ρεγι ἃ 

45 πολλῶν ἔμπειρον γενέσθαι" ἧ δ᾽ εὐαισθησία ἐκ τῶν τοῦ Εἴ ΘΧρεογπηθη0 οοπίίπρογο ; βεπβιιαπι ἱπίεστι[δΐοπι εχ οογρο- 
σώματος μερῶν' οἷον ἐάν τις ὀφθαλμοῖς δρᾶ χαὶ τοῖς Γ[δ Πιοπιγίϑ δοοίάογα, υἱ 5ἱ φαΐβ οογηίξ οοι 8, δια δυτ)- 

ὠσὶν ἀχούη καὶ τῇ ῥινὶ χαὶ τῷ στόματι αἰσθάνηται ὧν Βυθ, παείῃπι ργωΐεγοα οἱ ογίβ δοῆδιι υδ]οΐ δὲ ορῃβ οβί; 
δεῖ αἰσθάνεσθαι’ τὸ δὴ τοιοῦτον εὐχισθησία" ἡ δ᾽ εὐτυχία, γγοβραογ(ἀἴθπι Γαγαπι ὁ556, αυὰπὶ ΄υΐδ φασα ἅρότα ἱπίοπαϊξ, 
ὅταν ἐφ᾽ ἃ σκοπεῖ πράξη κατ᾽ ὀρθὸν ἃ δεῖ πράττειν τὸν τροία οροτγίξ αἱ ἀδοεί βίγοπυυμη νίγαπι; θοπᾶπι ορίπίοδοιη, 

80 σπουδαῖον" εὐδοξία δ᾽ ἐστὶν ὅταν τις εὖ ἀχούγ!" εὐπο- αυυπὶ φυΐβ θη δυάϊξ; γογιῖ δἰ θη 18πΔ.,. αὐ εὐ δὰ 

ρία δ᾽ ἐστὶν ὅταν τις πρὸς τὰς ἐν τῷ βίῳ πράξεις οὕτως νἱία: ἀϑὺϑ [ἰὰ δαρροί! μοσυπίατιπι οορία, αἱ οἴ ἀπιίοοβ (ο- 
ἔχη ὥςτε χαὶ φίλους ευ ΤΟΓη51Ι Χχαι φιλοτίμως χαὶ στργὰ θομοῆοῖο ἃς ΓΘΙΡΟΌΙΟδ5 ογηδηά δ οἱ δι νδηάδε βρίθῃ- 

ευπορῶς ἀπολειτουργῆσαι. ὠἰθνπα ζρὰ ὑκεθ ῳ Τανται ἀϊὰο δ ἰᾶγϑδ δι πιρία8 ἴλοογα μοϑϑΐ. ΡΟΓΓῸ αὐἱ ἰχῶδς βυρρο- 

οὗτός ἐστ Ὑ ΣΟΘΟΊΜΟΝ τελέως. ᾿ς ΕΟ ΚΡΑ εὐδαιμονίας ἰδηΐ οπιηία,, 6ππὶ μογίδοϊο [6] 106Π| 8. "δαΐυηι ο856. Ἐοϊϊεὶ- 

δῦ ἐστι Το μὲν εὐβουλία, τ δ᾽ εὐαισθησία χαὶ ὑγίεια (αἴϊ5 ἰσί[αγ πᾶ χυΐάοπι ρᾶγβ οϑὲ ῥγιιάθῃβ οοπβ  ἑεπι, διίοτα 

του σα μθεοον τὸ δ ἐὐτυχια, το εὐθότιχ. τὸ ὃ ὐπὸ βοηβπι ἰηἰορτ 88 οἵ οογρογίβ υδίδίῃο, ἰογίδ γογαπι 

Εἰ (τοὶ Αἴ ἰδ τοι θὴν τρια πκλ εν μὲν ἀὐδὶ νΟὺ μργοοροηίας, αυδτγίδ Ὀοπδ ορίηϊο, χυϊηΐδ γογυπὶ ΔΙ ΘΗ 8. 
ἢ δὲ ἜΤΕΣΙ ἣ δὲ τρ τη. πρώτὴ μ ΚΕ δε: ἐπὶ ((00) Ατίε58 ἐγ ἀγίαπι ἀϊνίαϊ, φιδγαπι 8118 ργίπιδ, δα 86- 
το χαὶ ἀλωὺ παρασχευαστικαὶ γάρ εἰσιν ἣ τς οὐπύλ, αἰ (ογί 8 65ῖ. Ργίπιᾶ ἰπ ἰγδοίδίϊοπα πιο  ]ογαπι ᾿ση 5. 

4 Γ᾽ ΗΝ κα ἐ δυϑυμ τον, ἀπλν τὸ εἰσιν χὰ δ οπάϊβ οοπδίδξ : πιδίογίαπι δηΐπὶ ργαθεηΐ ; ϑδουπιδ, 
φῇς ἘΕΥ ἔρττου σιδήρου ἣ ἈΤΠΈΕΥΤΙΣ ἥ ΤΣ ἰον » ἦ ΓΒ δ'γδυῦὶὶ οἱ (ργὶ, αυ ὁχ [νἷΐ8 οοηΠοίδί Δ χυΐὰ : πδη δχ [δγγο 
δὲ τεχτονιχὴ ἐκ τῶν ξύλων αὐλοὺς καὶ λύρας. ἣ δὲ ' ᾿ δον : 

; , Ξ ἀ δ ὡς Ὡγδγ5 διτηᾶ ἰΔυγίοδί, οχ 11 8 (Δ τ {{ 45 οἱ ᾿γγ88 ; ἰογίὶδ 
χρηστιχή, οἷον ἱππική, τοῖς χαλινοῖς χρῆται" ἣ πολε- ὃ ἘΣ , ΟΝ ᾿ πνοχεν νος ὙΨΌΣ ἴῃ 0.51} ΘΔΓΌ ΠῚ ΓΟΓΌΙΗ 68, αἱ δαυοδίγ 8 ἃΓβ [γοηΐβ ὉΓ[Π ῸΓ, ΓΙ. 5 
μιχὴ τοῖς ὅπλοῖς" ἢ μουσιχὴ τοῖς αὐλοῖς καὶ τῇ λύρα. ὶ ἘΣ ΥΤΝῚ τὶ  εὶ 

Ἐδττ πὰ ἐν , “- ὸ ., 8.78 ΡῸΠοᾶ, πηυβίοδ {{0]}8 οἱ Ιγγᾷ. Ατίϊβ ἰρίγ ἴΓῸ5 βρϑοίθα 
40 τῆς τέχνης ἄρα τρία εἴδη ἐστί" τὸ μέν τι πρῶτον, τὸ δέ τ πε ΩΣ ὌΠ ΤΣ ἡ 

τι δεύτερον, τὸ δέ τι τρίτον. (1ο1) Τὸ ἀγαθὸν εἰς τέτοσοδυδι, ΡΓΙΏδ, δεσμοῦ, ἸΟΓΗᾶ, (0. - αὐ σεν χῷ ΡῈ 
ταρα γένη διαιρεῖται: ὧν ἕν μὲν λέγομεν εἶναι τὸν τὴν δέπο[8 ΤΥΙΘΠῸΣ ἘΠΠΡΕ ΠΒῸΝΣ ἁουηυ πὸ ΠΒΟΠΙΉΝΙ 
ἀρετὴν ἔχοντα ἰδίᾳ ἀγαθόν: ἄλλο δ᾽ αὐτὴν τὴν ἀρετὴν υἱγίυΐς ῥγωάϊ 8 ργοργία ὈΟΏ.8 51; δἰυἋ στογοὸ υἰγίυζοιη 

χαὶ τὴν διχαιοσύνην λέγομεν ἀγαθὸν εἶναι" τρίτον δέ, ἸΡΈΒΙᾺ)8πὶ εἰ ἸύΒΠΗ8Π) ΠΟΒΗΒΘΙΗΗΣ, ἰεγίϊαπι σευ! οἰϊν5, 
ὃ οἷον σιτία χαὶ γυμνάσια τὰ πρόςφο α χαὶ φάρμαχα" οοπιηοίδ8 Θχθγο Δ 0Π68 ἃς πηραϊοδπιοηία ; ηυδγίυμπη "Ὸ- 

τέταρτον δέ φαμεν εἶναι ἀγαθόν, τῶν αὐλητικὴν χαὶ πιπὶ ἀἰοίπιυδ δυϊαίογαπι ἰδ οπαπιιια ἃγίοπι οἱ γο ἡ υὰ 
ὑποχριτικὴν χαὶ τὰ τοιαῦτα, ἀγαθοῦ ἄρα τέτταρα οι: 0πλ σοηογὶβ. Βοηΐ ἰσῖΓ 4υ δι 00 ϑροοίοϑ δυηΐ : υη8 

εἴδη ἐστί: τὸ μὲν τὸ τὴν ἀρετὴν ἔχειν, ἕτερον δ᾽ αὐτὴ ἱγίυὁ ργιραϊλιιπι ἐ566, δίογα υἰγῖιιβ ἰμβᾶ, (ουιία εἰν οἱ 

ἣ ἀρετή ; τρίτον δὲ σιτίχ χαὶ γυμνάσια τὰ ὠφέλιμα" ὑχογο [1008 ΓΟΥΠΟΓΌΠΣ Ὁ{}|08., αιαγίᾳ {1015 Τδηοηϊ ρογὶ ἰα 
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τέταρτων δ᾽ αὐλητιχὴν χαὶ ὑποχριτιχὴν ἀγαθὸν λέγομεν οἱ Πἰϑίγοα. ( 102) Εογυμ 45 δυπί απδιίδ) Αἰ ΟἸμΝ5 
Ύ “Ὑ"."- . ὃ . ΝΗ εἶναι. (102) Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι καχά, τὰ δ᾽ ἀγαθά, 6΄7ι"α]α, χυιαάμπι Γοπδ, δ!ΐᾶ πϑιιῖγα. Εχ Μνῖ8 ιπᾶ]α ἀἰείπιυβ οὰ 
τὰ δὲ οὐδέτερα. τούτων χαχὰ μὲν ταῦτα λέγομεν, τὰ 
δυνάμενα βλάπτειν ἀεί, οἷον ἀκρασίαν καὶ ἀφροσύνην 

δ χαὶ ἀδιχίαν χαὶ τὰ τοιαῦτα τὰ δὲ τούτοις ἐναντία 

ἀγαθά ἐστιν’ τὰ δ᾽ ἐνίοτε μὲν ὠφελεῖν, ἐνίοτε δὲ βλάπτειν, 
οἷον τὸ περιπατεῖν χαὶ τὸ καθῆσθαι χαὶ τὸ ἐσθίειν - ἢ 
ὅλως μήτε ὠφελῆσαι μήτε βλάψαι δυνάμενα" ταῦτα οὖν 

οὔτε ἀγαθὰ οὔτε χαχά ἐστι. τῶν ἄρα ὄντων τὰ μὲν 

48: ΒΟΙΏΡΟΥ Πούογο ροβδυηίΐ, εἰ ἰμ δ ρογδηίία, ἀριηθη ἷ., 

ἰηπίᾳυ 85 εἰ Πυ}εϑηηοάϊ ; "θη8, 4υ5 [}}5 οοπίγαγία δυη| ; 81ἃ 

4υφ ἱπίογι θη ργοάθδϑο, ἱπίογάιπη Οἰγθάδο ροβδυηΐ, οἰ}115- 

πο αϊ βυηΐ ἈΠ θυ] α[ο, 80βϑίο, οἰδίαια Ραγοορίίο, δῖ αυὰ 

οαμηΐῃο ΠΟ ὈΓΟΐ6586 μοβδυπί, ΠΟ΄Ζ16 ΟΡ6886 : 68 ἰρί(ι 

ΠΟΘ416 ΒΟΠδ 6886 ΠΟΙῸΣ Ππ|ᾶ]8Δ. ΕΟΓΙΠῚ ΟΓΡῸ 428 συ ηϊ 8}}ἃ 

δῖ Ρομᾶ, 8}18 πιδ!α, 88 ποιιΐγαᾶ. (103) Βοπδ φοπϑι {10 
ιὸ ἀγαθά, τὰ δὲ καχά, τὰ δὲ οὐδέτερα τούτών. (108) Εὐ- 6 διορυιι ἐπ ἐτία αἰνίαἰταγ. Ρτίπηαπι, 5ὶ βίῃϊ Ἰθβθβ ργοϊαγα 

νολία διαιρεῖται εἰς τρία' ἕν μὲν ἐὰν ὦσιν οἱ νόμοι σπου- 
δαῖοι, εὐνομίαν φαμὲν εἶναι" ἕτερον δ᾽ ἐὰν τοῖς χειμέ- 
νοις νόμοις ἐμμένωσιν οἱ πολῖται. χαὶ τοῦτό φαμεν 
εὐνομίαν εἶναι" τρίτον δ᾽ ἐὰν μὴ ὄντων τῶν νόμων κατ᾽ 

15 ἔθη καὶ ἐπιτηδεύματα χρηττῶς πολιτεύωνται, καὶ τοῦτο 
εὐνομίαν προςαγορεύομεν. τῆς εὐνουίας ἄρα ἕν μέν ἐστι 
νόμους σπουδαίους εἶναι’ ἄλλο δ᾽ ἐὰν τοῖς οὖσι νόμοις 
ἑμυένωσι' “τρίτον δ᾽ ἐὰν ἔθεσι καὶ ἐπιτηδεύμασι χρη- 
στοῖς πολιτεύωνται. Διαιρεῖται ἢ ἀνομία εἰς τρία ὧν 

30 ἕν μέν ἐστιν ἐὰν ὦσιν οἱ νόμοι μοχθηροὶ καὶ πρὸς ξένους 
καὶ πρὸς πολίτας" (104) ἕτερον δ᾽ ἐὰν τοῖς ὑπάρχουσι 

μὴ πείθωνται" ἄλλο δ᾽ ἐὰν ὅλως μηδεὶς ἦ νόμος. τῆς ἄρα 

ἀνομίας ἕν μέν ἐστι τὸ μοχθηροὺς εἶναι τοὺς νόμους" 
ἄλλο δ᾽ ἐὰν τοῖς οὖσι μὴ πείθωνται" τρίτον ἐὰν μηδεὶς 

οἱ ργᾶάνϑδ, ὑοῃδη οηῃπἐ υἱόποηῃ Ιορα πὶ αἰ  Π1118 ; Βοοι ΠῚ, 

δἰ ΟἾΥ68 ο8 ἰοβθβ ΄υς ᾿δίδο ϑυηΐ ΟἸηὶ δἰιἷο ΟὈβογυθι, 06 

αυοχὺδ Ὀοπᾶπι οομϑί {οποπὶ Ἰοριπὶ γοσϑιηι5 ; ἰογιϊ πὶ, 

δὶ αυιτηὶ ἰοροβ Ὠ}}} δἰηΐ, βρουπάιπι σοι ϑιοί 08 80 

βίυάία φυογαῃ! οῖ 6 Π6 γοΘΡῸ} οἃ δἰ ηἰδίγοίγ, ἰὰ αὐο- 

΄αυς νοπδιῃ οοπδί(υἰοποῖη Ιοσυπ) τούδηλ8. Εδὶ ἱρίίυγ 

ῬΥΓΪΠᾶ ΡΆΓΒ αὐ 0806 σΟΠΒΙυἰοπὶ8, υἱ δἰηΐ ἰομοθ ΒΟ ; 86- 

ουπάδ, υἱ 1155 οὐδογνοπίυν ; ἰογί δ, αἱ ργα οἾδγὶ 8 Θοηβιοῖι- 

αἰπί θυ, ἱπδεϊτυ 15 δὸ πηογίθυβ ΓΟΘΡ᾿ ] ἃ δαπιϊπιβίγο[Γ. 

Οοαίγαγίυς πυΐο Ἰδυἀ}}}}} Ισσαπι σοΠβ Πἰοπΐ πλΔ]} 8 Ἰουπι 
βίδίυς ἰῃ ἰγία ᾿{ἰᾺ46 πὶ βοϊηα γ. Ργὶ πη] οχ }}}58 οϑὲ,, 5] δἰμὶ 

Ιεροβ Ἰαΐα ρογοργίηΐβ οἱ οἰ νθι.8 ποχίς ; (10 1) Αἰἰογυμ, 5ἱ Π)}8 

4υα: δυηΐ πιἰπίπηα Οὐ προγοίμγ ; (ΘΓ {π|Π|,, 51] Π}Π}8 ΟΠ πίπῸ 

δἰῖ Ἰοχ. Εἶγσο βίη 1ο  θ}}8 6886 ὉΠῸ 100 οδῖ, Ἧαἴιππὶ ργᾶν 

45) ἢ νόμος: Τὰ ἐναντία διαιρεῖται εἰς τρία“ οἷον ἀγχθλόοβιαηι Ἰεροθ; δ]ῖο, δἰ 1δ[ἰ8. Ἰορίθυβ εἶνοθ ποῦ οδίοπιρογαηί; 
- Ι ᾿Ὶ [ὴ ὦ ΄-΄ χκαχοῖς ἐναντία φαμὲν εἶναι, ὡς τὴν δικαιοσύνην τῇ 

ἀδικίᾳ καὶ τὴν φρόνησιν τῇ ἀφροσύνη χαὶ τὰ τοιαῦτα. 
χαχὰ δὲ χαχοῖς ἐναντία ἐστίν, οἷον ἡ ἀσωτία τῷ ἀνε- 
- ’ Α ᾿ “5, ἢ ΩῚ “Ὥ ᾿ , 

λευθερία καὶ τὸ ἀδίχως στρεδλοῦσθαι τῷ διχαίως 

30 στρεύλοῦσθαι" χαὶ τὰ τοιαῦτα χαχὰ χαχοῖς ἐναντία 
Ὁ» ὑ δὲ Ἧς , - δ ᾿ Ὁ 
ἐστί. τὸ δὲ βαρὺ τῷ χούφῳ καὶ τὸ ταχὺ τῷ βραδεῖ 

᾿ ᾿ σι “Ὁ « 452 ΆΪ ’, Α 
χαὶ τὸ μέλαν τῷ λευχῷ, ὡς οὐδέτερα οὐδετέροις ἐστὶν 
ἐναντίχ. (108) τῶν ἐναντίων ἄρα τὰ μὲν ὡς ἀγαθὰ χα- 
χοῖς ἐναντία ἐστί' τὰ δὲ ὡς χαχὰ χαχοῖς" τὰ δὲ ὡς οὖ- 

αὲν γάρ ἐστιν ἕχτά, τὰ δὲ μεθεχτά, τὰ δὲ ὑπαρχτά. 
κ᾿ 

τὰ μὲν οὖν ἔχτά ἐστιν ὅσα ἐνδέχεται ἔχειν, οἷον ἣ δι- 
’ Ἁ φς ί ὰ Α ὅ ᾿ Ψ δ χαιοσύνη καὶ ἣ ὑγίεια’ μεθεχτὰ δ᾽ ὅσα ἔχειν μὲν μὴ 

ἐνδέχεται, μετασχεῖν δ᾽ αὐτῶν ἐνδέχεται" οἷον αὐτὸ τὸ 
4ηὴ ἀγαθὸν ἔχειν μὲν οὐχ ἐνδέχεται, μετασχεῖν δ᾽ αὐτοῦ 

ἐνδέχεται. ὑπαρχτὰ δὲ ὅσα μήτε μετασχεῖν μήτε ἔψειν 
ἐνδέχεται, ὑπάρχειν δὲ δεῖ" οἷον τὸ σπουδαῖον εἶναι ἀγα- 

. τ “ - 

θὸν καὶ δίχαιον εἰναί ἐστι. καὶ ταῦτα οὔτε μετασχεῖν 
΄ , ᾿ ν᾽. ε,.,} Δ ὌΝ - Ἷ ν᾽ δ οὔτε ἔμεν ἀλλ᾽ ὑπάρχειν δεῖ τὸ σπουδαῖον εἶναι χαὶ δί- 

45 χαῖον εἶναι, (106) τῶν ἀγαθῶν ἄρα τὰ μέν ἐστιν ἐχτά, τὰ ων 

ἰογίῖο,, 5[ πα} 8 ’ὸχ ονιϊηοῖ. σοηίγαγία ἰγἰ ἀγα πη αἰ ν ππίαΓ, 

4ιυριῃδαπιούι ὈΟΠδ π|8}}8 οοη  Γαγὶἃ ἀἰοίΠ}})8, υἱ }υ5}{| 8} 

1Π}50Π|20, ργυ επίίδηι δ} Εἰ 0 οἱ ΠΝ} δ 2061} σαίαγα. Μ8 18 

δυίοιη Π18}}8 οοῃίγαγία, υἱ ργοά ρα} {85 {ΠΠ|Π0 6 γ4}}{8{] οἱ ἰη}ι5ία 

ρΡαμᾶ [5185 ριΡπαΣ οἱ οοἴογᾷ ἰ(ἱ σοη5 πιδ]α Π|8}18 σοπίγαγία 

δι ηῖ. ῬΟΓΓΙῸ ἰαΥᾶ ψγαυΐθυ8, (ἀγα 5 γο]οςὰ οἱ ηἶσγὰ οδη 1 - 

ἀκ υἱ που ῖγί5 πουιίγα οοηίγαγία βϑυηῖ. (105) ΟΟΠίγδγίογυηι 

ἰφίπν ραγίπῃ υἱ ὉΠ 18}}8 σοί γαγία δυπί, ραγίϊ υἱ πιὰ] 

Πι8 118, μα γΠπι υἱ που ΐγα που ΓΒ οοπίγαγία ἀἰσιηἴΓ. ΒΟΠΟΓΊΠ) 

85 δετέροις οὐδέτεραᾳ. ᾿Γῶν ἀγαθῶν γένη ἐστὶ τρία τὰἀοίπα 5υπί ροπογᾶ : ἃ|ἰἃ οπίπι ὁχ 18. μιϑθογί, 8118 βϑυιἰοἱρατὶ 
Ρνοβδαηί, 8118 ΡῸΓ 86 οοῃδίδηί[. Ῥγίιπδ [Π|4 δυηΐ (0185 Πα] νοτὶ 

Ροβδιπί, υἱ 7υ5{{{|{4 οἱ 588 η|[85; βΒοοιπάδ, απ: ΠαΡοΓὶ αι]- 

ἀθπιὶ ποηποιπί, Θογπὶ ἰδ: 6 ΡΑΓ(ΙΟἾρΡ65 6856 ΡΟδδ. 1185, υἱ 

Βομιπι ἰρθαπὶ Πα θογα αυΐοΠ) ΠΟῚ ΡΟΒΒ11ΠῚ115, ΡΟϑ50Π}118 

(ἀπλοη οὗ08 ρΡαΓ Ιοἶρ68 6556; σοηδίδηϊ δι} 6 Πὶ ΡῸΓ 5656, 4118 

πόαιο ραγιοἰραί οποπὶ δαπιυπί, ποαθθ ἰΔθογὶ ροθϑυπί, 

δι οέϑο ορογίοΐ, υἱ ργόθιπὶ 6856 οἱ ᾿υϑἴπ) 6856 ΒΟΠΏΠῚ 

οδῖ. δ γϑῦο ποᾶῖ!6 Δ ΌΘΓα Π6406 [ι8 ραγίϊοϊραγο Ἰἰοοί, 

δοὶ ἰρϑιπ 6556 ορογίοϊ φυοὰ ἀϊοίπιι ὈΟΠ ΠῚ 6856 οἷ ἡ υδἴυΠλ 

6886. (106) Βοπογὰπὶ ἰαἰαΓ 8118 διῇ 1188 μᾶῦογο ροὺ- 

δὲ ἀμεθεχτά, τὰ δὲ ὑπαρχτά. Ἢ συμόουλία διαιρεῖται εἰς 7 1βυπιι8, 811 αὐ 1115 ραγ ἰοἰραγο, ἃ] ἃ ΡῈΓ 58 σοπϑβίδηξ. σοη- 
τρία" ἔστι γὰρ αὐτῆς ἕν μὲν ἐκ τῶν παςοιχομένων χρό- 
νων λαμθανόμενον, ἕν δ᾽ ἐχ τῶν μελλόντων, ἕν δ᾽ ἐχ τῶν 
ἐνεστώτων. τὰ μὲν οὖν ἐχ τῶν παροιχομένων παρα- 

60 δείγυατα, οἷον τί ἔπαθον Λαχεὸδσιμόνιοι πιστεύσαντες" 

τὰ δ᾽ ἐχ τῶν παρόντων, οἷον ἀποφαίνειν τείχη ἀσθενῇ, 
δειλοὺς ἀνθρώπους, σῖτον ὀλίγον" τὰ δ᾽ ἐκ τῶν μελλόν- 
τῶν, οἷον ταῖς ὁπονοίαις μὴ ἀδικεῖν τὰς πρεσθείας; 
ὅπως μὴ ἄδοξος ἢ ̓ λλὰς γένηται. τῆς ἄρα συυθου- 

δ απὶ ἰγραγι απ οδὲ : Δ αυΐρρα ἃ ρῥγϑίογιο, δ υὰ ἃ 

[υΐπγο, δ᾽ ἃ ργϑϑθηίὶ (ΘΠ ρΡΟΓΘ βιιπιίΐυγ. γφίογι πὶ 

ἰοπηρὺϑ Οχορὶἃ βυρροάϊ (δ, γϑ] υἱἱ αι! ραϑ8ὶ 5ἰηΐ [μδοοάε- 

πιοηἱ! ἤάοιῃ ΔὈΘηΐ68; ὈΓόΡ5Θἢ8 δυΐθπιὶ ΓῸΠῚ ἰρδϑι 48 ἰη 

χηδηΐθυϑ 6οὶ σοπϑοίἀογαγο τηοποΐ, ρθυΐᾶ ἱμπι )ο 0 }} 1608 ΤηυΓΟΒ, 

Ἰιοπηῖμοϑ {ἰπ|}|108.,. δπηοπδὸ οοτί[δίοιη. ΕὐΐαΓιι πὶ ΒΓΟΒΡΙΟΟΓΟ 

Βυδάοί, οἱ 5] ΠΟ 6556 Υἱο δη(85 ἀἰοῚ Π}}}8 δι ιϑρ οἷο Π6 Ἰορα- 

(ἰυπ05, πὸ Οτοία μ]ογίαπι ποηοϑίδ! 5 δηγ{1. (Ομ 8 
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λίας τὰ μέν ἐστιν ἐκ τῶν παροιχομένων, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν ἰβ᾽(υΓ οδρίμπίαγ 8118 οχ ργαοτίεῖβ,, ἃ]ῖα εχ ργαβεπι νας, 
παρόντων, τὰ δ᾽ ἐχ τῶν μελλόντων. [ο Ἢ φωνὴ διαι-") 2411 δχ [ουἱυτίϑ. (107) Ἧοχ ἰπ ἄυο αἰνίαϊαγ : εϑὶ φηΐπι 

ρεῖται εἰς δύο: ἕν μὲν αὐτῆς ἐστιν μψυχον ̓  ἕν δ᾽ δῃιηιαία 8118, 8118 ᾿πδηϊπηαίβ. Απἰπιδίᾷ αυΐάθπι ἀπ Πη2η- 

ἄψυχον. ἔμψυχον μὲν ἣ τῶν ζῴων ογην ἄψυχον (ἰαπὶ, ἰπδηϊπιᾶῖα γοΓῸ βοηὶ οἱ βίγορίίυ5. Ροῖτὸ δηϊπιδῖα ὲ- 
5 δέ φθόγγοι καὶ ἤχοι, τῆς τοῦ ἐμψύχου ΤΟῊΣ Ἧς κεν τ᾿ με δὴν ἀν δ τυ δόντα δηθὰ οοποὶρὶ ΠἸἰοτὶβ ροίεβὶ, αλίεσγα 

ἐστιν ἐγγράμματος, ἣ δὲ ἀγράμματος. ἐγγράωματος ᾿ 
μὲν ἣ τῶν ἀνθρώπων, ἀγράμματος δ᾽ ἣ τῶν ζώων. τα ῬΌΝΘΙ : ἴμεν ̓ ἀυ θεῖς ΒΟΏΜΗΜΗΙ ΤΟΣΎΜΗΙ Ῥοισε 
τῆς ἄρα φωνῆς ἡ μὲν ἔμψυχος, ἡ δ᾽ ἄψυχος. ἸῬΓῶν. 3 Εἰιπαηυτα. οχ ΕἸ ΘΕΒΙΑ ἈΠΙπιαΙα ἐξ. δ ̓ΠΑΒΙΒΊΔΊΑ:; 

ὄντων τὰ μέν ἐστι μεριστά, τὰ δ᾽ ἀμέριστα. τούτων Εογὰπὶ 48 βυηί δἰϊα ἀἰνίάυα, 8118 ἱπαϊ νἱάιιδ ἀϊοίπ5. Ὠΐϊ- 

10 δὲ τῶν μεριστῶν τὰ μὲν ὁμοιομερῆ, τὰ δ᾽ ἀνομοιομερῆ. ΥἹἀΘΟΓΌΠῚ γ ΓΟ 8118 βυιπΐ 5: Ππ}}} πὸ ραγίϊυπ|, 8}18 ἃ ἰβϑιπυ] τ απ. 

ἀμερῆ μὲν οὖν ἐστιν ὅσα μὴ ἔχει διαίρεσιν μηδ᾽ ἔχ τι- Αἴφυο ἱπάϊνἰάυα χυϊάοπι δυπί φιδ ἀἰνίβίοπεῖα ποι δάπαϊί- 
νος σύγχειται. οἷον ἥ τε μονὰς χαὶ ἧ στιγμὴ καὶ δ ἰυπί οἱ βἰπιριϊοῖα δυπξ ποαπα δχ δἰίψυο οοπιροβίίδ, ᾽ξ τπὶ- 
φθόγγος" μεριστὰ δ᾽ ὅσα ἔχ τινος σύγκειται, οἷον αἵ τε ἰ(δΔ8, ρυποίυπι ἃς δοῃυβ. Ὀἰϊνίάυδ τέγο 4υδὲ δυπί ὁχ δίᾳυο 
συλλαθαὶ χαὶ συμφωνίαι καὶ ζῷα χαὶ ὕδωρ καὶ χρυσός. φρῃηροβίία, υἱ 5γ}12085 εἴ οοηϑθοπδηίία, δηϊπιδηΐθβ, δῦ 

156 (108) χαὶ ὁμοιομερῇ μὲν ὅσα ἐξ ὁμοίων σύγχειται χαὶ ἐ Δυγιμι. (408) 5ἰπελίτπι ραγίϊαπι βαμί φυδε ἐχ δἰ πε! θας 

μηδὲν διαφέρει τὸ ὅλον τι μέρους εἶ μὴ τῷ πλήθει, ΘΟ ΡΟΒυ ΠΩ ; ΠΟ6416 ἰοίυπι ἃ ρᾶγίς δὶ τυ] υἀϊπο αἱέ- 
οἷον τὸ ὕδωρ καὶ τὸ χρυσίον χαὶ πᾶν τὸ ἠον ὰνς ἀνδτ. τς, κἱ ἀήθὰς δαρνδν, οἱ δυϊοδανα δεῖ Ηὐῆ  ΎΞΒΟῚ 

βοιθμερη δ᾽ ἐσὰ ἐν ἀομδτων βέρων συ γξῖταιο ΟΡ ΘΙ τον τ ποτ εν νϑηνα δἰ ἀνωϊημηηπες δομδιμηϊ ἐὰν ὺ- 
χία χαὶ τὰ τοιαῦτα. τῶν ὄντων ἄρα τὰ μέν ἐστι μεριστά, ᾿ ' . ον θδΣ 

30 τὰ δ᾽ ἀμερῆ" τῶν δὲ μεριστῶν τὰ μὲν ὁμοιομερῆ, τὰ ΠΡΟΒῈΕ Ἰυμτησαι; οὐϑιλ ἸΒΠΌΡΊ ΘΝ ἘΠΕῚ ἈΠ πδλίουΝ 
δ᾽ ἀνομοιομερῇ. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι χαθ᾽ ἑαυτά, χὰ 118 ἜΘ νιν ̓  ἀϊν!ἀυογαπι γεγο δ]ΐδ ΠῚ πύου 
τὰ δὲ πρός τι λέγεται. τὰ μὲν οὖν καθ᾽ ἑαυτὰ λεγό- ΡαΓίΐυπι, 4118 ἀϊεαὶπιῇίαπι. Ἐογαπι αι δυπί, 818 ρέγβε, δἰῖὰ 
μενά ἐστιν ὅσα ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ μηδενὸς προςδεῖται:': ὙΕΓῸ δὰ δἰἰφυϊὰ ἀϊουπίαγ. ἘΔ αυΐάεμι Ρὲγ δὲ ἀϊοεπεαδ, ᾳυδδ 
ταῦτα δ᾽ ἂν εἴη οἷον ἄνθρωπος, ἵππος χαὶ τὰ ἄλλα ἱἰῃ εἰοουϊίζοηα πυ}}Ὸ δἀαϊ απηοπῖο ἱπάϊσομι : οὐυξπιοάϊ Ξαπὶ 

45 ζῷα. τούτων γὰρ οὐδὲν δι᾽ ἑρμηνείας χωρεῖ. (109) ἢ[ιοπιο, ἐαυυβ οἱ δηϊπια]ΐ γε 4.8 : πᾶπι ἢ} πογυπη ἐχρὶῖ- 
τῶν δὲ πρός τι λεγομένων ὅσα προςδεῖταί τινος ἕρμη- οδίίοπο ἱπάϊφοί. (109) ΕΔ γεγο δὰ δἱχυϊὰ ἀϊουπῖατ, ηιμες 
νείας, οἷον τὸ μεῖζόν τινος χαὶ τὸ θᾶττόν τινος χαὶ τὸ οχρὶϊοδίίοπο αὐδάδηῃ οσοηΐ, υἱ εἐδἰ πιδ᾽5 δίίψυο οἴ οοϊογυς 

χάλλιον καὶ τὰ τοιαῦτα’ τό τε γὰρ μεῖζον ἐλάττονός δἰΐφιο οἱ τηοϊ 5. οἱ μυ]υδπιοάϊ γο]αυᾶ. Νϑδιηηιθ πῶς 

ἐστι μεῖζον καὶ τὸ θᾶττον θᾶττόν τινός ἐστι. τῶν ὄν- ηΐῃοτο πιδ)υ5 οδί, οἱ οοἱ γί 8: 410 οβϑί οοϊογῖυβ. Ἐσοευμὶ 
0 τῶν ἄρα τὰ μέν ἐστιν αὐτὰ χαθ᾽ αὗτά, τὰ δὲ πρός τι. ἰρίτας χυα: ουηΐ 4118 ΡῸγ 56 διιπί, αἱ ῥοῦ γοϊδιοπμοπ δὰ 

κὰ ΑΝ “ ᾿ 3 

" μον τὲ ΠΣ το εὰ εν ἽΝ ει ἰἰοαβ λμι μδιυϊά : ΐᾶ οἱ ὑγῖπιᾶ ἀϊν ἀοθαῖ κοουπάϊμη Ατἰσἰοίεϊοσῃ. Ἐπὶ 

οἰλρέη τ ῳκλλς ϑϑνν; Υ Φ ΡΠ ὍΣ ϑ5 07:7 οἵ 8]|105 ΡΙαἴο Ρ}]οϑορὶιυ5 ἈὨοάϊας, ῬΔηΘ ἀἰδορη]ς, υἱ τὴς Παναιτίου, χαθά φησι Σέλευχος ὃ γραμματιχὸς τ ἘΣ ῸῚ ᾿ ὙΠ Ὸς 
ἐν πρώτῳ περὶ φιλοσοφίας" καὶ ἄλλος περιπατητιχός, δἰϊ δοϊδιιουβ σγδιηηδίϊς 5 ἰῃ Ὀγίπιο ἀδ Ρ]]οϑορἤ δ Πρ γὸ ; 

356 μαθητὴς Ἀριστοτέλους" χαὶ ἕτερος Πραξιφάνους καὶ ὃ εἱ δἰλὺς ΕΈΠραίεμουε; ἈΓΙΒΙΟΙΕΙΙΒ ΘΒΟβΟΙο; εἰ δΔΙυβ Ρτγὰχὶ- 

τῆς ἀρχαίας χωμῳδίας ποιητής. Ρἰιδηΐδ ; 8| 10. ᾿ΐοιι ροοίδ ργίϑοβα οοπιιάϊο. 
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ὈΙΟΘΕΝΙΘ ΓΠΑΒΈΤΙΙ 

ΥἹΓἙῈ ΕΤ ΡΙΑΟΙ͂ΤΑ ΟΙΑΒΟΆΌΜ ΡΗΙΠΟ50 
ῬΒΟΒΌΜΌΕΟΕΜ Π1ΒΆ15 ΟΟΜΡΒΕΗΕΝΘΑ. 

ΠΙΒΕΒ ΟὔΑΛΑΆΤΙ5. 
᾿ 

ΟΑΡ. 1. 

ΘΡΕΌΘΙΡΡΙΣ5. 

2. Τὰ μὲν περὶ Πλάτωνος τοσαῦτα ἦν ἐς τὸ δυνατὸν ; 1. Ὧ6 Ρ]δίοπα ἀϊχίπιπς χπδ να αἰπηας οΟἸ]Ίβογα, βία ΐοβο 
χμῖν συναγαγεῖν, φιλοπόνως διειλήσασι τὰ λεγόμενα περὶ ογοϊτοηΐοβ αυϊοαιϊίὰ ἀ6 60 νἱνο ῃγοάϊΐυγ. ϑυσοοβοὶξ 8061 

τἀνὸρός. Διεδέξατο δ᾽ αὐτὸν Σπεύσιππος Εὐρυμέδοντος ἃ οἱ ϑρουβίρρυθ, ΕυγγηηοάοηἝ8 ἤ]}ις5, ΑἸΒΟΙΘἢ8158, ρᾶσο 

᾿Ἀθγναῖος, τῶν μὲν δήμων Μυρρινούσιος, υἱὸς δὲ τῆς Μυγγἰηυδίυδ, Ροΐοποϑ Ρ]αἰοηἑβ βογογὶβ ἢ]ϊπ|ι8. Οοίο διιίοπὶ 

ὃ ἀδελφῆς αὐτοῦ Ποτώνης. Καὶ ἐσ; χολάρχησεν ἔτη ὀχτώ, 3. Δηποβ 56 μοἷα: Ρ]αἰοπίοδο Ργϑί , ἃ ορη 651 π|ἃ οοἴδνδ ΟἸΥΠι- 
ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς ὀγδόης καὶ ἑκατοστῆς ᾿Ολυμπιάδος" 
Χαρίτων τ᾽ ἀγάλματ᾽ ἀνέθηκεν ἐν τῷ μουσείῳ τῷ ὑπὸ 
Πλάτωνος ἐν Ἀχαδηυία ἱδρυθέντι, 
τῶν αὐτῶν Πλάτωνι δογμάτων’ οὐ μὴν τό γ᾽ ἦθος διέ- 

10 μεινε τοιοῦτος. χαὶ γὰρ ὀργίλος καὶ ἡδονῶν ἥττων ἦν. φασὶ 
γοῦν αὐτὸν ὑπὸ θυμοῦ τὸ χυνίδιον εἰς τὸ φρέαρ ῥῖψαι 

χαὶ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἐλθεῖν εἰς Μακεδονίαν ἐπὶ τὸν Κασάνδρου 
γάμον. (2) ἐλέγοντο δὲ αὐτοῦ χαὶ αἱ Πλάτωνος ἀχούειν 
μαθήτριαι, Λασθένειά χε ἡ Μαντινικὴ χαὶ ᾿Αξιοθέα ἡ 

ιῷ Φλιασία. ὅτε χαὶ Διονύσιος πρὸς αὐτὸν γράφων τω- 

θαστιχῶς φησι « χαὶ ἐχ τῆς ᾿Αρχαδιχῆῇς σου μαθητρίας 
ἔστι χαταμαθεῖν τὴν σοφίαν. χαὶ Πλάτων μὲν ἀτελεῖς 
φόρων τοὺς παρ᾽ αὐτὸν φοιτῶντας ἐποίει' σὺ δὲ δασμο- 

οἶδα ἰπἰ τα δυπηοη8. αγαίίγυμλ δίμηδ ἰῃ 8611018 ΟΟἰ]οοδυΪ, 

40: (υἱξ ἃ Ρ]αίοηο ἰῃ Ασδάθπγίᾶ ὀχϑίτυσία. Ῥόγϑ {} δι (6 Πὶ 

καὶ ἔμεινε μὲν ἐπὶ ά ἰηΐγα ΡΙδίοη 5 ἀδογοία, οἶδὶ πρόγιη] σγαν δίο ποι {}}1 πι8}- 

8ἰῖ 5ἰη}}}}8 : πδιθαια οἱ ἰγδουπάιϑ ογαί οἱ νοϊυμίδι 5 46- 

ἀϊΐυ8. Νορα δἰυηὶ {Πππὶ ργϑ ἰγὰ οδίυ! ἢ} ἴῃ ρυΐουπι ͵6- 

οἶδ86, γοϊυρίδίοαυς ἀοϊϊπἰίυμ ἱπ Μαοθάοπίαπι δὰ Οδεδπάγὶ 

πυγρίὯ8 ργοίδοί τ 6856. (2) Βογυπίων οἱ Ρ]ίοηίβ ἀἰδοίρυ}α; 

δ [μδφἰ Βοηΐὰ Μδηϊποᾶ οἱ Αχίοί θᾶ ΡΝ 8818 ἰρόυπι αυοαιια 8ι:- 

ἀἰνί8ς6. Ουὐο οἰΐατα οι ρογα Ὠἰοηγϑίιϑ ἰΐα δα ἱΠ πὶ πιογάδ- 

οἰίαν 5εγῖθοηβ αἷΐ : δὲ οχ Αὐοαᾶο αἰδεὶρμία, φμαίὶς 5, ὁ ἐπα 

»ῇλιϊοδορλία αἴδοῦγα ροδϑιιπιι8. Εἰ Ρίαίο φιίάθηι ατιαἰίο- 

ΤῸ 508 ἑηιηιη 65 ὦ Ἰπογοοαίδιι ργαϑβίαδαξ, ἐμ ποτο ἰγ}- 

διία οαἰσὶς οἱ α υοἱοη ἰδμ5 οἐ ποϊοπίΐδιι58 ἀσοὶρὶ8. Ῥτίπηι8 

λογεῖς καὶ παρ᾽ ἑκόντων καὶ ἀχόντων λαμθάνεις. » Οὖ-Ὁ μϊο, αἱ αἷξ Ὀἱοάοτιϑ ἴῃ ργίπιο σοπιπιοπίδγίογυπι., ρεγβροχὶί 
30 τος πρῶτος, χαθά φησι Διόδωρος ἐν ἀπομνημονευμάτων 

πρώτῳ, ἐν τοῖς μαθήμασιν ἐθεάσατο τὸ χοινὸν χαὶ συν- 
ῳχείωσε χαθόσον ἦν δυνατὸν ἀλλήλοις" καὶ πρῶτος παρὰ 

᾿Ισοχράτους τὰ χαλούμενα ἀπόρρητα ἐξήνεγχεν, ὥς φησι 
Κζαινεύς. (3) χαὶ πρῶτος εὗρεν ᾧ τὰ φοραία τῶν φρυγά- 

ΘΟΙΏΠΊ.ΠΘ 6556 αἰδο  θΠΠπδγυ πὶ υἱοῦ] απ, ΘΔ846 Πυδηίαπὶ Πογὶ 

ρΡοίογαδί 5'δἱ ἰπυΐοθαι ὑυηχὶξ δίφυο σοπο αν. 1 Γἰπλ}8 ἰΐ6 πὶ 

408 80 Ιϑοογαίε ἀἰοοθαηίυγ ἀγοδηδ οἰ ϊΐ, υἱ Ομ 608 γοίογί : 

(8) δὲ ργίπιυϑ 410 ρδοίο ὁχ σγϑοι Πουθυ8 ᾿ἰρπῖδ οδρδοίδ οἱ ἴῃ 

γοπίγοιῃ ἰππιοη(ἰἃ γᾶ561}8 Πογοηϊ ἰηγοηϊ. Οὐ ΥοΓῸ 781 
τ Ψ “Ψὡ ΕΣ - ς ἃ ι ᾿ - . Φη89 . .“6. δι 

35 νων εὔογχα ποιοῦσιν, "Ηδη δὲ ὑπὸ παραλύσεως χαὶ τὸ "7 Ῥᾶγαϊ! γϑὶ σογρι8 1} ὁπλῃ ΟὈϊογρυϊββοῖ, τ 151} 4} ΧΘποογϑίεπι 

σῶμα διέφθαρτο, καὶ πρὸς Ξενοκράτην διεπέμπετο πα- 
αλῶν αὐτὸν ἐλθεῖν χαὶ τὰν σχολὴν διαδέξασθαι. 

δὰ 56 υϑηΐγα οἱ βοῇο ας δι οϑϑίοηθπὶ δοορογα ἰηυ! γοηΐ. 

Αἰυπέ ἰΠπ αυπ Ἰοοίίοα ἰδγγοίαγ ἱπ Αὐδαθηγίδπιμ, ο}- 

Φασὶ δὲ αὐτὸν ἐπ᾽ ἀμαξίου φερόμενον εἰς τὴν ᾿λχαδη- 8 νἱὰπι παρυΐβθα Ὠίοξοποῃι, οἵ υαπὶ ἢ}}1 σῖγα ἀϊχίπθοί, μος 
ἢ ΄Ϊ ᾽ »Ὁ 3 - Ἁ ’ 

μίαν συναντῆσαι Διογένει καὶ Χαῖρε εἰπεῖν" τὸν δὲ φά- 
ὃ γαι, « ἀλλὰ μὴ σύ γε, ὅςτις ὑπομένεις ζῆν τοιοῦτος 

ὦν. » 
γηραιὸς ὥν. χαὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν’ 

Ἀλλ᾽ εἰ μὴ Σπεύσιππον ἐμάνθανον ὧδε θανεῖσθαι, 
οὐκ ἂν ἔπεισέ μέ τις τόδε λέξαι 

86 ὡς ἦν οὐχὶ Πλάτωνι πρὸς αἵματος" οὗ γὰρ ἀθυμῶν 
χάτθανεν ἂν διά τι σφόδρα μιχρόν. 

(ὴ Πλούταρχος δέφησιν ἐν τῷ Λυσάνδρου βίῳ χαὶ Σύλλα 
φθειρσὶν ἐχζέσαι αὐτόν. ἦν δὲ καὶ τὸ σῶμα διακεχυ- 
μένος, ὥς φησι Τιμόθεος ἐν τῷ περὶ βίων. 

(0 φυησὶ, πρὸς τὸν ἐρῶντα πλούσιον ἀμόρφου, ἔφη, « τί 

8} 60 ΓΟΞΡΟΠΘΌΠ) δοοορίθθ6 : Αἴ { ποαυδιυᾶδπι δαῖν, αυὶ 

ο) υϑηηοάΐ φυυγὴ 5'8, Ὑὐν ογΘ 31511Π68, ὈΘΠΪαῸ6 ὙΘΓῸ ΠΊΟΓΟΓΘ 

Καὶ τέλος ὑπὸ ἀθυμίας ἑχὼν τὸν βίον μετήλλαξε 9. ἱπηριιϑι8, ἀπιπὶ ἦδπὶ απο οοηίροίι8 οβδϑῖ, πιογίδπι δἰ θὲ 
βροπῃίο ἑοηβεῖνῖ!. δ 60 ἰοῦ ποβίγιπι 6ϑὲ θρὶ γα] : 

Ουοΐ ηἰδὶ Θροῦθίρριιπι ἀἰἸοἰδβθιῃ βῖο ΟὈΪ ΓΟ, 

δυσίον ογδΐ τ ϊΐ ἀΐσογα ΠΟΠΊΟ,, 

νης οπιοηε τὶ 86 πδίιηι 5(ἰγρῈ Ρ] αἰ οἰ δ : 

δῖ ΠΪΠ]ΐ ἀο]οὸῦ δυὰ }υςυ 4586. 

(4) Ῥογτὸ ῬΙμΆγο νι ἴῃ Υἱία Πγβδηάγὶ οἵ 50}18 ρϑαϊοι δ οἴ - 

[ον θβοθη  θι.8 ΠΠ]Πατὰ ἰπίογίἰββα αἰϊ. Ἐγϑΐ δυΐθπι οογροτγο ἀΪ- 
Οὗτος 1 Οἤποῃ5, φυοὰ ἰοοἰδίαν Τἰ πιο θυ ἱ Πρ το ἀ ΥἱΕ5. Ηἰς, ἰπχυΐΐ, 

ἀϊν!ϊ ἀοίογηιοιι πυϊΐογοπιὶ διηϑδη(!, Ουἱὰ (ἰὈὶ, δἰ!, ἰδῖδο 
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δέ σοι δεῖ τούτου ; ἐγὼ γάρ σοι δέκα ταλάντων εὐμορ- 
φοτέραν εὑρήσω. » 
μνήματα καὶ διαλόγους πλείονας, ἐν οἷς καὶ Ἀρίστιππον 
τὸν Κυρηναῖον, περὶ πλούτου α΄, περὶ ἡδονῆς α΄, περὶ δι- 
χαιοσύνης α΄, πέρὶ φιλοσοφίας α΄, περὶ φιλίας α΄, περὶ θεῶν 
α΄, Φιλόσοφος α΄, πρὸς Κέφαλονα΄, Κέφαλος α΄, Κλεινό- 
μαχος ἢ Λυσίας α΄, Πολίτης α΄, περὶ ψυχῆς α΄, πρὸς 
" ρύλλον α΄, (6) Ἀρίστιππος α΄, τεχνῶν ἔλεγχος α΄, ὗπο- 

μνηματιχοὶ διάλογοι, Τεχνιχὸν α΄, διάλογοι τῶν περὶ τὴν 
πραγματείαν ὁμοίων α΄ β΄ γ' δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ 0΄ ι΄, διαιρέσεις 
χαὶ πρὸς τὰ δωοια ὑποθέσεις, περὶ γενῶν χαὶ εἰδῶν πα- 
ραδειγμάτων, πρὸς τὸν Ἀμάρτυρον, Πλάτωνος ἐγχώμιον, 
ἐπιστολαὶ πρὸς Δίωνα, Διονύσιον, Φίλιππον" περὶ νομο- 
θεσίας, Μαθηματικός, Νανδρόθολος, Λυσίας, Ὅροι, 
Ἴάξεις ὑπομνημάτων στίχοι τρεῖς χαὶ τετραχιςμύριοι 

τεσσαραχόσιοι ἑδδομήχοντα πέντε. πρὸς τοῦτον γράφει 

χαὶ Σιμωνίδης τὰς ἱστορίας; ἐν αἷς χατέταξε τὰς πράξεις 

Δίωνός τε χαὶ Βίωνος. φησὶ δὲ χαὶ Φαδωρῖνος ἐν 
δευτέρῳ ἀπομνημονευμάτων ὡς Ἀριστοτέλης αὐτοῦ τὰ 

βιύλία τριῶν ταλάντων ὠνήσατο. 
καὶ ἕτερος, ἰατρὸς Ηροφίλειος ᾿Αλεξανδρεύς. 

ΚΕΦ. Ι΄. 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ͂Σ. 

Πλάτωνος ἤχουσεν, ἀλλὰ χαὶ εἰς Σιχελίαν αὐτῷ συνα- 
6. Ξενοχράτης Ἀγαθήνορος Χαλκηδόνιος" οὗτος ἐχ νέου 1 

ΒΙΒΛΑ. Δ, β. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ. 
Ορυβ οδί ἢ δρὸ {{0] ἀθόδθιῃ (8) οῃ [8 [ΟΥτηοϑίογθη) ἰῃ ΟΠ ἅΠ|. 

Καταλέλοιπε δὲ πάμπλειστα ὅπο- 1 Ι ΒΟ] αυΐ  δυΐοπι ρογιη} ἃ Θοπιμποη τί οἱ ἀἰδιοσοϑ Θοπιρί ΓΟ 5, 

ἱπίον 4υ08 οἱ Αγίβϑίϊρρυβ ΟὙγοηδ 15 δϑὶ; 46 ἀϊν} 15 ὑπυπι, 

ἀ6 νοϊυρίδία υπυπ|, ἀκ υ8{{14 τπηυπῦ, ἀ6 Ρἢ]οδορ ἶα ὑπ, 

ἂς δηιίοἰζἶἰ ἀπυμ, 46 ἀἰϊΒ υηυπη, ἢ] Οσορὶν5 ὑπιπι, 86 

σορ απ υηυπη, Οορλια] 5 υπυπι, ΟἸΪ ποι δο 18 ον α Γι γ8185 

πη], Οἰνὶθ υηὐπὶ, 46 δ πη8 ὑπυπ|, δὰ αΥΥ} πὶ υηυ}, 

(Ὁ) Αγ ρρυβ ὑπυπὶ, ἈΘΡγΕ ΘΠ β10 ἀγίϊαπι ἀπυπὶ, Οομ- 

πηδηίδγίογιπ) ἀϊδίορσοβ, Αγ οἰοϑυπλ ὑηππ|, ὨδΙοσοϑ ΘΑΓΕΠὶ 

Γογυπη 416 Ράᾶτοιη δαῦσπί ἰγδοίδ ἰομοπὶ ἀθεσηι, Ὠἰνῖ- 

Βίοπϑϑ οἱ δγξυμπηοηίδ δὰ δἰμ 8, ἀ6 σομογίθυβ οἱ βροοίθειβ 

Χο θἰογιη, δὰ Απιδγίγγυπη, [1,δυδαίϊοποηῃ Ρ]δίοηΐβ, 

Ἐρίϑιο145 δὰ Ὀίοποῃ, Ὀἰοηῃγϑοίαπι οἱ ΡΠ ρρυπι ; ἀδ Ἰοσιιπὶ 

δδηῃοίοπὸ, Μαἰ ριηδίϊςυϑ, ΜδΠάτΟΡΟΪ5, 1ἃ,γϑ88, Βοβηϊο- 

ΠΟΒ, ΟΟΠΙΠΙΘὨ ΔΙΪΟΓῸΠὶ ΟΓΟΪΠ68 : ΥΟΓΒΙ15 αΠυδάΓγαρίοα οἱ ἴδ 

ΤΉ}Π|{6 αυδάγίηροηίὶ δορί υδρὶπία φυΐπαμ!6. Αἀ ἢπης δἰπιθηΐ- 

665 Ξεγ 1} Ὠἰδίον 45, ἰῃ φυΐθυ5 Ὠ ΟΠ 5 86 Βίοηΐβ ροβίἃ ΘΟ ργα- 

Ἰιοπαϊ, Ἐ}ι5 ΠἰΌτοσ Ασιϑίο ὁπ {τ ι15 [8] 6 πῈ}5 ουΐδθο ἕᾶτο- 

Γέγονε Σπεύσιππος! 2είπιι5 ἰῃ βδου πο σοιηπιοπίδγίογυιη δυοίογ οβί. Ἑαΐ οἵ α]ἴος 

δρουβίρριυϑ, ᾿Ἰπϑἀϊοι8 ΠΟΓΟΡ Ιου8, ΑἸοχδηάγίηυϑ. 

ΟΑΡ. 1]. 

᾿ΧΕΝΟΟΆΒΑΤΕΘ. 

6. Χοποογαίεβ Αρα (ΠΟ ΠΟΓδ5 ἢ] 18 ΟἹ ΔΙ ἐθἀομΐι}5. 15. 4} α]ὸ- 

Ιοϑοθηῖίδ Ρ]αίοι δ δυάϊον ΠιΠ, οἰψφυο ἰη δἰ εἰ τ Ὀγοι  οἰβοσηι 
Ὕ ’, ’ [4 4 ΗΠ Η . " . Ν 

πεδήμησεν. Ἣν δὲ τὴν φύσιν νωθρός, ὥςτε λέγειν τὸν 2 φοπιο5 {{᾿πογῖβ δ] ναοί ῖ. ἐγαΐ δυΐδηι ἰησοπίο ἰᾶγάι8, δίθυ 
Πλάτωνα συγχρίνοντα αὐτὸν Ἀριστοτέλει, « τῷ μὲν 

ΩΝ “ - Ψ 
υύωπος δεῖ, τῷ δὲ χαλινοῦ, » καὶ « ἐφ᾽ οἷον ἵππον οἷον 

"ἱ αασιῃ {πὶ ΡΙΪδῖο Αγίϑίοίο!ὶ οοηίογγοῖ, δἰἔογυπὶ ἴγοπο, 

δἰίογυι ἀϊσογοὶ ορογα σα]οδγι μι : {Ππάφυς, Οὐδ]οπ οοη- 

ὄνον ἀλείφω. « Σεμνὸς δὲ τά τ' ἄλλα Ξενοκράτης καὶ 2. (τὰ δηυμηη χυδομα δϑίπυμην ἀπρο. Οείογαπι ψαϊέι ογαΐ βθηι- 
σχυθρωπὸς ἀεί, ὥςτε αὐτῷ λέγειν συνεχὲς τὸν Πλάτωνα, 

« Ξξενόχρατες, θῦε ταῖς Χάρισι. ν διῇγέ τ᾽ ἐν Ἀχαδημίᾳ 
δι . γν Ψ 2 

τὰ πλεῖστα" χαὶ εἴ ποτε μέλλοι εἰς ἄστυ ἀνιέναι, φασὶ 
ΝῚ ’ὔ ἢ ,ὔ [2 ᾿ 

τοὺς θορυδώδεις πάντας καὶ προυνίχους ὑποστέλλειν 

αὐτοῦ τῇ παρόδω.. (γὶ καίποτε καὶ Φρύνην τὴν ἑταίραν 

ἐθελῆσαι πειρᾶσαι αὐτὸν, χαὶ δῆθεν διωχομένην ὑπό 

τινων χαταφυγεῖν εἷς τὸ οἰχίδιον. τὸν δὲ ἕνεχα τοῦ 

ἀνθρωπίνου εἰςδέξασθαι, χαὶ ἑνὸς ὄντος χλινιδίου δεο-- 
΄ω ΄ῷ ᾿ μένη μεταδοῦναι τῆς χαταχλίσεως" χαὶ τέλος πολλὰ 

ἐχλιπαροῦσαν ἄπρακτον ἀναστῆναι. λέγειν τε πρὸς τοὺς 
πυνθανομένους ὡς οὐχ ἀπ᾽ ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἀνδριάντος 

ἀνασταίη. ἔνιοι δὲ Λαΐδα φασὶ παραχατακλῖναι αὐτῷ 
τοὺς μαθητάς" τὸν δὲ οὕτως εἶναι ἐγκρατῆ, ὥςτε καὶ 

τουὰς χαὶ καύσεις πολλάχις ὑπομεῖναι περὶ τὸ αἰδοῖον. 
ἮΝ δὲ χαὶ ἀξιόπιστος σφόδρα, ὥςτε μὴ ἐξὸν ἀνώμοτον 4 

μαρτυρεῖν, τούτῳ μόνῳ συνεχώρουν ᾿Αθηναῖοι. (8) Καὶ 9 
δὴ καὶ αὐταρκέστατος ΙΝ Ἀλεξάνδρου γοῦν ποτὲ συχνὸν 
ἀργύριον ἀποστείλαντος αὐτῷ, τριςχιλίας ᾿Ἀττιχὰς ἀφε- 

λὼν τὸ λοιπὸν ἀπέπεμψεν, εἰπὼν ἐχείνῳ πλειόνων δεῖν 
πλείονας τρέφοντι. ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπ᾽ Ἀντιπάτρου πεμ- 
φθὲν μὴ προτέσθαι, ὥς φησι Μυρωνιανὸς ἐν Ὁμοίοις. 

Ρογ Χομηοογδίοβ δὰ σγαν! δίοπη σοπηροσίίο ἃς {τἰδίίογα, ἰδ υἱ 

8βα 0 556 δὰ {ΠΠπ|π ΡΙαῖο ἀἰεαγοῖ : Χοποογαῖοϑα, Ογδί 8 βδογδ 

(Δεἰῖο. Ὑἱχῖὶ δυΐοδῃῃ υἱρΙυγἰηγυηιὶ ἴῃ Ασδαθη)ὶᾶ : δὶ ᾳφιδπὰο 

γοΓῸ δὰ ὑγθϑῖ ῃγοίδοί τυ οπϑοῖ, δἰηΐ μοί! πίδ8 οἱ ΠΏ }ι:- 

ἀϊοοβ υγη68, ἄσμ ργοσοάοτγοί, 5656 θη 850 οδρία γογνο γα 
60} 105. (7) Φυη οἰΐαπι ΡΠ γυπθη ΠΟΡΪ βοογίυμῃ ἢΠΠυτη 8]}- 

4υδη60 ἰοηΐδ856, οἱ 4ι185] ἃ φυ!υυϑάδπι ἱπϑοοίαγοίι 5 ]οοῖ, 

516 ἰη ἢπΠππ|5 δἰ ου] δι σοη δι σίβθ6 : Ππλ νΟΓῸ Πυπιδη δ: 18 

οδι158 ἀχοορίϑθθ. ΟὐυΙ406 50108 {ΠΠ᾿Ππ| οἱ υπίουβ Ἰοοίυ] 5 68» 

Ββοῖ, ογδηῖί! ἰδεῖ} Ϊ ̓ρμδῖυ5 ρᾶγίοπη ΘΟ Οβ81556 : ἀδηΐψια 40}0Π) 

χα ποαυϊοχυᾶπι ογδϑϑοί, ἰπδοίο ορεγα ργοίοοίδπι 6586, ἃς 

αἰχίβθ6 ρογοοπίδηςθι15, 86 ΠΟ ἃ Υἱζο,, 56} ἃ βίδίυδ οχῖγο Ουἱΐ- 

ἄδηι νϑῖὸ ἀϊβοίρυ ο5 [ἰάθη 111 ἰη} οεἶθ96 τη Ἰοοϊ] πὶ ἰγδάυηΐ, 

{Π0Ππ]4Ὸ 6 δάθο [͵556 σοπ πηρηίΐοῃι, υἱ οἱ βοοδγὶ ϑἰδὶ οἱ υγὶ 

ραῦίοϑ ρθη ἀ88 βέρρο ρδίογοϊγ. Τηΐδυογο 1} 18 τοῦθ 65 

ΠΔΡοΒαίυγ, υἱ αιυπὶ π᾿) υγδί! πῸ} 115 (οπ ἰπηοηΐυπι δα πλ}6-- 

τοίυγ, ᾿νὰϊς 80}} γϑιηἰβογίπί Αἰ ΠΟΘ Π868 05) Γαμάαπι. (8) 

Εταὶΐ ργϑίογοδ πηδχίηιο [Γσὶ, [8 υἱ φασι 11} ΑἸΟΧΆΠΟΥ πηᾶ- 

θη8πΠι ΡΘΟΙΠἶ85 80 Π1Π181 Πη᾿ 5596, Δοσορε δ ἰδηΐαπι ἰγίσ!ηΐδ 

τηϊηΐ8 Αἰ(ἰοἷβ γο  φυυπὶ τοπηΐβοῦιί, ἀΐοθηϑ 1}}} ορυϑ 6856 μἷι- 

τὶ θυ, φυὶ ΡΙαγο5 οηυΐγγοῖ. ΑὉ Αηραῖγο φυόαας οἰ ὲ πκὶ5- 

58Π| ΡΟΟΌΠἰΔΠΔ ΠΟ δοοουίβ8. ΜΥΤΟΙΪΔΏ15 ἰῃ δ᾽} 05 (οϑί- 



ὼ|8.1Ὁἡ..2. ΧΕΝΟΟΘΒΑΤΕΞΒ. 

χαὶ χρυσῷ στεφάνῳ τιμηθέντα ἐπάθλῳ πολυποσίας 
τοῖς Χουσὶ παρὰ Διονυσίῳ ἐξιόντα θεῖναι πρὸς τὸν ἱδρυ- 

μένον Ἑρμῆν, ἔνθαπερ τιθέναι χαὶ τοὺς ἀνθινοὺς εἰώθει, 
λόγος δὲ αὐτὸν μετὰ χαὶ ἄλλων πεμφθῆναι πρεσδευτὴν 

5 πρὸς Φίλιππον’ καὶ τοὺς μὲν δώροις μαλθασσομένους 
χαὶ εἰς τὰς χλήσεις συνιέναι χαὶ τῷ Φιλίππῳ λαλεῖν" 

τὸν δὲ μηδέτερον τούτων ποιεῖν. οὔτε γὰρ ὁ Φίλιππος 
αὐτὸν προςίετο διὰ τοῦτο. (9) ὅθεν ἐλθόντας τοὺς πρέσθεις 
εἰς τὰς Ἀθήνας φάσχειν ὡς μάτην αὐτοῖς Ξενοχράτης 

.», συνεληλύθοι" καὶ τοὺς ἑτοίμους εἶναι ζυημιοῦν αὐτόν. 
μαθόντας δὲ παρ᾽ αὐτοῦ ὡς νῦν χαὶ μᾶλλον φροντι-- 

9 

ἴαγ. (σοτοπα συοσιὺ δγοᾶ εἰοπαίιπι μγιρηλίο Ὀἱ θαο δίς 

Οδουϊῃ [οοἴο ἃρυὰ Βιοπγδίι πη), 6 ΓΟΥἾΥΟ ΟΧΟΙΠΙΟΙ 681} 

δίς Μογουτγὶ! βίδίυδιη ἀδροβιι ῖθθο, υδὶ Πογοδδ 4 0406 ο0- 

ΓΟΏΔ8 ρΟπογα 9018 ογαὶ. Μίδουπι ἢΠΠυ πὶ ΟοἰΠπὶ οοίοΓίβ [6 - 

δαΐιπι δ ῬΙ  ρΡυ πὶ δπμα οδί, δ. γοϊαιοβ ΄αυϊοιη ἀοη 5 

ΘΟ] 06 οἱ οοην να (Ο] Θ γαββὸ οἱ ουπη ἴΠ|0 δὰ 06 ΒΟΓΙΠΟΠΟΒ 

οδδάογο βο] 08, ἰῃβυ η ΥΘΓῸ ἰιογυπὶ ποιίγυπι (οΟἾ856 - ἃς ρῃΓῸ- 

Ρίογοδ ΡΕ ἢ ρρυ5 ουπὶ δα] 8656 δἀπλ γα πο] ορδί. (3) Θιιο- 
οἰγοδ οἱ Α(Πθη85 γουόγϑοϑ  ομϑίοϑ ἀἰχίβθο, [Γυδῖγ ΧΟΠοοΓδΐοθη) 

560.) ἱνίδ56, Αἰ ΠΟ βοβχυὸ 1} }8 Δ μΆΓ8556 ῃ}υ] ἴδῃ). δοὲ 

δαπηομίίοϑ 8 60, 00 αὐυδῆ) ΠηΔΧΙΠΊΘ ΓΟΙΡΟ ΘΒ] οδΡ 6560 οδἃ- 

στέον εἴη τῆς πόλεως αὐτοῖς (τοὺς μὲν γὰρ ἤδει δωροδο- ταιάυπι---Πᾶπὶ [08 ΡΠ] ρρὰβ ἸΑγρὶ (ἰοπε 5110] ὁοποί ΠΟ 5 βοῖο. 
χήσαντας ὃ Φίλιππος, ἐυὲ δὲ μηδενὶ λόγῳ ὑπαξόμενος ) Ραΐ, πιεπ}}0 ρϑοίο 8 [ἃ ἱπηρε!!εγα ροίογαί, (παι )---ἀαρί!εὶ 
φασὶ διπλασίως αὐτὸν τιμῆσαι, καὶ τὸν Φίλιππον δὲ 

1" λέγειν ὕστερον ὡς μόνος εἴη Ξενοχράτης τῶν πρὸς αὐτὸν 

ἀφιγμένων ἀδωροδόχητος. ἀλλὰ καὶ πρεσθεύων πρὸς 

᾿λντίπατρον περὶ αἰχμαλώτων ᾿Αθηναίων χατὰ τὸν Λα- 
μιαχὸν πόλεμον, χαὶ χληθεὶς ἐπὶ δεῖπνον πρὸς αὐτὸν 

προηνέγχατο ταυτί" 

Ὦ Κίρχη, τίς γάρ χεν ἀνὴρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, 
πρὶν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος , 
πρὶν λύσασθ᾽ ἑτάρους χαὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι; 

20 

χαὶ τὸν ἀποδεξάμενον τὴν εὐστοχίαν εὐθὺς ἀφεῖναι. (10) 
Στρουθίου δέ ποτε διωκομένου ὑπὸ ἱέραχος χαὶ εἰςπη- 
δήσαντος εἷς τοὺς χόλπους αὐτοῦ, χαταψήσας μεθῆχεν, 
εἰπὼν τὸν ἱκέτην δεῖν μὴ ἐχδιδόναι. σχωπτόμενος ὑπὸ 

Βίωνος οὐχ ἔφη αὐτῷ ἀποχρινεῖσθαι" μηδὲ γὰρ τὴν τρα- 
γωξίαν ὑπὸ τῆς χωμῳδίας σχωπτομένην ἀποχρίσεως 

ἀξιοῦν. πρὸς δὲ τὸν μήτε μουσιχὴν μήτε γεωμετρίαν 
Ὧν μήτε ἀστρονοιίαν μευμαθηχότα, βουλόμενον δὲ παρ᾽ 

αὐτὸν φοιτᾶν, « πορεύου, ἔφη" λαῤὰς γὰρ οὐχ ἔχεις 

φιλοσοφίας. υ οἱ δὲ τοῦτό φασιν εἰπεῖν, « παρ᾽ ἐμοὶ γὰ 
πόχος οὐ χνάπτεται. ν (ιη εἰπόντος δὲ Διονυσίου πρὸς 
Πλάτωνα ὡς ἀφαιρήσεται αὐτοῦ τὸν τράχηλον, παρὼν 
οὗτος χαὶ δείξας τὸν ἴδιον, « οὐχ ἄν γε) ἔφη, τὶς 

πρότερον τούτου, » Φασὶ χαὶ ᾿Αντιπάτρου ποτὲ ἐλθόντος 
εἰς ᾿Αθήνας χαὶ ἀσπασαμένου αὐτόν, μὴ πρότερον ἀν- 
τιπροςαγορεῦσαι πρὶν ἣ τὸν λόγον ὃν ἔλεγε ξιχπεραάνα- 
σθαι. ᾿Ατυφότατος δὲ ὧν πολλάχις τῆς ἡμέρας ἑαυτῷ 

4 

4 ΡΝ ““- ἐμελέτα, καὶ ὥραν μίαν, φασὶν, ἀπένεμε σιωπῇ. Καὶ 8 

μομογα ἱΠΠππὶ ογηδδβο μοῦ ἰδοηΐ. ΠΏ ΠἜΡρΡρυπι αυοάυο ροβίοἃ 

ἀἰχ 586, 8011} Χοποογαίοπι δὁχ οπῃῃθυ8 4υὶ δὰ κα νομογίηί 

Ἰοσαί8 ἸΠΌΠΟΓᾶ βργουΐβθθ, Αὐ Απιραίγυηι αυοχυο Ἰοραίϊοπὸ 

[ππείυ5, αἱ αυἱ οχ ΑἰΠΘΠἰΟΠαί 5 πῃ Ὀ6}10 1,δπιΐδοο σδρῖὶ 

[υογδηΐ, γοἀάογεῖ, 80 60 ἰην δἴυβ δ( (Ομ δηι [ιἶδοα δά {ἢ 

γοΡ 8 υδ05 68 : 

Ου εἰρίαῖ, Οἴγοθ, ργικίοῃβ γ6] 58 ΠΟΥ ὉΠ4ῈΔΠῚ 

δι15{Πποαῖὶ Πογο ἀίχιο ον πὶ συϑίαγο, υγ υϑηιι8η1 

βοἰναμίι ϑοοἱ!, 8οὸ ἀοπίγ σοηϑυ οἰ ηα 9 

Ἐ)7ὺ9 πὸ ἀοχίογ δίοπι 116 ρου ΒΟ πίογ ἈΠΌ ΟΧῚ 8. ΟΠΊΠΘΑ 

6 ςοπίίπιο 5ο]ν!ξ: ἃς αἰϊιηί οἰ. ([0) Οιτυπὴ ΔΙ υδηκο ρβά556Γ 

δοοίρί[γὶ Πιξαγη5 Ὀγορδ 56 ἴῃ οὐ} 5ἰπυη) γοσορίβθοί, ορογο 

80 (ΟΥΪΐ, ἀΐοοπ5 Ποη Ορογίογο βυρρ) πὶ ργοάογο. Οὐπηι ἃ 

Βίοπο οὈὐ υγραγοίυγ, Νοη {10ἱ, ἱπαυϊξ, γοϑροπάο!ο οηνίάομ : 

Π8Π| ποῆηυ6 ἰγασοαΐα οοῃηςρἀΐδηι, αὐυπὶ 80 οἃ ἰδεοαβδί[υΓγ, 

Γοϑροηβίοης ἐϊσηδῖιγ. Αα ουμὴ 41} Πρ6ήϊ6 τυ δίο8 ΠοατῸ 

δοοπηοίγί πῆι δοίγοποπίδ ἰποίγυοίυϑ ᾿ἀτπὶ 5111} (Γὸ- 

αποηΐίαγο ουρίοθαΐῖ, ΑΔ, ἰῃαι! : δηβὶδ δηΐ ἢ Ρἰ 050} εἶα 

οδγοβ. ΑἸ ΥΘΓῸ ΘΙ 5. αἰχ 856 (ογυπί, Αρυή πιὸ οηΐιη 

ψ6 118 ΠΟ οδιτηἰπαίμγ. (41) Θυυμπ Ρ] δίοι! Ὠἱοπγ 805 ἀϊοογοῖ 

86 ἢ" σδρυΐὶ διῃρυ(δίυΓι!Π., Ὀγϑο56 8 310 Π|41}8 οσἰοῃήθηβ, 

7 Νόπιο, ἱπαυὶ!, {Ππὰ ργίηβ χυδιῃ μου. Αἰυπί Απεϊραῖγο ΑἰΠ6- 
Π85 ργοίθεϊο οἱ ἰρϑυπ 88} υἱδηὶ ΠΟῺ δηΐο8 ΓΟβροΠἶδ56 4081} 

οσαρίαπι αὔϑο} νἰδδοῖ ογδ Ὁ Π0Π). ΡΟΙΤῸ ρ]ογία: οἱ ἔδείι 

ἱπργ Π} δ σοπίοιηρίοῦ δι, δὲ βορα ἱπίογαϊυ τηράϊ αι ἰοπὶ 

ἰηβογυΐοθαί δἰαυδ ὉΠ8ΔΠ) 5:16 η{|0 ἰγ! υοθαΐ πόγᾶπι. Βο οἰ 
“,ιᾳ5- Υ̓ 

πλεῖστα ὅσα καταλέλοιπε συγγράμωατα χαὶ ἔπη χαὶ 9. “ιυίοπ) βογρίδ ρ] υγίπια, σοι πη θη ἰδ γῖοϑ ἢἰπηίγυιη, σαγπΐηα οἱ 
ταραινέσεις, ἅ ἐστι ταῦτα’ Περὶ φύσεως α΄ β΄ γ' δ΄ ε΄ ς΄, 
πεοὶ σοφίας ς΄, περὶ πλούτου α΄, Αρχὰς α΄, περὶ τοῦ ἀο- 
ρίστου α΄, (11) περὶ τοῦ παιδίου α΄, περὶ ἐγχρατείας α΄, περὶ 

45 τοῦ ὠφελίμου α΄, περὶ τοῦ ἐλευθέρου α΄, περὶ θανάτου 
α΄, περὶ ἑκουσίου α΄, πεοὶ φιλίας α΄ β΄, περὶ ἐπιειχείας 
α΄, περὶ τοῦ ἐναντίου α΄ β΄, περὶ εὐδαιμονίας α΄ β΄, περὶ 
τοῦ γράφειν α΄, περὶ μνήμης α΄, περὶ τοῦ ψεύδους α΄, 
Καλλιχλῆς α΄, περὶ φρονήσεως α΄ β΄, Οἰχονομιχὸς α΄, 

Ὁ0 περὶ σωφροσύνης α΄, περὶ δυνάμεως νόμου α΄, περὶ πο- 
λιτείας α΄. περὶ ὁσιότητος α΄, Ὅτι παραδοτὴ ἡ ἀρετὴ 
α΄, περὶ τοῦ ὄντος α΄, περὶ εἱμαρμένης α΄, περὶ παθῶν 
α' γ περὶ βίων α΄, περὶ ὁμονοίας α΄, περὶ μαθητῶν α΄ β΄, 

δα Ποτίδίίοποβ. Βὰ τϑγο πδὸ βιιηΐ : ἀ6 πδίωγα ΠΠΡγΐ βὸχ » (ἴα 

βΔρ πᾶ 86χ, ἀ6 αἰν}}}8 ὉΠ118, ΑΓΟΔ8 ὕη0.8, ἀδ ἱπαοῇη 

ὑπυ8, (42) ἀ6 ρύθγο ὑπ08, 46 οΟπ ἰποηζΐ ὑπυ5, 46 1}: 

υηι5, ἂρ ΠΠρεγῸ ὕη0.85, ἀα πιογία υη0.8, ἀ6 γοϊαπίδγίο ππυϑ, 

46 ἃπηϊο 4 ἀπο, ἀδ δεαᾳυϊίδία υπυ8, ἀρ σοηίγαγίο ἀπο, ἀδ 

[ἐΠεἰϊαία ἄυο, ἀ6 βεῦθο Π40 τπ08., ἀ6 πιοιηογία ὑπι8, ἦ0 

(150 υμι.5, (4}}10168 ὑπὺ5, ἀδ ἡγυάρηίία ἄπο, (Ξοοποπηΐοιιβ 

ὑπ05, ἀ6 {Γρα} δῖ6 ὑπ08, ἀ6 ρο(οοίδία Ιορσὶβ ὑπ08, ἀ6 Γ6- 

Ρυθ!Π ἃ ὕπ8, 46 Βδηοί δ ὑπ0}8, Ουοα υἱγίις ἰγϑ ροβ51 

ὉΠ|118, 46 ὁ0 αυοά 658 ὕυπι18, ἀς [Δ[0 ὕπη0.8, ἐδ ρεγίιγθαίίο- 

Ἶ 5 σΠ0.8., 4 νἱ 15 1}η118, 6 σοηοσογιὶϊα ὑπι18, εἰς ἀἰδοίν}}5 
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περὶ δικαιοσύνης α΄, περὶ ἀρετῆς α΄ β΄, περὶ εἰδῶν α΄, 
περὶ ἡδονῆς α΄ β΄, περὶ βίου α΄, περὶ ἀνδρείας α΄, περὶ 
τοῦ ἑνὸς α΄, περὶ ἰδεῶν α΄, (13) περὶ τέχνης α΄, περὶ θεῶν 
α’ β΄, περὶ ψυχῆς α΄ β΄, περὶ ἐπιστήμης α΄, ΠΠολιτιχὸς αἱ, 

δ περὶ ἐπιστημοσύνης α΄, περὶ φιλοσοφίας α΄, περὶ τῶν 

Παρμενίδου α΄, ̓ Αρχέδημος ἣ περὶ δικαιοσύνης α΄, περὶ 
τἀγαθοῦ α΄, τῶν περὶ τὴν διάνοιαν α΄ β΄ γ' δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄, 

΄ ΄ Υ͂ ΄ 

λύσις τῶν περὶ τοὺς λόγους ι΄, φυσικῆς ἀχροάσεως α΄. 

β' γ΄ δ΄ ε΄ ς΄, Κεφάλαιον α΄, περὶ γενῶν χαὶ εἰδῶν α΄, 
10 Πυθαγόρεια α΄, λύσεις α’ β΄, διαιρέσεις η΄, θέσεων βι- 

βλία χ' μ' γ᾽, τῆς περὶ τὸ διαλέγεσθαι πραγματείας 
βιθδλία ιδ΄ μ' α’ β΄ ψ' μ΄. μετὰ τοῦτο βιθλία ιε΄ καὶ 
ἄλλα βιόλία τς΄ περὶ μαϑημάτων τῶν περὶ τὴν λέξιν, 

λογιστικῶν βιδλία θ΄, τῶν περὶ τὰ μαθήματα βιδλία ς΄, 

15 τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἄλλα βιδλία δύο, περὶ γεωμετρῶν 
βιβλία ε΄, ὑπομνημάτων α΄, ἐναντίων α΄, περὶ ἀριθμῶν 
α΄, ἀριθμῶν θεωρία α΄, περὶ διαστημάτων α΄, τῶν περὶ 
ἀστρολογίαν ς΄, (4) στοιχεῖα πρὸς Ἀλέξανδρον περὶ βασι- 
λείας δ΄, πρὸς Δρύθαν, πρὸς “Ηφαιστίωνα,, περὶ γεωμε- 

ἄυο, ἀ6 )υδε {ἰὰ ἀπυ8, ἀς νἱγίαία ἀπο, ἀδ βρϑοίθθιυβ ὕπι5, 

ἀο νοϊυρίδίε ἀυο, ἀ6 νἱίᾶ ὑηυ8, 46 [ογιυἀΐπο ὑπυ8, ἀδ τη 

ὉΠ05, ἀ6 ᾿ἀοἷ5 ὑπυ8, (13) ἀθ ἅγία ὕπι15, ἀο ἀϊ8 ἀυο, ἀδ δπίπιδ 

ἄυο, ἀδ βοϊδη ἰδ ὕὑπυβ,, Οἰν 1118 ἀπ, ἂς ρογἶδ ὑπυ5, ἀδ ρὲν!- 

Ἰοβορ ἷᾶ ὑπυ8, ἀδ Ῥαγθηϊἀοἷβ πην8, Ατγοϊιϑάθιηϊμβ δἶνο 6 

7518 ἀπιι5, 46 ΒΟΠῸ ὑπ, ἀ8 [15 φαξ εἶγοᾶ ἱπίο Προ ἴδηι 

βυηῖ οοἴο, 50] υἱ10 Θογαπι 4 δοοἰἀαηϊ οταίἰοηὶ ἀθοθν [1Ὀτὶ, 

46 ρῃιγβίοα δυάϊἰΐοπο δαχ,, σδρυΐ ὑπυ8, ἀδ ροπογίθυβ οἱ 5ρ6- 

οἴει υπυ8, ΡΥΠΙᾶρογοθᾶ υηυ8, 50] υἱϊοπυπ ἀιο, Ὀἰἱνἰβίοῃ πὶ 

οὐΐο, Ροεϊ(οπυπι Πρ γὶ υἱκίηι!, φιδάγαρίηΐα, ἴγοδ, ἀρ γαϊΐοῃθ 

ἀἰββογθπαὶ Πρ γὶ φυδίπογάθοῖπι, φυδαγαρίηία, πηυπ, ἀυος, 

βορ([προπίο5[], φυδάγαρίηία. Ροκί Π6ρ0 ΠΡ γὶ φυϊπάροείπ) οἱ δ} 
βοάθοίπη ἀ6 ἀϊδοὶ μ] 5 φυς εἴγο ἀἰο ΟΠ ΘΙ γογϑϑηίυγ, θογιιπὶ 
αυδ: Ρογποηΐ δὰ ται οοἰ παίίοποηι ᾿ἰστὶ πούθιη, θογυσῃ αυδ: 
εἶγοᾶ ἀἰβοὶ ρ! πᾶς νογϑδηίαγ ΠΡ γί βοχ,, θογυπι Ζυδ δὰ ἐπίοὶ!!- 
Βοηϊαπι ρΕΓ θη 8111 ΠΠΠγὶ ἀπο, ἀ6 σοοπιοίγί5 ΠΡτὶ φαίπαυα, 
ΟΟΠΠΘΠἰΔΓίΟγι πὶ ἅπ05, ΟΟΠίΓΑΓΙΟΓΌΠ, ὉΠ08, ἀδ πυπχογὶς 
ὕπ08, Νυχμηθγογαπὶ ΘΟΠἰοΠΙρ Δ[ἴο0 ὑπι18, ἀδ ἱπίογυ}}ς πυς, 
Αϑίγοϊ ὁπ οογαπ) 56χ, (14) ΕἸομηοηία δὰ ΑἸοχδηάγυπ ἀδ γο- 

20 τρίας α' β΄-στίχοιμ' χ' β' δ΄ σ' λ' θ΄. ̓ Αθηναῖοι δ᾽ ὅμως αὐτὸν γοὔπο ᾳυδίίυον, δὰ ΑτΥυᾶπι, δὰ Ηορ ες ἰἰοοη, ἀδ σοοτησίσίδ 
ὄντα τοιοῦτον ἐπίπρασχόν ποτε, τὸ μετοίχιον ἀτονοῦντα 
θεῖναι. χαὶ αὐτὸν ὠνεῖται Δημήτριος ὃ Φαληρεὺς χαὶ 

ἑκάτερον ἀποχατέστησε' Ξεενοχράτει μὲν τὴν ἐλευθερίαν, 

᾿Αθηναίοις δὲ τὸ μετοίχιον. τοῦτό φησι Μυρωνιανὸς ὃ 
36 ᾿Αμαστριανὸς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἱστοριχῶν ὁμοίων χεφα- 

λαίων. 
σχολῆς πέντε καὶ εἴχοσιν ἔτη ἐπὶ Λυσιμαχίδου, ἀρξά- 
μένος χατὰ τὸ δεύτερον ἕτος τῆς δεχάτης χαὶ ἑχατοστῆς 
Ὀλυμπιάδος. 

80 σας, ἔτος ἤδη γεγονὼς δεύτερον χαὶ ὀγδοηχοστόν. 
φαμὲν δὲ καὶ εἰς αὐτὸν οὑτωσί" 

Χαλχῇ προςχόψας λεχάνη ποτὲ καὶ τὸ μέτωπον 
πλήξας ἴχγεν ὦ σύντονον, εἶτ᾽ ἔθανεν, 

ὃ πάντα πάντη Ξενοχράτης ἀνὴρ γεγώς. 

ἀπὸ : νέγϑι8 ΧΙ... ΧΧ. ΠΟΙ͂Ν. ΟΟ. ΧΧΧ. ΙΧ. Αἴ τοὶ εἷς ἰδηθῃ 
ΑΓΠΙΘΉ ΘΗ565 ἴΔ] οηι νἰγαπλ, Ζυ π 8 αυδηάο ἰηαυ  πογιπ ἐτί- 

᾿υυΐυμη μΟγΒΟΙΥ ΟΓ6 ΠῸΠ Ροβϑοῖ, νϑηαάογαηΐ. Εππὶ Ποηνοίγίας 
ΡΠ ΔΙ ΘΓΘῺ5. δι οἱ υἱγίαιια βυσοιγεῖ! : Χοποογαίὶ οηίπι Πἰθοτ- 

ἰαίειη γοβίυ11, Α(ΠοὨἰ Θπβίθυι8 νθγο ἐγ θαΐαμι. Ηος δἱΐ Μγ- 
Διεδέξατο δὲ Σπεύσιππον καὶ ἀφηγήσατο τῆς 1 1 ΓΟΠΙΔΠ 8 ΑτηδϑίΓίΔπιι8 ἰῃ ργίμηο Οαρίίπι Ὠἰδίογ σογαπη βἰμί- 

᾿ΐυμ). ϑυιοοθδοῖῖ Θρθυβίρρο βοῃοίδιμια διϑοθρὶε υἰρίηιὶ 
αυΐπαια δ ηΐ8 ΔιΟΠΟΠἢ6 ΠΥ ΠΊΔ010, οοη(οϑίπιδ ἀδείημο 

᾿Ετελεύτα δὲ νυχτὸς λεχάνη προςπταί-- 7 Δ ΟἸΥΠιρί 8. ἀππ0 δϑουπάο. [ΐοπα Οἱ, υυτα ποςία ἰη 
(μ) ΡοἸ νίπι οὔϊοπα ββοί, δοἴδ(18 ἃσθῃ8 ἃπηπὶ Οοἰοραοδίμηυπη βϑουῃ- 

ἀυπι. (15) Νο5 ἀδ 60 80 αἰ χί πηι8 : 

ΙῚ Ρ6]νῖπὶ φυοῃάδηι ἰΔρϑ5ι15 π)816 οδυΐιβ ΔΠΘηΔΠη 

[τοηίοπι ᾿δ55 εἴ ΟἹ νοοϊογαίιβ οὐ, 

Υἶγαηλ 4Ό] ἱπ ομηπΐ ΧΟποογδίδϑ ΓΘ μοδβθογαῖ. 

886 [ἴεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι Ξξενοχράτεις ἕξ ὅτε ταχτιχὸς 13 Ἑυογαπὶ οἱ αἰϊὶ βὲχ οὐυβάδιπι ποπιηίβ. Ργίμηυα ἱδεέϊ- 
ἀρχαῖος σφόδρα “" χαὶ ὁ συγγενὴς ἅμα χαὶ πολίτης τῷ 
προειρημένῳ φιλοσόφῳ φέρεται δὲ αὐτοῦ λόγος Ἀρσι- 
νοητιχός, γεγρααμένος περὶ Ἀρσινόης ἀποθανούσης. 
τέταρτος φιλόσοφος, ἐλεγείαν γεγραφὼς οὐχ ἐπιτυχῶς. 

40 ἴδιον δέ" ποιηταὶ μὲν γὰρ ἐπιδαλλόμενοι πεζογραφεῖν 
ἐπιτυγχάνουσι: πεζογράφοι δὲ ἐπιτιθέμενοι ποιητιχῇ 
πταίουσι. τῷ δῆλον τὸ μὲν φύσεως εἶναι, τὸ δὲ τέχνης 
ἔργον. πέμπτος ἀνδριαντοποιός" ἕχτος ἄσματα γεγρα- 
φώς, ὥς φησιν ᾿Δριστόξενος. 

οὐγυπὶ δοῖοΥ Ῥογδη ἰ4υυ5 δ" οἴ ργορίπαυμυς βἰπλ}] ἃς εἰν β 
διυ}5 46 400 ἀἰχίπηὰ8 μ]]Οθομ)ι. Ἑδγίαυγ οὐὰβ ογαίίο φιιδ5 
Ἰπβογ Ὁ Γ ΑΓβίποοίίοδ, 46 Αγϑίηοα ἀδίμηοία. Ὁμδτγίυϑ ρμδΐ- 
Ἰοδορίνυδ, οἰορίδδ βογίρίογ βοὴ 88.189 ργοθαίυβ. [{8 δηΐπη 56 
μαθεΐ γοβ, αἱ ροείδ᾽ (ἰάθη), 5[ ργοβᾶ ογαίζοῃβ βογίθογο νϑ]ϊηΐ, 
Ῥγϑϑβίθηϊ : φαΐ γ γὸ ρράθϑιγὶ ογϑίοηδ βογίμογο οοπβυδυογυηΐ, 
8ἰ ροοιίοἱο 8|}0] ραγίεβ υἱπάϊοδγα νομί, ΠΟῚ δοβοχυδηίαγ. Εχ 
αυο ἰχυεῖ, ΔΙ (ογυπὶ ὨδίτΓδ5, ἃΓ 5 ΔΙ [ογυπη Οραβ 6686. Ουἱηέυβ 
δἰαί αν 8 (αἱ : δοχίαβ, Αγἰβίοχοπο ἰοϑία, οὐδϑ οοηϑοΓίροὶξ, 



18. ΤΥ, 3. 
ΚΕΦ. Γ΄. 

ΠΟΛΕΜΩΝ. 

15. Πολέμων Φιλοστράτου μὲν ἦν υἱὸς, ᾿Αθηναῖος, χα 
τῶν δήλων Οἴηθεν. νέος δ᾽ ὧν ἀχόλαστοός τε χαὶ διαχε- 
γυμένος ἣν οὕτως, ὥςτε καὶ περιφέρειν ἀργύριον πρὸς 

τὸς ἑτοίμους λύσεις τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ καὶ ἐν 

; τοῖς στενωποῖς διέκρυπτεν. χαὶ ἐν Ἀχαδημία πρὸς 

χιονί τινε τριώδολον εὑρέθη προςπεπλασμένον αὐὖ- 

τοῦ διὰ τὴν δυοίαν τῇ προειρημένη πρόφασιν. χαί 
ποτε συνθέμενος τοῖς νέοις μεθύων χαὶ ἐστεφανωμένος 
εἰς τὴν Ξενοχράτους ἦξε σχολήν" ὃ δὲ οὐδὲν διατρα- 

ιὸ πεὶς εἶρε τὸν λόγον ὁμοίως" ἦν δὲ περὶ σωφροσύνης. 
ἀχοῦον δὴ τὸ μειράχιον χατ᾽ ὀλίγον ἐθηράθη χαὶ οὕτως 
ἐγένετο φιλόπονος, ὡς ὑπερδάλλεσθαι τοὺς ἄλλους καὶ 
αὐτὸς διαδέξασθαι τὴν σχολήν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς 

ἄτης καὶ δεκάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος. (17) 
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ΟΑΡ. ΠΙ. 

ῬΟΙΕΝΜΟ. 

16. Ροϊοπιο Ρ}]οϑίγαιΐ ΠΠῚ8 ΑἸ]Ιδ πίθηϑῖδ, ὁ ἄδπιο (ἃ 

ογιπάυβ,, φυυπὶ 65561 Δ ΟΪοβ 6 Π5, δάθοὸ πρυἀΐομ8 ἃ ἀἰ550- 

Ἰαΐι5. πη, υἱ ρΡοουπίας εἰγουϊηίογγοῖ, 400 ρᾶγϑίίοΥ οϑϑοί οἱ 

ἰηπίγυσίίον δὰ νοϊυρίδἧοϑβ ἱπῃ] 88, 64 54}6 ᾿ΠΠἀ θη} ἰη νυἱΐ5 οἱ 

Δηρρογι θα οοου]ογοῖί. Ιῃ Αὐδαοιηΐδ 4 406 ῥπχίδ Ο0]1:- 

ἸΏΠ8Πὶ (δηΐδηη ΓΟΡΟΓΙΪ δ ηΐ [Γ68. ΟΠΟ]Ϊ 80 60 ΠΠ}ς πῃ υ8ι118 51- 

ΤῊ ἢ 68 γροοπα ]. ΑἸΪφυαπῆο νογο οχ σοπιροβίϊο οὔπ) 80(8ἃ- 

0115 ΘΟ γῖ5 οἱ οογοπδίυϑ ἰῃ ΧΟποογαί 8 ἐγγυρὶῖ 50] }0]4π. Οτ0 

ἦ}16 π!}}} ὁοπιαγαῖι5 θὰ 418Π| σορογαΐ γα! Π θη} ΞΟ Δ} Ϊ- 

ἴον ργονολὶί : γί δυΐθηι βογιηο 46 [οτηρογδηίία. Βα {ΠΠ}π8 

οΓδίϊοπα 86 ηβὶπη δ] θυ ἢ σαρίι5 6οί,, οἱ οὰ [1 1 ἀϊδοθηίο 

ὁ μοηί,, υἱ ΤΟΙ Ζι105 ϑ Ρ ογᾶγοῖ ὑπ νόγβοβ {Π| {6 ἴῃ δομοὶδ 

γοροηῃᾶδ βικσοοσάογοί, ἐποίρ᾽θπ8 ἃ οδη(οοηᾶ ἀδοίπιᾶ δοχίϑ 

ΟἸγπιρία 6, (17) Βοίογί Απἰ2οηι5 Οδγυϑι 5 ἴῃ Υ 18. μᾶ- 

5 Φηοὶδὲ ᾿Αντίγονος ὃ Καρύστιος ἐν τοῖς βίοις τὸν πατέρα 2. (γοπὶ 6)115 [υΐδδ6 ρτἰπιδγίαπι εἰν α |5, Θαιοθαμο ἡιραῖοβ πὰ- 
αὐτοῦ πρῶτόν τε εἶναι τῶν πολιτῶν καὶ ἅρματο- {γῖγα δοϊ υπι : ΡΟΪΘΠΟἢ ΘΠ Υ6ΓῸ ἃ} ΠΧΟΓΟ 60 ποιηΐηα, αυοὰ 

τροφῆσαι. Φυγεῖν δὲ τὸν Πολέμωνα χαὶ δίκην χαχώ- ὦ ἃ} 60 ἰη)υγοθα ἰγδοίδγοι γ, δοουβδ ΕΠ [ι|1556,. «ποα δάοἰό- 

σεως ὑπὸ τῆς γυναιχός, ὡς μειραχίοις συνόντα. 'ο- 4 εορηιιι οοπρτροάογείυγ. Ταπηίδπι γόγῸ ἱπίογ ἰρ88 μἰ}}1080- 

σοῦτον δὲ ἐπιτεῖναι τὸ ἦθος ἀρξάμενον φιλοσοφεῖν, (ἧςτ᾽ 
Ὁ ἐπὶ ταὐτοῦ σχήματος τῆς μορφῆς πάντοτε μένειν. ἀλλὰ 

καὶ τὴν φωνὴν ἀναλλοίωτος ἦν" διὸ χαὶ θηραθῆναι 
Κράντορα ὑπ᾽ αὐτοῦ. κυνὸς γοῦν λυττῶντος χαὶ τὴν 
ἡνύαν διασπάσαντος μόνον μὴ ὠχριᾶσαι᾽ χαὶ ταραχῆς 
γενομένης ἐπὶ τῆς πόλεως πυθομένων τὸ γεγονὸς ἄτρε- 

35 πτον μεῖναι, ἔν τε τοῖς θεάτροις ἀσυμπαθέστατος ἦν. (18) 
Νιχοστράτου γοῦν ποτε τοῦ ἐπικαλουμένου Κλυται- 
ἀνήστρα ἀναγινώσχοντός τι τοῦ ποιητοῦ αὐτῷ τε καὶ 
Κράτητι, τὸν μὲν συνδιατίθεσθαι,, τὸν δ᾽ ἴσα καὶ μὴ 
ἀχοῦσαι, χαὶ ὅλως ἦν τοιοῦτος οἷόν φησι Μεχάνθιος ὃ 

0 ζωγράφος ἐν τοῖς περὶ ζωγραφιχῆς " φησὶ γὰρ δεῖν αὖ- 
ὑάδειάν τινα καὶ σκληρότητα τοῖς ἔργοις ἐπιτρέχειν, 
ὁμοίως δὲ χάν τοῖς ἤθεσιν. ἔφασχε δὲ ὁ Πολέμων δεῖν 
ἐν τοῖς πράγμασι γυμνάζεσθαι χαὶ μὴ ἐν τοῖς διαλε- 
χτιχοῖς θεωρήμασι, καθάπερ ἁρμονιχόν τι τέχνιον χα- 

ὦ ταπιόντα καὶ μὴ μελετήσαντα, ὡς κατὰ μὲν τὴν ἐρώ- 
τησιν θαυμάζεσθαι, χατὰ δὲ τὴν διάθεσιν ἑαυτοῖς μα- 
χεσθαι. ἦν οὖν ἀστεῖός τις καὶ γενναῖος, παρητημέ- 
νος ἅ φησιν Ἀριστοφάνης περὶ Εὐριπίδου, « ὀξωτὰ 
χαὶ σιλφιωτά, » (19) ἅπερ, ὡς ὁ αὐτός φησι, 

’ ΡΕῚ ᾿ ᾿ , , 
Ὁ χαταπυγοσύνη ταῦτ᾽ ἐστὶ πρὸς χρέας μέγα. 

Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ χαθίζων ἔλεγε πρὸς τὰς θέσεις, φασί, 
περιπατῶν δὲ ἐπεχείρει, διὰ δὴ οὖν τὸ φιλογενναῖον 
ἐτιμᾶτοἐν τῇ πόλει. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐχπεπατηκὼς 
ἣν διαιρίδων ἐν τῷ χήπῳ, παρ᾽ ὃν οἱ μαθηταὶ μιχρὰ 

4 χαλύῤια ποιησάμενοι χατῴχουν πλησίον τοῦ μουσείου 
χαὶ τῆς ἐξέδρας. ᾿Εῴχει δὴ ὁ Πολέμων χατὰ πάντα 
ἐζηλωχέναι τὸν Ξενοχράτην᾽ καὶ ἐρασθῆναι αὐτοῦ φη- 
σιν Ἀρίστιππος ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ παλαιᾶς τρυφῆς. 
Δεὶ γοῦν ἐμέμνητο ὃ Πολέμων αὐτοῦ, τήν τ᾽ ἀχαχίαν 

ὈΙΟΟΈΝΕΒ. 

Ρἰιὰ πὰ ϊ ρῥγϊμοὶρία ογὶβ αἰ δῖ (ι15 8551: Πηρϑῖ586 οοηϑίδηῃ- 

(ἴδηι, ἢ ᾿Δοῖη ΒοηροΓ ρογιηδηογαί. ΝΌΟΘΠη ΄υοαιδ Πα υΔΠὶ 

ἐημμεαθαῖ. Οὐυδγα (ἰγαπίογοιῃ 4 0406 8υΐΪ ἰῃ ᾿γὶΠἾ5 δῖ.}- 

ἀΐϊοσυπι (οο[. Οιυμιη ομΐηι ὁδηΐβ γα 5 οἱ ρορ! 6 πὶ α5- 

οογρβίϑϑοί, 6 ὀχ ρ] 1} αυ άπ : [ππηυ]!.7ι16 ἰη οἰν ἰδίο αχοὶ- 

(αἴο μοδίφυδη) γθηλ γοϑοϊ γογυπηΐ, ἰπἰγορὶ 88 ρογδί {1}. [ἢ {{Ἰ6ᾶ- 

{τἰ8 φιοααθ ἢ0}}8 πηἰϑογαίοηα ἰγαπροθδίυγ, (18) Νἰοοπίγαίο 

Θηΐπὴ ροοία, 4 σοφποπιηαρδίυν ΟἸγία Πηποβίγα, αὐ δι 

ἱρϑὶ Οτγα(οιᾳ γοοϊδηΐο, [Ποῖ ἴῃ δἰθοίιπι σΟπηηκοΓᾶ- 

(ἰοἷβ δΔυγορίο, εἰς 118 γμογδονογαν, 80 δἱ πο δυαὶν 556. 

Ε)υσπιοάὶ δυΐοηι ρτγοίοοίϊο [π} 4υδ)οῖη ἀοϑοῦ 1 ΜοΙδη εἶ 8 

Ρἱοίον ἰῃ Πἰγὶ8 ἀο ρἱςίατα. ΑἸ  οηΐπὶ ορογίαγα οοπἰυπιλείδη) 

αυαληπδη δίαυο ἀυγ(ἴΔΠ Ορογὶ 05 Πρ ΓΟ β58Π| 6556, 6 ΠῚ 4.6 

πιογίθυ8. Ροΐδηιο διυΐίοπι αἰ οραΐ οροτίογα ἴῃ ΓΟΓΙΠῚ 080 

Θχογοθγῖ, ποι ἰῃ ἀἰδ] οἰ οἷα χιιορβίοηΐθιιβ, νϑ αἵ οἱ φυΐϑ "10 6]- 
Ἰυπὶ 8] 46 ἀ6 πηυδῖοᾶ ἀονογδϑοοῖ, βοὰ ὄχθῦοογα δγίοπη 81}- 

Ρογβθαϊβοοῖ, δάδθο αὐ 'π γαξοηΐθιιβ οοποϊ υδοπαϊβ Ππιϑρηδπὶ 

οχοϊίδγοηίΐ δά γαίοποπι, 566 ἰῃ Υἱΐδ θη σοηδί δ η68 5}}} 

᾿μ8ὶ ρυᾳρπάγοπῖ. Ἐγδί ἰρϊυγ υγθδπι5 οἱ θῃογοβιβ, ἰάα 6 ἢ. 

ρἰουθαί ᾳφυοὰ ἀδ Ευτγίρίἀ6 φογί!ἐ Αγ δίορ δ Π65,. ογα οΠθ.ὴ 

δορίδίδηι οἱ ἰδϑογαίδπι : (19) υι, υἱ ἰά6 1 αἰΐ, 

"Πα δι ηΐ ἀ6᾽1οἷδ8 ἔπ Γ}}68 8 ΟΔΓΠΟΙῚ ἱπηργοῦδηι. 

δ᾽ ΝΘ40}.6 νοῦῸ βοάθῃβ, υἱ αἰυηΐ, ἀϊοοθαί δὰ οἃ φυδ γοσαγοίυγ, 

50 διηϊνυϊδηβΒ. Ρτγορίογ βυϊῃπιπὶ ργοθ (δ 15 δἰυδίυπι ἰῃ 

εἰν αἰο ποπογδθαίαγ. Ροϑί ἀδδιθυ]διιοποιη αυϊοβορῦθαὶ ἴη 

Βοτγίυ]ο, υχία υδπὶ ἀἰϊϑοῖρυ}} οοπεοίγυοι 5 Ὀγου 5 ἰυκυ- 

ΓΟ 8 ῬΓΟΡΘ 50} 018πὶ ὀχθάγδιῃαιδ δἰ ίδυραηΐ. Ὑἱάοίιγ δὰυ- 

ἴοηι ῬοΪθ0 Χοποογδίοιῃ ἴῃ οὐποίίβ δου δἴϊ18, ἃ 40:0 ἰρϑυαι 

διηδίυπ), [886 ΑΓ δἰΐρρυβ 'ἴῃ αυδῦίο ἀδα δηϊίΐχυο [υχι! 

γοίογί. ϑοιρογ οηΐπ) ἢ πὶ ΡοΪοπιο ἰπ ογὰ πδροδαῖ; ἱπήυογοαῖ 
“7 
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χαὶ τὸν αὐχμὸν ἐνεδέδυτο τἀνδρὸς χαὶ τὸ βάρος οἷονεὶ 

τῆς Δωριστὶ ἁρμονίας. 

καὶ μάλιστα ἐν ἐκείνοις ὅπου κατὰ τὸν χωιιχὸν τὰ 

ποιήματα αὐτῷ 

Κύων τις ἐδόκει συμποιεῖν Δολοττιχός, 

χαὶ ἔνθα ἦν χατὰ τὸν Φρύνιχον 

[4 

Οὐ γλύξις οὐδ᾽ ὑπόχυτος, ἀλλὰ Πράμνιος. 
Α 

ἔλεγεν οὖν τὸν μὲν “Ὅμηρον ἐπιχὸν εἶναι Σοφοχλέα, τὸν 

δὲ Σοφοχλέα “Ὅμηρον τραγικόν. ᾿Ετελεύτησε δὲ γη-ὃ 

10 ραιὸς ἤδη ὑπὸ φθίσεως, ἱκανὰ συγγράμματα χαταλι- 

πών. καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν" 
’ 

Οὐχ ἀΐεις; Πολέμωνα χεκεύθαμεν, ὃν θέτο τῇδε 

ἀρρωστίη, τὸ δεινὸν ἀνθρώποις πάθος. ᾿" 

οὗ μᾶλλον Πολέμωνα, τὸ σῶμα δέ" τοῦτο γὰρ αὐτὸς 

βαίνων ἐς ἄστρα διάθορον θῆκεν χαμαί. 

ΚΕΦ. Δ΄. 

ΚΡΑΤΗΣ. 

Ὧι, Κράτης πατρὸς μὲν ἦν Ἀντιγένους (Αθηναϊοτ), 

Θριάσιος δὲ τῶν δήμων, ἀκροατὴς ἅμα χαὶ ἐρώμενος 

Πολέμωνος " ἀλλὰ χαὶ διεδέξατο τὴν σχολὴν αὐτοῦ, 

Καὶ οὕτως ἀλλήλω ἐφιλείτην ὥςτες καὶ ζῶντε οὐ μόνον 2 

0 τῶν αὐτῶν ἤστην ἐπιτηδευμάτων, ἀλλὰ χαὶ μέχρι 

σχεδὸν ἀναπνοῆς ἐξωμοιώσθην ἀλλήλοιν χαὶ θανόντε 

τῆς αὐτῆς ταφῆς" ἐχοινωνείτην. ὅθεν ᾿ἈΑΙἈνταγόρας εἰς 

ἄμφω» τοῦτον ἐποίησε τὸν τρόπον" 

Μνήματι τῷδε Κράτητα θεουδέα χαὶ Πολέμωνα 
Ψ , “ ων ἔννεπε χρύπτεσθαι, ξεῖνε, παρερχόμενος, 

’ [ Ψ ΄- 

ἄνδρας ὁμοφροσύνῃ μεγαλήτορας, ὧν ἄπο μῦθος 
ἱερὸς ἤϊσσεν δαιμονίου στόματος, 
4 Α ᾿ - , 

χαὶ βίοτος καθαρὸς σοφίας ἐπὶ θεῖον ἐχόσμει 

αἰῶν' ἀστρέπτοις Σόγμασι πειθόμενος. 

20 

30 (29) ἔνθεν χαὶ ᾿Αρχεσίλαον μετελθόντα παρὰ Θεοφρά- 

στου πρὸς αὐτοὺς λέγειν ὡς εἶεν " θεοί τινες ἢ λείψανα 

τῶν ἐκ τοῦ γρυσοῦ γένους. χαὶ γὰρ ἤστην οὐ φιλούη- 

μώδεε" ἀλλ᾽ οἷον Διονυσόδωρόν ποτέ φασι τὸν αὐλητὴν 

εἰπεῖν, σεωνυνόμενον ἐπὶ τῷ μηδένα τῶν χρουμάτων 
΄-“Ὁ Ά νὴ 7 

45 αὐτοῦ μήτ᾽ ἐπὶ τριήρους μήτ᾽ ἐπὶ χρήνης ἀχηκοέναι, 
ὦ 3 ἕν , 9. “ὦ 3 

χαθάπερ Ἰσμηνίου. Συσσίτιον δέ φησιν αὐτῷ ὃ ἂν- 

τίγονος εἶναι παρὰ Κράντορι, ὁμονόως συμδιούντων 
, 3 ’ Ἁ } ν 3 , 

τούτων τε χαὶ Ἀρχεσιλάου. τὴν δὲ οἴχησιν Αρχεσί- 

λαον μὲν ἔχειν μετὰ Κράντορος, Πολέμωνα δὲ σὺν 
40 Κράτητι μετὰ Λυσικλέους τινὸς τῶν πολιτῶν, ἂν δέ ̓ 

φησίν, ἐρώμενος, Κράτης μέν, ὡς προείρηται, 1[ολέ- 

μωνος: Ἀρχεσίλαος δὲ Κράντορος. (23) 1᾿ελευτῶν δὲ 
ὃ Κραά χαηῆά φγυσιν Ἀπολλόδωρος ἐν τρίτω τῶν ράατης; Ι Ρ ρτ 

ΓΟ ᾽ ᾿Ὶ 

χρονιχῶν, ἀπέλιπε βιύλία τὰ μὲν φιλοσοφούμενα, τὰ 

40 δὲ περὶ χωμῳδίας, τὰ δὲ λόγους δηυ γγοριχοὺς καὶ πρε- 

σξευτικούς. ἀλλὰ καὶ μαθητὰς ἐλλογίμους " ὧν Ἄρχε- 

σίλαον περὶ οὗ λέξομεν --- διήχουσε γὰρ καὶ τούτου --- 

ΒΙΒΛ. Δ, ὃ. ΚΡΑΤΗΣ. 
5 χυοαιο 5} οἰ αἴοτῃ, οὐ πιχα ρᾶυ]υ Ποῦ ἀϊογοπὶ 

(0) ἮΝ δὲ καὶ φιλοσοφοχλῆς, 7. δγαν! δἰοιηαυο, 40.818 ε5( Ῥοτίοῶ μαγπιοπία. (9502) ταὶ 

διυιίΐίοπι οἱ ΘΟρΙΙΟς 115 ἸὨρΓ 5 Δμη8 5, δίαι!α ἴῃ 1115 δ χ ΠῈ6 

Ἰοοῖϑ, ΗΝ δοουπάσμιν οοιπίοιιπι μοοίαπι νἱἀοραίανῦ 

(πιεῖν ΔΙ κοι 9 ΟΠ ὁὉ ϑόγογο σδυμηᾶ; 

οἱ ον], υἱ οο᾽ αρυ Ρμγγ πη, "» 

Νοὺ πιυβίυπι δυΐ πηχίυη αυϊοαυδίη, νογι Ῥγαπηηίΐυμι. 

Ὀἰοοραί ἐκείν Ἠοπιογυπὶ αυθπν Θρίουη 6556 ΟΡ] ΙΟΟΙΘη,, 

Θορ οοΐοπι γεγο ΗΟπηδγ πὶ ἰγᾶρσίουμη. ΟΝ  78πὶ γοΐυϊ ας 

ἴ40ε, το] φυϊίχια βογὶρίδ ΠΟῚ 88π0 ρϑιςἃ, Νορίγυωι 6ϑί 

(816 ἀὸ 60 σΔΓΠΊΘΗ : 

Ἡδυβ θΟΠΟ : 8ὶ πθϑοὶβ, ἰορηυ8 ΡοΪοιμοηᾶ, Υἱδίογ, 

4υοιὴ πιογθὰ ἰς 74πὶ ΘΟἸ]ΟΟΔΥ ροβϑ μηδ : 

πο ἢ Ροϊοπιομᾶ, β0 μοο ᾳυοὰ δὰ ἃϑίγᾶ ῃγοίεεί5 

Ἰυυπινὶ το! αι, ΘΟΓ 8 οἰ ρυ Γ ἀΠ|. 

π  ςΞΠΠ-  πὰνσν 

ΟΑΡ. ἸΓΡ. 

ΟΒΔΑΊΤΈΕΝ. 

Ι. 42:. Ογδίθϑ ραῖτο Δ σοη6 ογίι8. ΑἰΠ ΟΠ Θἢβἷ5 ἀθπιὸ ΤΊ γα - 

δῖ5 (οἷ, διά! ογ βἴηλι} διηδίογαυθ ῬοΪπΠ ἢ}8, {ΠῚ υβαιο 

ΘΠ ΟΟΒΒΟΓ 50Π 01. {ἃ Υ6ΓῸ 8656 διῃδγυηί ἱπυ θη, υἱ ποη 

πιοῖΐο νυἱγοηΐοθ ϑϑἄοπη δία δἰπΐ ϑθοἱ, νόγαπ δὰ η}{ἰ- 

ἸΏ ἴογο τουρ γαϊίοπθι Δ᾽ (ογ αἰ ογὶ δ᾽ πΉ} 65 (υοτγίηΐ, οἱ Το Γ- 

τυ] οὐάοῃι δἰμΐ βορυϊόγο οοπα . τὐπάὺ οἱ Απίϑρογαβ 8}}}- 

ἈῸ5 οἀγιηΐπο ἰδυιάαν} μὰ Δ 56 6 [8 Π : 

Ηοὸς ΓοΪοπηοηὰ οἰὰπὶ ἰυτ0}]0 ϑδηοι 46 Οτγαίοίοιη 

4πὶ ἴδο!5 δὶ, πᾶγγδ, 4} 1841}}8 ἐ8. ὨΟΒρ65, ἰἴδγ : 

τἷυὰ 4108 ραγι οΓ [υηχ σοποογάϊα,, 4ιοΓι 

ΔΙ ΓΟΒΙῸ5 5δογο ἤπχὶ Δ ογὸ ἰορὸϑ; 

οἱ 588 ια" τη πη (8 Γπογαΐ Ομ γαοίἃ ΒΟΥΘΓΙ5, 

υἱία {Ππϑίγαν!"ϊ οου 8 χη πη 105. 

(22) Ηΐπο οἱ Αγοοϑίαιπι, φαὰπὶ δὶ 008 8ἃ ΤΙΘΟρ Γαβίο 

ἰγδῃϑίεοῖ, ἀἰχ δδθ [γι 05 4608 ὁ556 4 ΟΒρΙ4Ππὶ δι} διαὶ 

βοπογίβ γο] αιϊᾶ8. Ἐγδηΐ οπἰὰ ΠΟῚ 60 ἰησοηΐο, ἱ δι γδηὶ 

ΡοΟρυϊάγοῖα σἀρίδγομί,, 56 (2165, 4υ8]6 πὶ δίιμξ ΠΟ γϑοάο- 

τυπ οἰϊπι {556 {ΠΟ Ππὶ., αυϊ δἰ φιδηάο σοῦ Π(115 

ἀϊχουῖ!, ποιλίποπιὶ ἰρϑίυ5, δ ο {1 [5πηοηΐαῦ,, σδηΐατη ἤδαιὸ ἰῃ 

ὨΔΥΪ ποιὸ ἃ [Ὀηΐοπι δυάϊν 556. Οσαηδγε ἀρυά Οτγδηῖο- 

γοιὰ βοἰἑΐμπὶ τοίογξ Ἀπ ἰβοηυ 5, ΘΟ ΟΟΥ ΠΟΥ ΔΆ ΡΟ5. πᾶ οἱ 

ἢ ΑΥἸΟοσαο υἱνθηθ θυ. ΗΔ} θθο ἰἰσπὶ ΑΓΟΘΒΙ Δ πὶ 

τιμᾶ οἱ Ογαπίογοπι, Ροϊθιημοδοιμηαυθδ Ἀηἃ οὐπὴ Οτγαίοίο εἰ ἔὰγ- 

8[016 ψφιοάδι οχ οἰνθυβ. Εγαΐ δυίΐθιη, ἱπαυ!, διμδίογ, 

4 υἱ ρηιουϊοίαπ) οδῖ, Ῥοϊθῃιοπίβ ᾳφυϊάθιῃ ΟΥδίο8, Ογδηῖο- 

Γἶα δυίοπη Αγοοϑῖαι5. (33) ΜΟΙ ΟΣ δυίοιη Ογαίθα,, υἱ ΑΡη]- 

Ισἀοτι8 ἐπ ἰογίϊο ΟΠγοηϊοογυ αἰἷΐ, Πἰγο8. γοϊ αἱ 8 }108 

αυϊάδπι ΡΠ ΟΒΟΡ ἶ 08, ἃ}105 ἀθ ζοινα ἶδ, ογδ 068 ᾿ΐοπὶ 

ἴῃ σοπεοίΐομο Ρορυϊὶ οἱ ᾿οραιϊοηϊθυ5 ἰδ} (85. ΗΔ) οἱ ἀἱ- 

᾿βείριηοϑ. βᾶπὸ το] δ 65. ΠΌγυπὴ ὁχ πυπιεγο [οἷΐ ΑΓΟΘαΙ - 

Ιδῖι5. δυι  οῦ ο}.5, (6 410 1Π. ΒΟ αση 05 ἀἸοοῖηι5, οἱ Βίοη 

Ὁ 
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χαὶ Βίωνα τὸν Βορυσθενίτην, ὕστερον δὲ Θεοδώρειον 
ἀπὸ τῆς αἱρέσεως ἐπικαλούμενον, περὶ οὗ καὶ αὐτοῦ 

ΒΟΡΥΒΕΠΟΠ 65, ΄τΐ ΤἸοοάογοιι8 Ρορίοα ἃ δβοοίᾷ. ποπιίς- 
Πδΐα5 65[, 46 απὸ ἰΐδπι αἰ ο Πλὰ5 πιοχ ρμοβὲ Αγοθβιϑιῃῃ. [)6. λέξομεν ἐχομένως ᾿Αρχεσιλάου. Γεγόνασι δὲ Κράτν.- δ σὐπι γόγὸ (πογυπὶ Οταίοίοβ : ὈτΙΠλ118 δης[4π σοπηανΐεο 

τες δέχα᾽ πρῶτος ὃ τῆς ἀρχαίας χωμωδίας ποιητής, 

5 δεύτερος δήτωρ 'Γραλλιανὸς ᾿Ισοχράτειος, τρίτος ταφρω- 

ρύχος Ἀλεξάνδρῳ συνών, τέταρτος ὃ χύων περὶ οὗ λέ- 

ξομεν, πέμπττος φιλόσοφος περιπατητιχός, ἕχτος Ἄχα- 
δημαϊχὸς ὃ προειρημένος, ἕόξουος Μαλλώτης γραυ- 
ματιχός, ὄγδοος γεωμετριχὰ γεγραφώς, ἔνατος ἐπι- 

Ι0 γραμμάτων ποιητής, δέχατος Τ χρσεὺς φιλόσοφος 
᾿Ἀχαδηυμαῖχός. 

---αᾳἀνῷφο αὐ». .-.--. 

ΚΕΦ. Ε. 

ΚΡΑΝΤΩΡ. 

Ροείδ; βρουπάϊι5 ογαίογ Τγδ!  ᾶηις, 46 ᾿βοογαίϊς [Δπη}Π{ἃ ; ἴογ- 
[05 γΔ]] τι πὶ ΟΠ 560γ, αυΐ οὐπὶ ΑἸοχδ πάτο ΤΠ αν; χυαγ- 
ἴυ5 Ογπίοιι5, 46 40 μοβίοι ἀϊοδηχι . φυΐηξας ΡΙ οϑορ νι 
Ρεογίραίοι οι ; βοχίιι8 Αοδαρηγίου8, 4ΙοΠὶ ῬΓΩαἰχίπηι5; 858. 
Ρἰπηυ8 ΜΔΙΟΐο5., σγδηηηδίϊουβ : οοίαγιις 4υ} ροοπχοίγίοδ 
ΒογΙ ρ5!: ; ποπι8 ροοία Θρἰργαηπηδίιπι : ἀδοίμι5 Ταγβθηϑβὶς, 
Δοδιοπιίσιβ ΡΠ] Οδορίνυϑ. 

- --αο 99 α... 

ΠΑΡ. Υ͂. 

ΟΒΑΝΤΟΆ. 
24, Κράντωρ Σολεὺς θαυμαζόμενος ἐν τῇ ἑαυτοῦ πα- ἃ .24. Ογδηΐου 501 6πδῖ5, χυῦπι δριιἀ 5008 μα θογθέυγ ἰπ οπογο, 

τρίδι ἀπῆρεν εἰς ᾿Αθήνας χαὶ Ξξενοχράτους διήχουσε Πο- 
15 λέμωνι συσχολάζων. 

μυριάδας στίχων τρεῖς, ὧν τινά τινες Ἀρχεσιλάῳ προς-- 
ῇ ἅἄπτουσι. 
ὑπὸ Πολέμωνος, εἰπεῖν τῷ μήτ᾽ ὀξύτερον μήτε βαρύ- 

ΠΟΠΟΘββ 1 ΑἸ ΠΘη89, ἰδίχυα Χοποογδίϊς δυά ον ΡοΟ]ΟΠ)οΠ 416 
Καὶ χατέλιπεν ὑπομνήματα εἰς 4 σοῃαϊδοίρυ}ι5 τ. ΒΘ] αυΐξ δυΐδιη σοϊηπιοπίδγία δὰ {τι- 

οἰπία γογβ ἢ Πλ}1|Δ, Ἐχ οἷβ χυσράδηλ βυηὶ αυΐ Ατγοσϑίϊαο 
Φασὶ δὲ αὐτὸν ἐρωτηθέντα τίνι θηραθείη 3 (γθυδηῖ. Ἐδγίαγ. ἀυυπὶ ἱπίογγοραίιβ οββοὶ 4υΔΙΠΟΌΓΘΙΙ 

ἰΐὰ 56 Ῥοϊοπηοπὶ δήαϊχίβοοί, ΓΟΒρΟΠάΐδβ6, αυΐα 110 πιη- 
τερον ἀχοῦσαι φθεγγομένου. Οὗτος νοσήσας εἰς τὸ 4 ́ υδηι) ΠΡ΄Ὶ6 δου 18 ΠΘη116 ρΓΑΥΪ.8 81} ]55οῖ Ἰοχιοδηίθηι. 

0 Ἀσχληπιεῖον ἀνεχώρησε χἀχεῖ περιεπάτει" οἱ δὲ παν-- 
ταιχόθεν προςήεσαν αὐτῷ, νομίζοντες οὐ διὰ νόσον, ἀλ- 

λὰ βούλεσθαι αὐτόθι σχολὴν συστήσασθαι. Ὧν ἦν καὶ ἢ 
Ἀρχεσίλαος θέλων ὑπ᾽ αὐτοῦ συστῆναι Πολέμωνι, καί- 
περ ἐρῶντος, ὡς ἐν τῷ περὶ ᾿Αρχεσιλάου λέξομεν. (25 

35 ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ὑγιάναντα διαχούειν Πολέμωνος, ἐφ᾽ ᾧ 
καὶ μάλιστα θαυμασθῆναι. λέγεται δὲ χαὶ τὴν οὐσίαν 
χαταλιπεῖν Ἀρχεσιλάῳ, ταλάντων οὖσαν δυοχαίδεχα, 
καὶ ἐρωτηθέντα πρὸς αὐτοῦ ποῦ βούλεται ταφῆναι, εἶ- 
πεῖν " 

ὃ Ἔν γῆς φίλης μυχοῖσι χρυφθῆναι καλόν. 

15. αυππὶ ἱπο 586. ἐπ πιογθυμη, ἰπ ἰοπηρίιπι “ΕΟΌ]ΑΡὶΐ 86- 
6581 ἰδ 46 ἀδϑι]αθαῖ. Οοπίίειο δά δὰ πὶ {πὸ ἀηάι- 
4υ6 σοπἤηχογα αἰβοίρι]!, οχ βιἱπηδηίοβ Πα π ποθὴ βϑοθβδίβϑ8 
πιοΓΒὶ οϑι58, δ0α αὐυοὰ ἰἰδὶ 50:0] 81 νοοῖ ἰηςεϊπογο. Αἀο- 
Γδῖ ἴππὶ {ΠΠ|ὲ οἱ Αγοθβί!ατιβ, ουρίθηϑ ἃ} {10 Ῥο]οίμοηὶ φοιλ- 
ηοπάδγί, φυδπάιιδπι δπηδίογ 80, δου συυπὶ δά Αγορδϑι- 
ἰδπλ νοπογίπηιβ, ἀϊσοπιαβ. (25) Ουΐη οἰΐδηι ἧρβ6 υπ) 
οοπγα]υϊεδοῖ, δ6 δὰ δυάϊοπάσπι ΡΟΪομθοπθαι οοπίυ!, δίαυθ 
ἱπά6 τυ πὶ [11 Ἰδυ 18 δοιοβϑὶξ. Εογίωγ οἱ θοπὰ βυὰ Αγυρείϊδο 
ΓΟΙΙαυΐ556. ἰδΔ᾽θηίοτιπι ἀυοάδοίπι. Εἰ φαυπὰ ἃ} 60 γορᾶγθ- 
(υγ υϑίπδπὶ δϑρο τὶ υϑ]οΐ, αἰ χίβϑο : 

Ιπ ραίγία ογγρ σγοηλΐο ρυ] οι γιπι οί οοπάϊοῦ. 

Λέγεται δὲ χαὶ ποιήματα γράψαι χαὶ ἐν τῇ πατρίδι 6 Ροεπιαίᾶ φιοαιο βογίρβίββο ἀϊοί[ατ, ολυο βίρπδία ἴῃ Μιποτνις 
ἐν τῷ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερῷ σφραγισάμενος αὐτὰ θεῖναι, χαί 
φησι Θεαίτητος ὃ ποιητὴς περὶ αὐτοῦ οὅτωσί" 

Ἥνδανεν ἀνθρώποις, ὃ δ᾽ ἐπὶ πλέον ἥνδανε Μούσαις 
Ἰ Κράντωρ, χαὶ γήρως ἤλυθεν οὔτι πρόσω. 

ΓΎ, σὺ δὲ τεθνειῶτα τὸν ἱερὸν ἄνδρ᾽ ὑπόδεξαι" 
ἢ ῥ᾽ ὅγε καὶ χεῖθι ζῴη ἐν εὐθενίη. 

(3) ἐθαύμαζε δὲ ὁ Κράντωρ πάντων δὴ μᾶλλον ὍὍωμη- 
ρον χαὶ Εὐριπίδην, λέγων ἐργῶδες εἶναι ἐν τῷ χυρίῳ 

40 τραγιχῶς ἅμα χαὶ συαπαθῶς γράψαι. καὶ προεφέρετο 
τὸν στίχον τὸν ἐχ τοῦ Βελλεροφόντου" 

Οἴμοι τί δ᾽ οἴμοι : θνητά τοι πεπόνθαμεν. 

λέγεται δὲ χαὶ ᾿Ανταγὄρα τοῦ ποιητοῦ ὡς Κράντορος 
εἰς Γἔρωτα πεποιημένα φέρεσθαι ταυτί" 

4 Ἔν δοιῇ μοι θυμός, ὅτοι γένος ἀμφίσθητον, 
ἤ σε θεῶν τὸν πρῶτον ἀειγενέων, ΓΕρος, εἴπω, 

ἴλΠ0 ἰῃ ραίγ!ο 8010 Ἄοοπάϊἀ 586. Ας Τρ οἴυ8 ροοίᾶ Πδρα 
ἀ6 οὦ ἀϊοίί : 

Ογϑίιι8 ὀγαΐ πιογίδ θυ, δἱ σγαΐίυϑ πιᾶρα Μι1818 

Ογδηίογ; νυἱχ (οἰἰριξ ὁδηᾶ βοηθοίδ ΥἱἹΓΌ). 

ἘΧΔΠΪΠΠ6ΠΊ 564, ἴογγδ,, ΥἱγΌπι {τ δυβοὶρο 5Δ γΏηι : 

88Π6 [ΠΠ|Π᾿ δΠἸ8π| Υἱ πὶ ἀρὶξ [νος (Δ 161}. 

(26) Αἀιηϊγαβθαίυγ Ογδηΐου ργῷ οοίογὶβ Ηοπιεέγιπὶ οἱ Επτίρί- 
ἄόπι, αἰ θη Γ(ΔΠ0) 6556 56 γαΐδ ΟΠ. ΠΪΒ. ΒΟΓΠΊΟΠΪἷδ ρΓῸ- 

Ῥγίοίδία ἰγασίοο δογίθδγα οἱ δἤεοίιϑ πλόύθγο, ργοίογοαί 16 

γνογϑίσυϊαπι σης ΟΧ 6] γορΠοπηία : 

ἘΠπαα! αυ!ὰ ὁἤου ὃ ΠυΠΊΔΠ8 ΠΟ8 ρᾶβϑὶ 80 2118. 

᾿Απίδρογα: σΌΟΖΙΟ μοοίαΣ ἀϊουπίυγ υἱ ΟΓγδηίοτίβ γογθ8. ἐμ 

ΑἸΊΟΓΟΠὶ (δοίϊ (ογγὶ ἢ) υϑεηοάϊ : 

[ἡ ἀυ)]ο 65[ δηΐγηιβ, (ογίυγ Εἰ] φυοὰ σα η0}8 ΔΏΓΘΡ5, 

ἰς ἀἰνπι ἴῃ ΠυΠ6ΓΟ ργπιυμηπα, Ουρίἀο,, ΓΘΡΟΠδ ἢ, 

ἤ. 
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τῶν ὅσσους "Ερεόός τε πάλαι βασίλειά τε παῖδας 
γείνατο Νὺξ πελάγεσσιν ὑπ᾽ εὐρέος Ὠχεανοῖο 

(37) ἤ σέ γε Κύπριδος υἷα περίφρονος, ἠέ σε [Γαίης, 
ἃ ̓ Ανέμων᾽ τοῖος σὺ χαχὰ φρονέων ἀλάλησαι 

ὃ ἀνθρώποις ἠδ᾽ ἐσθλά, τὸ χαὶ σέο σῶμα δίφυιον. 

ἣν δὲ χαὶ δεινὸς ὀνοματοποιῆσαι. τραγῳδὸν γοῦν ἀπε- 
λέχητον εἶπεν ἔχειν φωνὴν χαὶ φλοιοῦ μεστήν" καί τι-. 
νος ποιητοῦ σχίφης μεστοὺς εἶναι τοὺς στίχους" καὶ τὰς 

Θεοφράστου θέσεις ὀστρέῳ γεγράφθαι. θαυμάζεται δὲ 
10 αὐτοῦ βιόλίον μάλιστα τὸ περὶ πένθους.. Καὶ χατέ- 

στρεψε πρὸ Πολέμωνος χαὶ Κράτητος, ὑδρωπιχῇ δια- 
θέσει νοσήσας. χαὶ ἔστιν εἰς αὐτὸν ἡμῶν" 

᾿Επέχλυσε καὶ σέ, Κράντορ, ἢ νόσων χαχίστη, 
χοὔτω μέλαν κατῆλθες Πλουτέως ἄδυσσον. 

ι5 καὶ σὺ μὲν ἐχεῖθι χαίρεις, σῶν λόγων δὲ χήρη 
ἕστηκεν Ἀχαδήμεια χαὶ Σόλοι, πατρίς σευ. 

Κεφ. ς.. 

ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ. 

ΒΙΒΑ. Δ, ς. ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ. 

4005 Ἐγοι πα 06 κδοῆθχ οἱ Νοχ γορίηᾶ ργοίιπι 5 

Οὐοοδηὶ, υἱ πιοπιογδηΐ, αιοηύδη) ροηθογο 5} Ὁ ἢ ἰἰς, 

(22) 8ῃ ὝσΠΟΓΟ, δὴ Υϑη(ἷ5, ἃἢ ΤΟΓΓᾺ ἴδ 6556 ΠΓΟΔίΠ, 

ἀϊοδπι : ΠΔΠΙ486 τἄριι5 π|8]4 ἰοἱ τηογα θυ ΔΙ͂ῸΥΚΞ 

ἰοίαυο Βομδ : ἰπο ἐογρυς {γα παίαυγα ὈΠΌΓΠΙΘ. 

Εγδὶ δυίΐίθπι οἱ ἰῇ ποπηϊηὶ!ι5 πσοπαϊβ [ο]χ. Νάπι ἔγάᾶσο- 

ἄσπι ἀἰχηῖ ποη ἀοϊαΐδπι ὨΔΌΟΓα γόύθπὶ οἱ οογίϊοθ ρἰθῆδηι, 

οἱ ροοία: εἰ) δάδπ γογβυ8 Ὀ]α δ ΡΙΘΠΟ5 6596 δἱΐ; οἱ Τίιοο- 

Ρἰγαϑίὶ φυςεβίϊοποϑ οδίγοϊβ σοπϑογρίδβ ὁ556. [ιδυάδίογ ο)υς 

τιδχίπιθ Ποὺ φυθπὶ ἀθδ Γυςίυ οὐ. ΟὈΙΪ δηῖς Ροϊδερο- 

πο οἱ Οτγδίοίθῃ) δήηυ5 ἱπίογου ἷβ τογῦυ. Ἐπὶ ποδίγυπι 

ορὶ ἐγαπηπᾶ ἰῃ οὐπὶ Ὠυυβπιοάὶ : 

Ἐοδγίαπι ροιϊνι!, Οτγδηίον, οἱ 6 πηλχίπη δίσοσχ, 

δίχυς ἰῃ ηἰστᾶπι ἀράιιχὶΐ ἱπίογογιτη ΟΥ̓ ββΌπι : 

οἴ ἰὰ φυϊάδπι ᾿}}|1ο ἰδίυς, δἱ νἱάυδ ἰυοτὺπι 

Αὐδάοηνδ ὁ81 ϑογῃοπῦη) οἱ υγῦκ 501} ραίοΓηδ. 

πατττ τασαασβρε (δῆ, (τῃ (5. σπθερστο πεστομεσαι. 

ΟΑΡ. Υἱ. 

ΑΒΟΙΘΙΠΑὔῦϑ. 

45. Ἀρχεσίλαος Σεύθου [ἢ Σκχύθου],ὡς Ἀπολλόδωρος 1 28. Αὥγοδϑί!δυβ 56π|}} [5εὺ 56 γ ΕΠ] Βίας δἰσυΐ Ἀροϊ!οᾶο- 

20 ἐν τρίτῳ χρονιχῶν, Πιτάνης τῆς Αἰολίδος. Οὗτός 2 τυ ἴῃ ἰογίϊο ΟΠγοηίοογυπι αἰΐ, Ρἰΐδηδ ἰῃ ΖοΙἀθ ογυπάυ5. 

ἐστιν ὁ τῆς μέσης ᾿Ἀχαδημίας χατάρξας, πρῶτος ἐπι- 
σγὼν τὰς ἀποφάσεις διὰ τὰς ἐναντιότητας τῶν λό- 

γων. πρῶτος δὲ χαὶ εἰς ἑκάτερον ἐπεχείρησε, καὶ πρῶτος 
τὸν λόγον ἐχίνησε τὸν ὑπὸ Πλάτωνος παραδεδομέ- 

ο5 νον χαὶ ἐποίησε δι᾿ ἐρωτήσεως καὶ ἀποχρίσεως ἐρι-- 

στιχώτερον. Παρέδαλε δὲ Κράντορι 
πον. τέταρτος ἀδελφὸς ἦν ὧν ἧι δύο μὲν δυο- 

πατρίους, δύο δὲ ὁμομητρίους᾽ χαὶ τῶν μὲν ὅμομη- 
τρίων πρεσδύτερον Πυλάδην, τῶν δὲ ὁμοπατρίων Μοι-- 

80 ρέαν, ὃς ἦν αὐτῷ ἐπίτροπος. (29) ἤχουσε δὲ χατ᾽ ἀρ- 

χὰς μὲν Αὐτολύχου τοῦ μαθηματιχοῦ, πολίτου τυγχά- 
νοντος, πρὶν ἀπαίρειν εἰς ᾿Αθήνας, μεθ᾽ οὗ χαὶ εἷς 
Σάρδεις ἀπεδήμησεν ἔπειτα Ξάνθου τοῦ ᾿Αθηναίου 
μουσιχοῦ" μεθ᾽’ ὃν Θεοφράστου διήχουσεν. ἔπειτα 

836 μετῆλθεν εἷς Ἀχαδημίαν πρὸς Κράντορα " Μοιρέας μὲν 
γὰρ ὃ προειρημένος ἀδελφὸς ἦγεν αὐτὸν ἐπὶ ῥητορικήν᾽ 
ὃ δὲ φιλοσοφίας ἤρα, χαὶ αὐτοῦ Κράντωρ ἐρωτιχῶς 
διατεθεὶς ἐπύθετο τὰ ἐξ ᾿Ανδρομέδας Εὐριπίδου προε- 

νεγχάμενος " 

40 Ὦ παρθέν᾽, εἰ σώσαιμί σ᾽, εἴσει μοι χάριν; 

χσὶ ὃς τὰ ἐχόμενα " 

Ἄγου μ᾽. ὦ ξέν᾽, εἴτε ὁμωΐδ᾽ ἐθέλεις εἴτ᾽ ἄλοχον. 

(3υ) ἐκ τούτου συνήστην ἀλλήλοιν" ἵνα χαὶ τὸν Θεό- 
φραστον χνιζόμενόν φασιν εἰπεῖν ὡς εὐφυὴς χαὶ εὐεπι- 

45 χείρητος ἀπεληλυθὼς τῆς διατριδῆς εἴη νεανίσχος. 

Ηἰς οϑί πιράϊα' δυοίος Αοδάφηα", δγπηυϑαῦθ οΟἸ ἰνυϊ ἃ5- 

56Π511ΠῚ ργορίονῦ δγσυμηδηίυγυμι Γορυρηδηί,α5. Τἀδῖη ρτπγὺ3 
ἰη υἱγᾶιηαθο ραγίοηι ἀἰβϑογοῦς ἀρρτοβ508 6ϑῖ, οἱ ὑγίμγιιβ ρ[1]ὺ- 

δορ δι), 4υδ]οιμ Ρ]αῖο ἰγδάϊάἀογαΐ, ἱπιμηυΐϊδυιῖ, οδηναυὸ 

ἰπίογγοσδπο οἵ γοβροπάδηαο ᾿  ἰρὶοδίογοαι γοδἀ11. Ογϑη- 

τοῦτον τὸν τρό- 2. (οτἱ τότο ἰπ ἢῦπο Ππιοάπιπι ΘΟμφΓΟβ50.8 εδί. Οὐδγίυϑ εγδῖ εχ 

[ταϊγίθυβ, φυὶ 11} ἄυο ὀγαπὶ ἂχ οοάδηι ρϑβῖγε ἀυοψυς οδάθπι 

ὁχ πηδίτο ηδίΪϊ. Εχ 8 δ]ἴογ, ΄φυὶ δαάθπι οχ πιδῖγο πι8- 

Ο7ογ ηδίυ ογαΐ, ΡῬγίδάθβ; αυἱ δχ ραίγο, Μογοδβ ἀϊοεθδ- 

ἴαγ, δίᾳυς 6)05 ἰυΐοῦγ ἐγαῖ. (29) Αὐυάϊνι!ε ᾿ίδαυο μείῃ- 

εἰρίο φυϊάοπη Αὐἱοϊγουπι πιδι ποπηδίϊουπη, οἶτοπιὶ ϑυυπὶ 

δηίοαυδηι ργοβεϊξοογοίυν Αἰμοηδϑ, αυΐουμπη ϑάγάθβ φυοχφυς 

Ρογγοχίς; ἀοίπάθ Χδηίπυπι Αἰ δηΐοηβθπ, Πγυδίουπι ; ρμοαὶ 

ᾳυοπ ΤΠΟΟρ Γδϑίὶ δυάϊΐοῦ [υἱ1. Τυπὶ ἀόπηυπὶ 'θ Αοδάθ- 

[ηἶδπὶ 86 δὰ ΟΥΓδηΐογοπ) οοηΐ]ϊξ : ΝΟ γοδ8 οαηὶπη ἔγδίοσ, 

αθοῶ ργαραϊχίμηυβ, δὰ ογδίογίδηι οἀϊβοοσάδη) ἰογίδδίως, 

80 {Πυπὶ ΡΠ Οϑορ ἶδὲ ̓8Ππὶ ΔΠΟΓ οὐρογαΐ. Ἑυπι Ογδηίοῦ 

ΔΙΊΟΓΟ ἱπ οὐπὶ δίϊδεϊυ5 ΕΕΟγὶ ρἰ 5 ὁχ Απαάγομιθᾶδ γϑγοουϊο 

ργοάυοίο τορδί : 

Ο νίγρο, δἰ (6 βογυύθπὶ, Ὠδνοὶβ ογδί δι ἢ 

ευἱ 16 φυοὰ ἀρυὰ Ευπρί 6 βορᾳυϊίυγ γοβρομαϊ : 

"ας, Πιοϑρο8, 8πο Π]δπὶ πὸ δαΐ, 9ἰ τὶ δ, ΘΟ) βοῶ. 

(80) ἔχ ἢος )8π| οοπ)υποί! ἃ Πο υἱνοθδηΐ. Αο ΤὨΘορὨΓδς ἢ) 

δρῦτο [0}1586 δἰυηί [1108 Γοοδθοϑυπ ἃς αἰ χίβδο, Ῥογχυδπ ἱπρὸ- 

ἰοδ5 ργοιηρίυβαυῃο δ᾽ ΘΟ ἢ5 ὁ δο οὶ ἀϊθοθβαῖ. Νδπι]Ὸς 

Καὶ γὰο ἐν τοῖς λόγοις ἐμδριθέστατος χαὶ φιλογράα- ἀ ᾳυπηι οἰϑοὶ ἴῃ ἀϊσοηᾷο γᾶν ϑϑίπηιβ δίφυο ἰῃ ϑοσ Ὀ6 40 521 



[1Β. ΙΥ4,.0. ΑΒΟΒΒΙΓΑΥΚ. 

ματος ἱκανῶς γενόμενος ἥπτετο καὶ ποιητιχῇς. καὶ 
αὐτοῦ φέρεται ἐπίγραμμα εἰς ΓΛτταλον ἔχον οὕτω" 

Πέργαμος οὐχ ὅπλοις χλεινὴ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἵπποις 
πολλάχις αὐδᾶται Πῖσαν ἀνὰ ζαθέην. 

5 εἰδὲ τὸν ἐχ Διόθεν θεμιτὸν θνατῷ νόον εἰπεῖν, 
ἔσσεται εἰςαῦτις πολλὸν ἀοιδοτέρη. 

ἀλλὰ χαὶ εἰς Μηνόδωρον τὸν Εὐδάμου, ἑνὸς τῶν συ- 
σχολαστῶν ἐρώμενον" 

(1) Τηλοῦ μὲν Φρυγίη, τηλοῦ δ᾽ ἱερὴ Θυάτειρα" 
ιυ ὦ Μηνόδωρε, σὴ πατρίς, Καδανάδη. 

ἀλλὰ γὰρ εἷς ᾿Αχέροντα τὸν οὐ φατὸν ἶσα κέλευθα, 
ὡς αἶνος ἀνδρῶν, πάντοθεν μετρεύμενα. 

σἥαα δέ τοι τόδ᾽ ἔρεξεν ἀριφραδὲς Εὔδαμος, ᾧ σὺ 
πολλῶν πενεστέων ἦσθα προσφιλέστατος. 

5 ἀπεδέγετο δὲ πάντων μᾶλλον Ὅμηρον, οὗ χαὶ εἷς ὕπνον 
ἰὼν πάντως τι ἀνεγίνωσχεν᾽ ἀλλὰ καὶ ὄρθρου λέγων 
ἐπὶ τὸν ἐρώμενον ἀπιέναι, δπότ᾽ ἂν βούλοιτο ἀναγνῶ- 
ναι, τόν τε Πίνδαρον ἔφασχε δεινὸν εἶναι φωνῆς ἐμ- 
πλῆσαι χαὶ ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων εὐπορίαν παρα- 

ἃ) σχεῖν. Ἴωνα δὲ καὶ ἐχαραχτήριζε νέος ὦν. 

χουσε δὲ καὶ Ἱππονίχου τοῦ γεωμέτρου " ὃν χαὶ ἔσχωψε 
τὰ μὲν ἄλλα νωθρὸν ὄντα χαὶ χασμώδη, ἐν δὲ τῇ τέχνη 
τεθεωρημένον, εἰπὼν τὴν γεωμετρίαν αὐτοῦ χάσχοντος 
εἰς τὸ στόμα ἐμπτῆναι. τοῦτον χαὶ παραχόψαντα ἀνα- 

2, λαβὼν οἴχοι ἐς τοσοῦτον ἐθεράπευσεν, ἐς ὅσον ἀποχατα- 

() Διή-ὅ 
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ὀχογοϊδίι8, ροο[Ιδ5 φιοα 6 ορογᾶπι ἀθαϊ!. Εογίυν οι ορὶ- 

θγδηηπηλᾶ ἐπ Αἰ δ} ἴῃ ΠΟ δε π Θῃ [81ὴ : 

᾿ογρᾶηλ118 ἰὰυκ(ἱ δ ΓΠῚ 5 50111π| ΘΟ] ΟΣ Γἰ πᾶ, ὙΘΓΠΠῚ 

5860 6 οἱ 6415 Υἱοίτὶν (γί ΟἸΥπηρίδοῖς. 

Αἴ 8ὶ πιογίδ}} [25 ργιρϑαρίγα [αυγυηι, 

ΓΌΓΘΙΒ δ πη α]ἴ0 σοπηπηοπηογαίδ πηᾶρὶϑ. 

Αἴχυε ἰῃ Μοποάογιπι Επαδηὶ Πἢ 1}, ἘΠ ΠπΔ δχ Ομ ͵801- 

ΡΌ}18 4) ὁ0 διῃδίυηι : . 

(31) 5δδογὰ αυίάθαι ργοοῦ! οϑί ΡΠ γυρία οἱ ργοσαὶ οϑί Τγδίϊγα, 

ο Μομούοτο, ρϑίγίἃ (τι, σδαδηδήθ. 

Ψογθμ Ὁ 4115 508 {}}5 ἰπίδ πα! ΟΠ Θγο 5 δὰ υπηἀδ8, 

Ριουουθίυπ υἱ (γί, υησΐαυθ νἱὰ ὑδηάίυΓ. 

Ευάδπιυδ ἰηϑὶ πὶ ἢος {101 ΘΟ ἰα1 ἀγία βορυ]ογυπι, 

ουἱ ἰὰ Ροηροοίδγυμη ( ΣΟΥ υΟΓΉΠΙ)} ΟΠ 1ΠῈ ΔΙ πο Π. 5. 

ΔΙ ρΙοοἰ δαί ΗΠΟΙΠΘΓΙ ᾿)ᾶ χίμπηο Θχ ΟΠ 05, Οοὐ}08 δάθο 
δἰ ἀϊοϑυ8 ογαΐ, υἱ οι ροΓ δηΐθ ΒΟΠΊΠΙ ἢ 6}118 δ᾽ ίαυϊά ορ6- 
τοῖ ; πγᾶπο αυοαυθ αυπὶ ϑυγρογοί ἀἰσθη5 86 δὰ Δπηδϑίυ 1 ἰγὸ, 
4υυπι 56 ν6}}6 Ιαρογὸ ἱπῃυογοί. ΡΙπάδγιπι ἀἰοο δαί 6586 ἱηργὶ- 
ηΐ5 ἰάοποιπη ὑπ 46 8}}4}.}15 σγϑπα Π04115 ΠΓοῖ, ὙΘΓΒΟΓΙΠ)- 

406 86 βοηϊοη(ἰΓπ οορίᾶ διυρογοίῃγ. ἸΟΠΘΏ ἀΟ406 ἀ46- 

βογίρϑι( [5], ᾳυππὶ οδβοὶ ᾿υνοηΐβ. (32) ΠΙρροηϊοὶ ἰΐ6Π) ξ60- 

τηοίγα: διάϊίονῦ [υἱξ, ἴῃ ΄ύυσπι ᾿οοδίι 116 Ρ] γα 68 : 

φυοά αὐυυπὶ οβ56ῖ 6065 οἱ Οὐξιδι.5 οἱ οϑοϊίδῃ8, γί 15 ἰδηθη 
ἐπ 6} σοη πὶ δϑϑθοιυ5 υἱάθγοίυγ, 8 ΠῈ1 1} σροπηο γί 81 
ἰῃ ο58 δάγοϊαν 556 αἰοθαΐ. Εὐπὶ οἰἶδι) ἀοιπηοηΐθη) 4] 4υϑηπάο 
οἴοοσίαμ ἀοπιὶ δου ὨδὨι , ἴφια ἴδηι ἀϊὰ 1118 ΟὈΓΑΠι 

στῆσαι. Κράτητος δὲ ἐχλιπόντος χατέσχε τὴν σγολήν, 6 Θ αυοδᾶ γο  ἀσγόῖΓ δθηϑι:}. Ογδίοίο δυΐοη υἱΐδ (πεῖο 

ἰχχωρήσαντος αὐτῷ Σωχρατίδου τινός. 
περὶ πάντων ἐπέχειν οὐδὲ βιόλίον, φασί τινες, συνέ- 

γράψεν οἱ δέ, ὅτι ἐφωράθη τινὰ διορθῶν, ἅ φασιν οἵ 

Διὰ δὲ τὸ 7 βο οίδιῃ ΟὈ Ϊπι, σοαἀοηΐο ἱρδὶ ϑοογδίθ αυοάδπιμ. ΝΏΠ]0}}) 
ΥΟΓῸ ΙΓ ΠῚ βογ ρ8 5566 [ογηΐ, αυοὰ Φ 708 ἀδ οπηηΐθι8 9ι1.5- 

“φοπάοτγοῖξ βοῃ(οπίϊ πὶ : 811}, αυο ἃ ἀδοργθπϑι5 6β86ι ἀυπὶ αυδιλδπ) 
οπιοηάαγοί, ἰγδάυπί : οἃ 4}}} ποη δα  ἀϊθ96 θυ, 8ἃ}}} Πα Πγΐα 

) μὲν ἐχδοῦναι, οἱ δὲ χαταχαῦσαι. ᾿Εῴχει δὴ θαυμάζειν ᾿π πώς ἘΣ ΣΤ, 
πεν ἘαοονΥσι, ᾿ : ἷ (δα! ἰ586 δίαπί. [ἢ ΠΙΟΠΟΓΟ βιιπηπιο Ρἰαίοποπι μαθυΐΐ, οὐ 
χαὶ τὸν Πλάτωνα καὶ τὰ βιθλία ἐκέχτητο αὐτοῦ. [33) 
ἀλλὰ χαὶ τὸν Πύρρωνα κατά τινας ἐζηλώχει. Καὶ τῆς 
διαλεχτιχῆς εἴχετο καὶ τῶν ᾿Βρετριχῶν ἥπτετο λόγων" 

ὅθεν χαὶ ἐλέγετο ἐπ᾽ αὐτοῦ ὑπ᾽ Ἀρίστωνος" 

Ὁ Πρόσθε Πλάτων, ὄπιθεν Πύρρων, μέσσος Διόδωρος. 

χαὶ ὁ Τίμων ἐπ᾽ αὐτοῦ φησιν οὕτως" 

Τῇ γὰρ ἔχων Μενεδύήμου ὑπὸ στέρνοισι μόλυύδον 
θεύσεται εἰς Πύρρωνα τὸ πᾶν χρέας ἣ Διόδωρον. 

χαὶ διαλιπὼν αὐτὸν ποιεῖ λέγοντα᾽ 

ῳ Ἵξομαι εἰς Πύρρωνα χαὶ εἰς σχολιὸν Διόδωρον. 

δ'ϊΪ Π|ΌΓΟΘ ραγανογαί. (33) δυπί 4] Ρυγγιοπδιῃ αυοσιε ἰτηΐ- 
ἰδίυπι δϑϑοτογοηΐ. δ᾽ οίϊ 8 αιοαυὸ δίυορθαΐ, Ετγοίγιοο- 

ΤΠ) 6 ΒΟΓΠΊΟΠΟβ ἃς Γαι η65 [Εἰμὶ : υπὰθ οἱ ἀὸ ]0 δὴ Ατὶ- 
βίο αἀἰσο δία : 

Απίΐο Ρ]αἴῖο, γοίγο ΡΎγγῃο,, πιράϊυβ ἱούοτγυϑ. 

Α΄ Τίπιοη 5ἰςὸ 46 [᾿Ἰ|ο Ἰοουίι5 6ϑί : 

Ηἰἷς οηἷπὶ Πᾶῦοπ5 Μοηρθηνὶ 80 {6Γ ροοσίογϑ ρΡ] ἈΠ 1} 

ἀρουγγοῖ ῬΥγ ΟΠ ῖ δά σᾶγηοβυπὶ δυΐ Ὠ]οἀογιηι. 

Εἰ ρδ!ϊο ροσὶ ουπὶ [Δοἰ δἷς ἀϊοσοηΐθηι : 

Αοοράδιῃ δὰ Ῥγγγῃοποπι δίαυο ΟὈΠ 4υππὶ Ὀ οἀογυμ. 

Ἦν δὲ χαὶ ἀξιωματιχώτατος χαὶ συνηγμένος χαὶ ἐν τῇ τ ΟΕταΐ δυΐοπι ργο]οαυ}}5 θυ μπὰο π[6Π8 οἱ δι γεἴιι8 δίας ἰη εΪ5- 
λαλιᾷ διασταλτιχὸς τῶν ὀνομάτων. 
νῶς χαὶ παρρησιαστής᾽ (34) διὸ καὶ πάλιν ὃ Τίμων οὗ- 

τωσὶ περὶ αὐτοῦ " 

ΠῚ καὶ ἤνεον ἢ λησης ἐπιπλήξεσιν ἐγχαταιλιγνύς. 

ὅγεν χαὶ πρὸς τὸν θρασύτερον διαλεγόμενον νεανίσχον, 
ἃ 9 λ ’ ( ἔ 4 .λ Φ 3 ΡΝ Ἁ 

οὐ λήψεταί τις, ἔφη, τοῦτον ἀστραγάλῳ ; » πρὸς δὲ τὸν 
αἰτίαν ἔχοντα περαίνεσθαι, ὡς ἀνήνεγχεν αὐτῷ ὅτι οὐ 

δοχεῖ ἕτερον ἕτερου μεῖζον εἶναι, ἠρώτησεν εἰ οὐδὲ τὸ 
0 δεχαδάχτυλον τοῦ ἐξχδαχτύλου. ἽἼΠονος δέ τινος Χίου 

ἐπικόπτης θ᾽ ἴχα-1 Ιβογθπάυ δοουγδίο ποπιὶπδ ἃ 86 ἰηνίοοπι ἀἰβ[]ησυθη8. ΡΓΡ- 

ἰογοᾷ 88 {|5 ογαΐ οὈ) υγρᾶῖοῦ οἱ πιάση Πἰογίδίο ογὶϑ : (31) αυ δῃ)- 

Οὔτ 6 60 Γυγδι5 ΤΠ ΠΏΟΗ 510 δἰ : 

Εἰ}υνοηθι ἢ6 ἰαϊοαϑ [2] ΟὈ] γι δί 10 1}}}}}5 Ὡλ ἰδΟ  Ή 5. 

τπάρ οἱ δἰοϊοδοοηίο φυοίδπι διάδοϊ5. αυδπ) ρδΓ ογαῖ ἰὺ- 

φιρηῖο, Νοπιοῆο, ἰπαυΐ, υπε ἴδ] ὀχρυρηδθί, " Φυῦπὶ 

τοί } 586ὶ δά δυιη φυϊάδιη αἱ 0] γα μδι μι ἀαίυὙ, Π0ὴ 

υἱάοτὶ δἰ δὶ δ᾽ ἴογο δ᾽ ογυ πιὰ}ι9, ἰηἰογγομᾶν 8η πὸ ἰὰ 4ιι}- 

ἄσπι φιοὰ ἀδοθπι εἰ μἰίογιιν ὀϑδθί, ὁ0 απο κοχ αἰ! υΥλμι, 



ΒΙΒΛΑ. Δ, 

ἀειδοὺς ὄντος χαὶ ὑπολαμ ῥάνοντος εἶναι χαλοῦ χαὶ ἐν 
χλανίσιν ἃ ἀεὶ ἀναστρεφομένου, εἰπόντος ὅτι οὐ δοχεῖ αὐτῷ 

σοφὸς ἐρασθύήσεσθαι, ἔφη, πότερον οὐδ᾽ ἐὰν οὕτω «ἀλὺς 

ἢ τις ὥσπερ σὺ οὐδ᾽ ἐὰν οὗ 
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ἤτω χαλὰ ἰμάτια ἔχη; ἐπεὶ 
δ δὲ χαὶ παραχίναιδος ὦ ὧν ὡς εἰς βαρὺν τὸν Ἀρχεσίλαον 

ἔφη" 

(55) “Εξεστ᾽ ἐρωτᾶν πότνια σ᾽ ἣ σιγὴν ἔχειν ; 

ὑπολαδὼν ἔφη" 

Γύναι, τί μοι τραχεῖα χοὐχ εἰθισμένως 
1.0 λαλεῖς; 

στωμύλου δὲ ἀγεννοῦς πράγματα αὐτῷ παρέχοντος ἔφη)" 
᾿ἈΑχόλασθ᾽ ὁμιλεῖν γίγνεται δούλων τέχνα. 

ἄλλου δὲ πολλὰ φλυχροῦντος οὐδὲ τίτθης αὐτὸν γαλε- 

πῆς τετυχηκέναι ἔφη " τισὶ δὲ οὐδὲ ἀπεχρίνετος πρὸς 

10 δὲ τὸν δανειστιχὸν χαὶ φιλόλογον εἰπόντα τι ἀγνοεῖν, 
ὅτοςς 
ἔφη 

Λήθουσι γάρ τοι χἀνέμων διέξοδοι 
’ γ Α ᾿ φὰὦῷ 

θήλειαν ὄρνιν, πλὴν ὅταν τύχος παρῇ. 

ἔστι δὲ ταῦτα ἐχ τοῦ Οἰνομάου τοῦ Σοφοχλέους. (:6) 
80 πρὸς Ἀλεξίνειόν τινα διαλεχτιχόν, μὴ δυνάμενον χατ 

ἀξίαν τῶν Ἀλεξίνου τι διηγήσασθαι, τὸ Φιλοξέ ἔψῳ πρὸς 
τοὺς πλινθιαχοὺς πρα χθὲν εἶπεν" ἐχεῖνος γὰρ τὰ: αὑτοῦ 

χαχῶς ἄδοντας τούτους χαταλαθδὼν αὐτὸς τὰς πλίνθους 
αὐτῶν συνεπάτησεν, εἰπών, « ὡς ὑμεῖς τὰ ἐμὰ δια-- 

ς. ΑἈΡΚΕΣΙΛΑΟΣ. 

Ἡοοπο αυοάδῃ (Ἰἶο0, φυυπὶ οοοοΐ ἀοίογηὶς, (ογιποδυπιὶ 96 

Δι ἢ γαηΐο ἃς ΒΟ ΡΟΓ ΠΟ] 165 κυρ ὐβᾶϑίμ!ο νοβίοϑ ἱπαυξηῖο, 

80 ἀϊερηίς Υυἱἀθγὶ 5101 βαρ ὁπ ὁπ Ποὴ διδίυγιῃι,, Ναιαι, δὲΐ, 

ΠΕ ἴυπ) 4ιυϊ πὶ 5) ἰἰὰ αυϊκρίδην ἔσογὴ μΌ μοῦ υἱ τὰ οἱ ᾿ΐδ 

βροείοϑδα ἱπάυδίιγ" Οὐπὶ νόγο ἰάθη 4υἱ ἱπδΌροΓ δϑβοὶ οὐμτο- 

ἀϊουπ, ἰδηαυδπι ἴῃ 5 ΡΟ ογθιη Αγούβίϊδυπι, ἀϊοογοῖ: 

(835) [μοεἴ γοβεπι ο, ἀομηΐπᾶ, δῖ οοιυΐοδοογο ἢ 

ΓΟΘΡΟΠαΪ : 

Ουϊ  ἀδργα, πιο γ, ἃς ργιθίοῦ τογο ἰῸΠἢ 

υγοϊοχασγὶα) 

Πόχυδος ἰἰὸπὶ φυοιζὰπλ ἰσποῦ!! πόρσοίυπι ἐμαὶ (δοοβθοηῖα 

ἰδαιῖ ὁ . 

Ῥοζυϊαπίοβ οὗξὸ ηδίϊ βογνυ συ π) δϑϑοϊοηξ. 

ΑἸΐθηι Ἰοφυδορι) ἰ{π οπὶ πιυ δ πραηίοιη πὸ παυίΐγίθπὶ φυΐ- 

ἄσδε αἰ οἰϊθαι παοίυπι ἀἰχὶ(. Οὐ νυϑάδπι ΤῸ πὸ γερο οδδὶ 

υΐξάρηι. Εἰ ρηογαίογε φυούδη δὸ ἀϊδορηά! διυάοθο φιάλη 

50 ἰσῃογᾶγο αἰοεηίο ΑἰχῚ : 

ΝοΙρΡΟ οἰἶΐαπι νϑηΐογι πηι Δ} 0}} (6 Πλϊ η8Π} Ἰαἰοηΐ 

86} Ιηραἴτι5, Πἰδὶ διιηΐ ραΓῸ5 (το ὑξιγαῦ) ἰδ ροΓα. 

διυπιρία δυπί αυίοιη ἰδία ὁχ (Εποιηδὸ ϑορθος 5. (36) Αἰοχὶ- 
πἰθπι φυοιάδπ, αἰα οο ἰσινὴν ΑἸοχίΩὶ αυσρείδῃ) συμηπηοίίο ἃς 
Ργὸ πιογίο ὁπάγγαγο πὸη νδοηΐειμ, αυϊὰ ΡΗϊοχόπι δν ογ- 

8115 ἰαἰ ΘΓ [ἰ05 Ορογαγίοϑ οεῖδεοῖ, δάπηομϊ. 1116 οηἱπι, υτηηι 
οδιιηΐμδ. ο08 πιδῖα εἐδηίδηϊος οὔοησίκοοί, Ἰαΐογος ΠΙογυτα 
οομουϊοῦγε αρρὶϊ δὸ ἀΐοογο, {Π| νῸ8 πιθὰ Οογγ μηρί 5, 18 
Θρὺ τοϑῖγα ἀἰβοίραο. Ἐδγορδὶ ρσγαυ!εγ, δὶ φυΐβ ἰη δι ροδέϊνο 

30 φθείρετε, οὕτω χἀγὼ τὰ ὑμέτερα. ν Ἤ χθετο οὖν δὴ 1 αἰεὶ ρ! πᾶ5 Ια γά!ε8 δγτγρμαϊςθοί. Ῥγοργίε υθγὸ ποϑοῖο φυὺ 

τοῖς μὴ χαθ᾽ ὥραν τὰ μαθήματα ἀνειληφόσι. φυσι-- 

χῶς δέ πως ἐν τῷ διαλέγεσθαι ἐχρῆτο τῷ Φύω᾽ ἐγώ, 
χαί, Οὐ συγχαταθήσεται τούτοις ὃ δεῖνα, εἰπὼν τοὔ- 
νουα" ὃ χαὶ πολλοὶ τῶν μαθητῶν ἐζήλουν χαὶ τὴν ῥη- 

80 τορείαν χαὶ πᾶν τὸ σχῆμα. (52) ἢ ἦν δὲ καὶ εὑρεσιλογώτα- 

τος ἀπαντῆσαι εὐστόγως χαὶ ἐπὶ τὸ προχείμενον ἀνε- 
νεγχεῖν τὴν περίοδον τῶν λόγων καὶ ἅπαντι συναρμό- 
σασθαι χαιρῷ. πειστιχός τε ὑπὲρ πανθ᾽ ὁντινοῦν" παρὸ 
χαὶ πλείους πρὸς αὐτὸν ἀπήντων εἰς τὴν σχολήν, καί- 

88 περ ὑπ᾿ ὁ Ξύτητος αὐτοῦ ἐπιπληττόμενοι, ἀλλ᾽ ἔφερον 
ἧξέως χαὶ γὰρ ἡ ἣν ἀγαθὸς σφόδρα καὶ ἐλπίδων ὑποπια- 

πλὰς τοὺς ἀχούοντας. ἔν τε τῷ βίῳ χοινωνιχώτατος 

ἐγένετο χαὶ εὐεργετῆσαι πρόχειρος ἦν καὶ λαθεῖν τὴν 
χάριν ἀτυφότατος. εἰσελθὼν γοῦν ποτὲ πρὸς Κτησί- 

40 ὕιον νοσοῦντα χαὶ ἰδὼν ἀπορίᾳ ὑλιδόμενον, χρύφα βα- 
λάντιον ὑπέθηκε τῷ προςχεφαλαίω χαὶ ὃς εὑρών, « Ἂρ- 
χεσιλαου, φησί, τὸ παίγνιον.» ἀλλὰ χαὶ ἄλλοτε χι- 
λίας ἀπέστειλεν. (38) Ἀρχίαν τε τὸν Ἀρχαάδα Ε᾽ υέ- 
νει συστήσας πολλῆς ἐποίησε τυχεῖν τῆς ἀξίας. 

45 θέριός τε ὧν χαὶ ἀφιλαργυρώτατος εἰς τὰς ἀργυρικὰς 

δείξεις ἀπήντα πρῶτος χαὶ ἐπὶ τὴν Ἂρ μεχράτ τους χαὶ 
Καλλιχράτους τὰς χρυσιχίας παντὸς ἔσπευδε μᾶλλον. 
δυγνοῖς τε ἐπύοχει χαὶ συνηράνιζε- χαί ποτέ τινος 
ἀργυρώματα λαῤόντος εἰς ὑποδοχὴν φίλων καὶ ἀπο- 

80 στεροῦντος οὐχ ἀπήτησεν οὐδὲ προζεποιγθη. οἷ δέ 

φασιν ἐπίτηδες χρῆσαι χαὶ ἀποδιδόντος, ἐπεὶ πέ- 

Ἔλευ-τ3 

το ἴῃ ἀἰδδογοπᾶο υἱοθαίιγ 00 γογθο,, Αγοίίγογ ὁφυϊάφηι, 
εἰ, Νοὴ δϑβομοἴυγ 5115. 116. ΘΠ ἐσ ποιηῖμὸ Δρρο δης - 
μφυε ἀϊξεϊρυϊογιπι ἀπο 4ι6 μ]υτγὶ πιὶ ἰπν! απίυτγ, πόα ἰὰ 

δοϊυπι, υϑγι οἵ Γῃοίου θη 6}115 ΟΙἸΠΟΠ 06 ἀϊσοηάϊ ηγο- 
ἄυπι Βα π΄ 6 οουρογί ὄν ργπιογο πο ρδηίογ. (47) 
Εταϊ διυίοπι ἢ} ΠΥ ΘΠ ΟΠῚΞ ργαείρυδ (οἸοἰϊδ8, υἱ δεῖ] 6 οὐ- 
εὐτγτογοῖ ΟὈ] ΘΟ ἶ5, ογαοηΐστ6 δ) πὶ δὲ ἰὰ αᾳυοὰ οταὶ 

ργοροβίίυπι γοίογγοί δίχυς οἵῃπὶ 56 ἰθπηρογὶ δοσοπηηοιίαγοῖ. 
Μασῃδ ἢ} ργιείογοα υἱΐγᾶ Οπημο5. οοίογοϑ ογαΐ ρογξ δ θηὰὶ 
408 νο!]οἱ (οἰ ἰδς; υπάο (δείυπ) 65ῖ υἱ δὰ δἴπὶ δυάϊοιάυπ, 

εοπΠαοτγοηί μ]υγίπι!, φυδηαηδηὶ ἢΠΠπ8 δουμλῖπο οὐμραποῖ!. 
Οὐυοὰ ἰἴδφπιο 11} ὡὥηιο δηΐπιὸ δὲ ᾿ἰροπίογ ἰο᾽ογαμαπί : 
ογᾶΐ οηΐπὶ υἷῦ ὀσγοσίο ΒΟΠπ5. σΖυφυσ δυάϊογαπιη δυογυπῃ 
ΔηΪΠΙ05 500 ἱπιρίογοῖ. Εγαΐ {ΠΠ] βυπιηπιᾶ [Δ0}}85 ἰπ ἐοζμυ - 
πο πα ἷβ γοθυ5 515, δία δὰ (γῆ ὰ Ὀθηοῆςδ ργοπιρίυς 
οσουγτοθαῖ : Ἰδΐογο φυοαιο σγδίϊδηη οπιπὶ πἰυάϊο φυλρεοδδῖ, 
(Δϑ΄ πὰ ΠηΑΧΙ ΠῚ ΘΧΥΠΟΓΓΟΠ5. δὶ. ἰηστοβϑιβ δχυδηάο δὰ 
Οἰοκιδίυαν ὡστγοΐυπι τἰἀοπϑαιθ ουπλ ἱπορὶδ ργοπιΐ, εἰδη- 
εὐὔϊυπι πιδγϑυρίιπι ρυϊνίθο δυμρροβυϊ : φυο "6 ἱηνρηίο, 
Αὐοροι αὶ, ἱπαυϊί, Ἰνΐὶς Ἰυσυ9. δὰ οἱ δ] 185 πιὸ δὰ δου 
ἀγδο!ηπλδ5 πὶδὶῖ. (28) Αγολίαπι ΥΟΓῸ Ατοδάοπι ἘΒΠΘΗΙ σοῖη- 
πιοπάδης υἱ πιᾶρῃδ ἀἰσπηίαο [ἀπρογοῖαΓ οὔροϊί(. 1} 0 γ8]ὶς 
΄υοφυς δἀπιοάππι [αἱ ἀγροπίψιο πεπίπιο ευρίἀυ δὰ ξρα- 
εἴδουϊα οἱ δογοαλπιαίδ 40α μγοῖῖο ΟἈἹθοδαπίατ ρεϊπνυς. οὐ- 
ουγγογο ϑ ]οθαῖ, δυὸ ὧδ αι" Αγομοσγαίοϑ οΥθοδαῖ οἱ (Δ]- 
Ἰἰογαῖεβ, 4φια" ἢϊο δίιγοο ΓΟΠΘΙΔΌΔΩΙ, μγα σείογῖς Ομ θ05 
ουάϊοςο, δοσηγγουθαί. ἈΠ ἰσαο μι 5. ἃ δ. συδοῖας 
δ πἰπἰνίγαθμαῖ,, Δοξσορογαῖ ὦν ὦ φυϊάδιῃ δὲ δος μηος 
διηΐσοῦ ἀγμθηλοᾶ νᾷνὰ ; τὰ" αι ᾿α ἢθ γοῤάογοῖ, ἤθὴ γὸ- 

ΡΟΣ ἂσ ψηρογ ἀἰβοι πεν ]αν. Αἰαπὶ Δ} ἐδ ἸμΠυνέγῖα Τνος 
δα υἱομιδ ἀρ ἶδ56., εἰ φασι δὰ {ΠῚ γομογεῖ, 4} μαυ- 
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νης ἦν, χαρίσασθαι. ἦν μὲν οὖν αὐτῷ χαὶ ἐν Πιτάνη δῖ ογαΐ, οἱ Ἰαγρίίππι [αΐ856. Ετδξ 1Π1 οὔδπι Ρἰ [θα τος 

περιουσία, ἀφ᾽ ἧς ἀπέστειλεν αὐτῷ Πυλάδης ὃ ἀδελ- δπιρία, οχ 408 ἰγνὶ ΡΥ ]Δ68 ἰγδίογ βυρροαϊδρδί. 564 οἱ Εὰ- 

ς, Ἀλλὰ χαὶ ἐχορήγει αὐτῷ πολλὰ Εὐμένης ὃ τοῦ! ἄταρποβ ΡΠ οἰ ποτὶ ΠΕΐ5. ἰροαπι Ἰαγρἰβθί πιὶς [γοαυοη 5416 
Ἢ ᾽ ὔ “-ἅΨ Ψ ’ τ ἢ . . . Ν 

Φιλεταίρου " διὸ χαὶ τουτῷ μόνῳ τῶν ἄλλων βασιλέων δἰείοιαί ἀοηΐδ; φυοείγοα εἴ μυΐο 50}} ργοίογ οοΐθγος τόσος 

5 προςζεφώνει. (39) πολλῶν δὲ χαὶ τὸν Αντίγονον θερα- ἀϊοαθαί ΠΡγο5 διο5. (39) Οὐμπὶ Απίϊοπιπι παι οοἸογοαῖ 
, ,ὕ Ω͂ ᾽ ’, ἌΣ δ ἧς Ν - . 

πευόντων χαὶ ὁπότε ἦχοι ἀπαντώντων αὐτὸς ἧσυχαζε γ΄ οἵ αυοίϊο5 δα η ΓΟ, ὈΓοργθ θγθηΈγ Οὐνίαπι 58  υἰδηα  ρτὰ- 

μὴ βουλόμενος προεμπίπτειν εἰς ἐθικαρλ φίλος τε Ὧν {ἴ|ἃ, ἴρ56 56 ἀοπη οοπεποθαΐϊ, ΠΟΙ π5 ἰπ {ΠΠ|π8 ποι Πἰατὴ ρτίοτ 

μάλιστα Ἱεροχλεῖ τῷ τὴν Μουνυχίαν τλῦντ' χαὶ τον ἰποίάογο, Ἠ]δγοο!ϑ ἰ[οπὶ δηλ οἰ ἴα ἱπργίηνβ Πα θδίμνγ, φαΐ 
--ψ.᾿ “ " , » ᾿ Σ ς : 

Πειραιᾶ ΕΥΠτε ἤτῃ ἑορταις (ἐλ Αι δ ον ἀὐτορεχαστοτε: Μυπγοϊίαπι ρμοβϑίοραΐ οἱ Ρίγδοιπι. [ἰἀᾳὰο ἀΐθθιι8 [ογὶϊς 
ιυ χαὶ δὴ χαὶ πολλ ἐκείνου ΠῚ ὑὸν ἡὐδν τον ΒΟΙΏΒΠΟΓ ἀοβοθηογο δὰ δὰπὶ σομϑιοτογαῖ, οἱ ἀυσπὶ 80 60 

- ἐ ὰ ὡς πυλῶν ᾿ ἜΡΟΝ τῦλι το Ἄντι ΤΥ ΘΟΣ πείσθη ̓  τος πὴ αθοίυς υἱ Απίσοπυπι 38  υἱδίιπι ἰγοῖ προ] δγοίαγ, παη- 
ἐλθὼν ἀνέστρεψε. μετά τε τὴν Ἀντιγόνου ναυμα- εν ν ες ἱ ᾿ τ 4υδῃ} πα οἱ ροίυ, 50 5610] δὰ ρογίδϑ υϑχις ἀΓὈΐδ ὈΓΟσΓΟδ- 
γίαν πολλῶν προςιόντων καὶ ἐπιστόλια παραχλη- ᾿ τέκν ἐ ᾿ εἰ: , νι" 5115 ἀΟπλπὶ το. Ροσί αν] πὶ νογῸ Απίϊσοηὶ ρυρηϑη) 
τικὰ γραφόντων αὐτὸς ἐσιώπησεν. ἀλλ᾽ οὖν διαως 

᾿ ὑπὲρ ἐπε π τρί ας πε αδευσὸν ὡς Δημττριάδα πρὸς ΠΌΛΩΝ Ἐονὶ πού θείαι ᾿ΠΟγάΒ4Ὲ 6 ΠΑΒΠΙΒΑΒΙΝΙ ὭΣ ΤΊ 

Ἀντίγονον ΣΥΚΗ͂ τυχε. Τὸ πᾶν δὴ διέτ ριθεν δνῚ ᾿ΒΟΓΙ ΘΒΕ ΡΣ {208} ἶρ56. ΔΠΔΙ Πρ ΡΓῸ ρᾶίγὶἃ ἸΕβΆ ΠΟΙ ΠΗ 84 

Ξ Ἀχαδημία τὸν πολιτισμὸν ἐχτοπίζων. μῳ ΤῊ ΑἸΠΙΒΟΠΆΠΙ διιϑοορὶ ΟΕ λα οἱ βροσθ απο τοῦ. 

ποτε δὴ καὶ ᾿Αθήνησιν ἐν τῷ Πειραιεῖ πρὸς τὰς θέσεις Οπηης Ἰσίίυτ [Θπηρι5 Υἰχὶ! ἴῃ ἈΓΙΟΡΠΊΝΣ ΤΟΙ ΡΟ] σα ποροίϊα 

λέγων ἐγ ρόνισεν, οἰκείως ἔγων πρὸς ἽἹεροχλέα" ἐφ᾽ ᾧ [υσίοπϑ. (10) Τηἰογάυπι οἵ ΑΙΠΟΠ5 'π ῬΊΓΩΟΘΟ δὰ υγοροϑιίᾶ οχ 

 χαὶ ποὸς τινῶν διεδάλλετο, Πολυτελὴς δὲ ἄγαν ὦν---τ θίοιηρογο ἀΐοσοπβ πιογαθαίιγ, ἨΐογοΟΙ (ΑΙ Πἰαγὶβ : ὑπὰ6 οἱ ἃ 
χαὶ τί γὰρ ἄλλο ὃ ἕτερος ᾿Αρίστιππος; --- ἐπὶ τὰ δεῖπνα Ρ|εγίδημο οἀγροθαίαγ. ΜαρηϊΠοθηἶδ ργαίεγοα ὀχ οε]!6Π8.--- 
πρὸς τοὺς διαοιοτρόπους μέν, πλὴν ἀλλ᾽ ἀπήντα. χαὶ αυἱὰ ὁπίηι αἰἑ ογαξ αυδη) Δ] [6Γ Αγ δι ρρι87 ---- ὁὐμυί να ο- 

Θεοξότη τε καὶ Φίλα ταῖς Ἠλείαις ἑταίραις συνῴχει ἰΕθγα ΑΙ, 561 50} πὶ οὐπι 115 4} ὁδπάοπ) Υἱΐτο δἰ ἀἸογαπιια 

φανερῶς χαὶ πρὸς τοὺς διασύροντας προεφέρετο τὰς ταϊϊοποπι βοψιουδηίυγ. ΤΙιοοἀοίαιῃ οἴ ῬΠ Δι τπογοί γίοαβ χ 

ὦν Ἀριστίππου χρείας. φιλομειράχκιός τὸ ἦν καὶ χαταφε- ΕἸΪΔΟ ρα]δπὶ βοουπὶ Βανουΐ, οΔΓΡΟΠΕ θυθαιο ΑὙβερρὶ βου ρίᾶ 

ρής ὅηεν οἵ περὶ ᾿Δρίστωνα τὸν Χῖον στωιχοὶ ἐπεχά- ΩὈργοίογοθαί. Α(ΟΙοβ Ομ θιι5 ἰΐοιη τηᾶχίπιθ βίαοθαϊ ογαί 6 

λουν αὐτῷ, φθορέα τῶν νέων καὶ χιναιδολόγον χαὶ θρα-΄. ἴῃ χπιογεπι ργοπυβ, ὕπ66 απ Ατἰδίο ΟΝίιβ 5ἰοίοιι5 ξοῦ- 
σὺν ἀποχαλοῦντες. (41) χαὶ γὰρ δὴ καὶ Δημητρίου γῃρίοτοπι. ζινοπαπι, οἰπαθᾶο ἀϊβπᾶ Ἰοφυεηίοιῃ οἱ ργοοδ- 
τοῦ πλεύσαντος εἰς Κυρήνην ἐπὶ πλέον ἐρασθῆναι λέγε- ὑδαι ΔρΡΟΙα"αί. (11) Ναπιαιθ οἱ Ποπιδίγίαμι θυπὶ 4αΐ 

Ἶ ΤῊ) χαὶ Κλεοχάρους τοῦ Μυρλεανοῦ Ι ἐφ᾽ ω τ ΤῊΣ ΟΥὐτγθπθῃ πανίραν ἐξ δηνᾶβ86 μ]υγίμηυπι ἀἰοϊξαν, οἱ Μγτγθδηυπη 

του ΦΌΝΟΝ α Τα ἀξ ὙΕΥΤ ΕΟ τα ΠἸθε τ ΕῸΥ θέλειν ἀνοιςαὶ») ΙρροΝάγοπι, ἄδ 400 οἔ δά Θοπιρδϑδηίο8 ἀἰ χίβ56 86 4η πὶ 
ἐχεῖνον δὲ διαχωλύειν. Τουτου δὲ ρων ἘῸῚ Δημοχά- Ἢ μνογιτο γῸ]Π1ὰ, ΠΠαπὶ δυΐδηι μγο ἶθογο. Ηὰπὸ δηιαυαηϊ οἵ 
ρῆς ὁ Λάχητος χαὶ Πυθοχλῆς ὁ τοῦ Ἰβδουγέλου οὖς κα- ἢ αποοᾶνοα 1ιδομοί 5 οἱ ῬΥΓΙΟΟΪο5. ΒΌσΟΙ Πα 5 : 405 {Π|Ὸ 

4υμπ} ἀθρτγο]ιοη |950[, σοάούα 86 0ΓῸ 58 μα(ἰΘη[ἰὰ ἀιχί!. 
ταλαθὼν ὑπ᾽ ἀνεξικακίας παραχωρεῖν ἔφη. διὰ ταῦτα 

Ῥγορίογθα σδγροθδηί οὐ οἱ Οὔ Γραραηΐ 1ἱ αιι08 αἰ χί πη υἱ 
δὴ οὖν ἔδακνόν τε αὐτὸν οἷ προειρημένοι καὶ ἐπέόχω- 

: : ὶ φιλόδοξον μάλιστα δὲ ἐπετίθεντο : : πτὸν ὡς φίλογλον καὶ φιλόδοξον " μ γα] σο δαἀἀϊοίι ρογοἸαπηχιια οδρίδηίοηι. 59 δοογγίηο ουμὴ 

ΓΟΡγΟΠοπἀοθαῖ Ἡϊογοη 5 Ῥογραϊοίίοσι5, φυοίίοα. ἐσηγνο- 
αὐτῷ οἱ περὶ ἱἱερώνυμον τὸν περιπατητιχόν, ὁπότε συν- 
ἄγοι τοὺς φίλους εἰς τὴν Αλχυονέως τοῦ ᾿Αντιγόνου υἱοῦ ) ᾿ ᾿ 
κὴν : ΣΑΤῚ Ὁ ΟΣ οᾶγεῖ ἈΠ) 1005 84 ΠΟΙ ΘὈγαπάδπι Πδί8]6ηλ αϊόπὶ ἨΔ] ογοποὶ, {ΠΠ] 
ἡμέραν, εἰς ἣν ἱκανὰ χρήματα ἀπέστελλεν ᾿Αντίγονος ων ᾿ ὑπ ὴν ᾿ μεν ᾿ : ; ; Απίϊροηΐϊ, φυὰ αἶα ροοιηΐδϑ οἰ γί πᾶς. ἴῃ δυπηρίυπι πιο θαῖ 

0 πρὸς ἀπόλαυσιν. (42) ἔνθα καὶ παραιτούμενος ἑκάστοτε ἀπ, ὯΝ τ ἐπ Στ "εν 
ἐρήνν Α μ «“ ιυ Φ Ὶ . “(. 

τὰς ἐπικυλικίους ἐξηγήσεις πρὸς ᾿Αρίδηλον προτείνοντά “ἢ ἘσΠῸΣ ΌΌΒΙ ὙΠΟ ΡΥ ΒΠ ΤΑΝΕ ἀν ον ἀἴδδο 
ΤΟΓγΘ, ΑὙἹΔ610 ργοροπθηί! 51}}} αυδη8Π} 41165 {006}, Ρο- 

βίυ]απίίψμο υἱ ἐς ἰϊᾶς ἀἰββογογοῖ, αἰχίσθα (γαη!, ΑΓ θυ 
τιθεώρημα καὶ ἀξιοῦντα εἰς αὐτὸ λέγειν εἶπεν, « ἀλλ᾽ 

ἑκάστων ἐπίστασθαι. ν εἰς δὲ τὸ διαθαλλόμενον αὐτοῦ ἰρϑυπι ἱπργπ)}8. μἰμΠΟβορ τα Ργοργίαπι ἐβξ, ου]ιΒαμ6 τοὶ 

᾿ 

εἰ 

4 Ἀ φὰμ ’ ’ ν'ν . Ἁ Α 

αὐτὸ τοῦτο μάλιστα φιλοσοφίας ἴδιον, τὸ τὸν χαιρὸν 

4 φίλοχλον καὶ Τίμων τά τ᾽ ἄλλα φησίν, ἀτὰρ δὴ χαὶ ([Θπμρι 50ἴγο. [ἡ ἰὰ δυίεπα (μιυα ἰαγθα: δα ἀϊοί8 6556 οὐ}- 
τοῦτον τὰν τρόπον ραθαίΐαγ οἱ Τίιηοη αυὰπὶ αἰΐα (πὶ ]οο φαοαχῦο ᾿ΐὰ αἀἰοξ : 

Ὡς εἰπὼν ὄχλοιο περίστασιν εἰςχατέδυνεν. 1αὉ αἰΐ οἱ πποαϊΐδο (αγῖχο 5656 ἱηί}}1} - ΠῚ 

οἱ δέ μιν ἡῦτε γλαῦχα πέρι σπίζαι τερχτοῦντο σοὺ {τἰ 110 Ὁ] απ εἰγοῦπ) βίριογο ἸΟψιιᾶςο8 
ἠλέματον δεικνύντες" ὁθ᾽ οὔνεχεν ὀχλοχρέσχγς, τηοηϑ γδηΐοβαιο Ιου 6 πὶ : Π8ΠῚ (ὰ, νΔη ββίπηθ, ΡΓ οἷα 

ὃ οὐ μέγα πρῆγμα, τάλας" τί πλατύνεαι, ἠλίθιος ὥς; ΘΙ ΌΙΟΧ οἀρίδίοτ, 401 οὉ Ἰναῦο, νέβαπο, [Ὁγοοὶβ 

Οὐ μὴν ἀλλ᾽ οὕτως ἄτυφος ἦν ὥςτε τοῖς μαθηταῖς πα-τ δΑ(ίδηιοη Δ]Π]οαυὶ ἴα πιοάογαίυβ οἱ [ἀϑἴι8. [Ὡρ6π5 ογαί,, οἱ 
ρήνει χαὶ ἄλλων ἀχούειν, χαί τινος Χίου “«εανίσχου ἀίδοίρι!!ο8 πιοπογοί οἵ 8|}05 ἁυάῖρε. Εἰ ἀασπι δι οϊόβουν 
μὴ εὐχρεστουμένου τῇ διατριύν, αὐτοῦ, ἀλλ᾽ “Ἱερωνύ-. αυϊάαλπι ΟἸν18 ποπ ἰρϑίτι8 56} 1018 π|, 861 ἩΪΟγοπγεΐ ἀμοιὰ 
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μου τοῦ προειρημένου, αὐτὸς ἀπαγαγὼν συνέστησε τῷ 
φιλοσόφῳ, παραινέσας εὐταχτεῖν. (43) χάριεν δ᾽ αὐ- 
«τοῦ φέρεται χἀχεῖνο᾽" πρὸς τὸν πυθόμενον διὰ τί ἐχ μὲν 

τῶν ἄλλων μεταβαίνουσιν εἷς τὴν ᾿Επιχούρειον, ἐχ δὲ 
6 τῶν ᾿Επιχουρείων οὐδέποτε, ἔφη, « ἐκ μὲν γὰρ ἀνδρῶν 

γάλλοι γίνονται, ἐκ δὲ γάλλων ἄνδρες οὐ γίνονται. » 

ΒΙΒΑ. Δ, ς. ΑΔΡΚΕΣΙΛΑΟΣ. 

Ῥγφαϊχίπηι5 56} 1018) Ρἷτι5 δἰ ἱ υἱδοοσο δἰρυϊπςδοδοῖ, ἱρ 86 

τῆι Δρργοποηβδυπι δὰ {ΠΠπὴ} ἀιϊχὶΐ, ΡΠ Ποϑορῃοάιο ὁοπὶ - 

τηοηάδνὶΐ, ΔαΙΏΟΠΟΙ5 βογταγοί ογάϊῃΐβ ἃς ἀϊδεὶρὶ π8» ρτγανὶ- 

ἰδίδηι. φῶ Ῥεγορίάππι οἱ [ος ἢ} 5 ἀϊεοίυπι πιρεπογδίυγ. 

Ρεγοοηίδηϊι δηΐπ οὰγ ἐχ ἀἰβοὶρ!ηἰ5 ἃ} ροτίφυε δὰ βοοΐδι 
Ερἰουγοδμῃ ἰγδηϑίγοηΐ, ὁχ ΕρίουΓοὶθ γογο 0} 86 δὰ οοίο- 

Λοιπὸν δὲ πρὸς τῷ τέλει γενόμενος ἅπαντα χαταλέλοιπετθτᾶϑ οοπίεγγεϊ, αἰΐ, Οὐδ οχ υἱγίβ φυίάεπι ρΆΠΕΠαπὶ, εχ μ8]- 
Πυλάδη τἀδελφῷ τὰ αὑτοῦ ἀνθ᾽ ὧν ἐς Χῖον αὐτὸν 
προήγαγε τὸν Μοιρέαν λανθάνων, χἀχεῖθεν εἰς ᾿Αθήνας 

10 ἀπήγαγε. περιιὼν δὲ οὔτε γύναιον ἐπηγάγετο οὔτ᾽ 
ἐπαιδοποιήσατο. τρεῖς τε διαθήχας ποιησάμενος ἔθετο 
τὴν μὲν ἐν ᾿Ερετρία πρὸς ᾿Α᾿ωαφίχριτον, τὴν δ᾽ ̓ Αθήνησι 
παρᾶ τινας τῶν φίλων, τὴν δὲ τρίτην ἀπέστειλεν εἰς οἷ- 

χὴν πρὸς Θαυμασίαν ἕνα τινὰ τῶν ἀναγχαίων, ἀξιώσας 
[5 διατηρῆδαι᾽ πρὸς ὃν χαὶ γράφει ταυτί ᾿ 

3 . ᾽ 

Αρχέσίλαος Θαυμασία χαίρειν, 

ἀι. Δέδωχα Διογένει διαθήκας ἐμαυτοῦ χομίσαι πρὸς 
σέ" διὰ γὰρ τὸ πολλάχις ἀρρωστεῖν χαὶ τὸ σῶμα ἀσθενῶς 
ἔχειν ἔδοξέ μοι διαθέσθαι, ἵν᾽ εἴ τι γένοιτο ἀλλοῖον, αήτι 

υ σὲ ἠδικηχὼς ἀπίω, τὸν εἰς ἔμ᾽ ἐχτενῶς οὕτω πεφιλοτι- 
μημένον. χαὶ ἀξιοπιστότατος δ᾽ εἶ τῶν ἐνθάδε σύ μοι 
τηρῶν αὐτὰς διά τε τὴν ἡλικίαν χαὶ τὴν πρὸς ἡυᾶς οἷ- 
χειότητα. πειρῶ οὖν μεωνημένος διότι σοι πίστιν τὴν 
ἀναγχαιοτάτην παραχατατίθεωμαι, δίχαιος ἡμῖν εἶναι, 

25 ὅπως ὅσον ἐπὶ σοὶ τὰ χατ᾽ ἐμὲ εὐσχημόνως ἦ μοι διωχη- 
μένχ, χεῖνται δὲ ᾿Αθήνησιν αὗται παρά τισι τῶν γνω- 
ρίμων καὶ ἐν ̓ Ερετρίᾳ παρ᾽ Αμφιχρίτῳ. 

115 υἱγί μη αῦδπι. ΟἸΠπὶ Ὑ6ΓῸ [8Π| 6ϑϑοί πιοῦίὶ ρῥτοχὶ- 

[ἢ08, 808 οπιηΐδ Ῥγ δαὶ [γαῖγὶ ἰορατὶί : ΄φυοπίδηι 15 {ΠΠ πὰ 
ἰηβοίοηίΐα Ματγὸδ ΟἸυπι ἀυχογαῖ, δίᾳυθ ἱπάς Αἰϊιθπδς 

ἀοάμχογαῖ. Νυπαιϊδπηι γΈΓῸ ἀχόγοῖ ἀυχὶΐ ἂδυὶ Π]1ο5 σοπαϊ. 

Τιῖα ἰοϑἰδηηθηία οΟμϑογ μοί. ἔχ [νἷ8 ὑπυπὶ Εγοί γί ρθῶ 5 

ΑΠΡἢἰοΥ απ ἀδροϑυϊῇ ; ϑοουπάυσπι Αἰ οηἶ5 ἀρυὰ αυοφξάδαηι 

ὁχ δηιίοἷβ; ἰογι πὶ ἀοιηιπὶ δὰ ΤΙδυμδϑὶδπὶ χιοπάδπι Ὠδ- 

ΟὐβδδΓΙ 1} 50}. Π) Πιἰϑὲΐ, ΟΓΔΠ5 υἱ ΠΠυὰ δογυαγεῖ. Αἀ χθρῃ [δ 

οἰΐδπ| βογρϑὶί : 
Αγοοβίϊδυβ Τηδιυιπηδεία 5. 

λ4, Τεβίαηιοπίμηι πιειέπὶ Ὀἰοροπὶ ἰγαασίαὶ αὐ (6 ρετ- 
“]εγοπάμηι. Ομΐα επὶηι δρὶμς αὐτοῖο εἰ σοΥροΥς ποη 
γοοία υαΐθο, ἰεςίαπιεπίιπι ασεγε ρίας, κί οἱ φεϊα ταϊδὲ 

αοοἰογὶἐ, δὶπο μα ἱπ)αγία ργοϊείποαγ 6 υἱία, φμὶ ππτς 

6χ οπιπίδιι5 πιαχίηιο ἰπ πιὸ δἰ μαἶο ΞΟΉΡΟΥ ζει δἰ. ΕΑ 45 - 

φῖς αμίδηι 65 τπὶ δὲ οπιπίπι φμὶ ἰφίϊο διιπίὶ αα ἐἰπᾶ 
οιιδίοαϊεπάπηι, ἐπὶ ρΓορίοΥ σἰαίοπι, ἰεηὶ ΡΓΟΡίοΥ πεοοςςὶ- 
ἐμαϊπόπι ποδίγσγαθι. Ομγα σι Γ, πι ΠΟΥ φμαπίμηι 
“αοὶ οοπιταϊἐ(απὶ, πὶ ἐπὶ πος 7ιιδέτι5 δἰδ; μὶ φμαπίμηι ἐπ [6 
65ί γόδϑιις πιοὶς γοοίε υἱάδαγ σοι δμἐιἰ556. οροσίειπι δε: έ 

λος (δείαπιεπίμηι Αἰδεπὶς αρμα φιοσάαπι δ απιϊςὶς οἱ 
Εγοίτί ρόπος Απιρλίογίἐηι. 

Ἐτελεύτησε δέ, ὥς φησιν “Ἕρμιππος, ἄχρατον ἐμφο-ο ΟὈΪ, αἱ Ηεγιιίρρυς αἰξ, φυυπι τηογαπι ἱπιπιοάϊοα ἰδ - 
ρηθεὶς πολὺν χαὶ παραχόψας, ἤδη γεγονὼς ἔτος πέμπτον 

χαὶ ἑδδομηχοστόν, ἀποδεχθεὶς πρὸς ̓ Αθηναίων ὡς οὐδείς. 
36 (45) ἔστι χαὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν" 

Ἀρχεσίλαε, τί μοι τόσον οἶνον ἄχρητον ἀφειδῶς 

ἔσπασας, ὥςτε φρενῶν ἐχτὸς ὄλισθες ἑῶν ; 
οἰχτείρω σ᾽ οὐ τόσσον ἐπεὶ θάνες, ἀλλ᾽ ὅτι Μούσας 

8ὺ ὕόρισας οὐ μετρίη χρησάμενος χύλιχι. 

δἰ556 1 80 ἀο᾽ γᾳβϑοῖ, βορίπἀροβίπιο εἰ φυϊηίο αἰαιὶς ἀπηο, δο- 

οορίυ5 ΑἰΠοηἰοηϑδυς. υἱ ΠΟΠΟ 8]}118. (45) Εϑί εἰϊδηι πο- 

δίγυτῃ ἰῃ ὉΠ ὨΟΘΟδ : 

Αὐοοβῖδο, πηογὺπὶ αυϊὰ ἰδηΐυπ) ργοαΐριϑ ᾿ἰδιικί!, 

Οχίγδ 58 τη θῃίοη ἰἀρ6 1.5 υἱ ρθε ἰυδπι ἢ 

Νος ἰυδ πη6 ἰδηίυπ) ΠιοΓ8 δίῃεϊ, δἱ πιϊιὶ Μυσδς 

ἰπηπηοάϊοδ 1α"585 5ογυ ἰοης ἀυϊοί. 

[ ἐγόνασι δὲ χαὶ ἄλλοι τρεῖς Ἀρχεσίλαοι: ποιητὴς ἀρ- 21 Εὐογαπὶ οἱ ἴγΕ5 8}1} ΑΓοοβί δὶ - ργήπιις ροοίδ ργίβοῦβ οοπισι- 
χαίας χωμῳδίας, ἄλλος ἐλεγείας, ἕτερος ἀγαλματοποιός" 
εἰς ὃν καὶ Σιμωνίξης ἐποίησεν ἐπίγραμμα τουτί: 

, Ἀρτέμιδος τόδ᾽ ἄγαλμα, διηχόσιαι δ᾽ ἄρ᾽ ὁ μισθὸς 
χὰ δραχμαὶ ταὶ Πάριαι, τῶν ἐπίσημα τράγος. 

ἀσχητὸς δ᾽ ἐποίησεν ᾿Αθηναίῃς παλάμησιν 

ἄξιος ᾿Δλρχεσίλας υἱὸς Ἀριστοδίχου. 

ὃ δὲ προειρημένος φιλόσοφος, χαθά φησιν Ἀπολλόδωρος 
ἐν χρονικοῖς, ἤχμαζε περὶ τὴν εἰχοστὴν χαὶ ἑκατοστὴν 

40 Ὀλυμπιάδα. 

ἀΐδθ, δδοι 8 οἸορίδο,, ἰογ(ἰ5 δου ΡίΟΓ : ἰῃ φυρθῆ οἱ ϑίῃο- 

πἰάο5 ᾿ος ϑογίροὶΐ ορὶ γαπη πᾶ : 

Βἰ5 ὁδηίυπι Ῥαγὶ 5 δ᾽ πη] δογυπὶ ἰῃσῖσης ὨΙδΔΠαΣ 

Ποο ἀγδοϊ)π)ῖθ οοηϑίαί, αυ]5 ποΐᾶ σδρτγθοΐυ. 

Αὐ5οΙ Υἱ ἀοείυϑ ο510 πιδηϊδυδαυς Μίηοσν 

Αγοθϑὶϊαϑ ϑουϊμίοΥ, πδίυ 8 Αγὶϑίοαϊοὶ. 

Ῥγραϊοΐυβ δυΐοι ρἢ]!οϑορῆυβ, υἱ αἰΐ Αρο!ούογυ ἰῃ Ομ γο- 

πἰεἶβ, Πογυϊ εἰγοᾶ οδπίθβί Π.8Π| οἱ νἱοθϑίπημδηι ΟἸγτηρίδάοπι. 



[18. 1Υ,. 7. ΒΙΟΝ. 
κεΦ. ζ΄. 

ΒΙΩΝ. 

46. Βίων τὸ μὲν γένος ἦν Βορυσθενίτης, ᾧντινων δὲ 

γονέων καὶ ἀφ᾽ οἵων πραγμάτων ἧξεν ἐπὶ φιλοσοφίαν, 
αὐτὸς ᾿Αντιγόνῳ διασαφεῖ. ἐρομένου γὰρ αὐτὸν 

Τίς πόθεν εἷς ἀνδρῶν ; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοχῆες; 

ὃ αἰσθόμενος ὅτι προδιαθέδληται, φησὶ πρὸς αὐτόν’ 
« ἐμοὶ ὁ πατὴρ μὲν ἦν ἀπελεύθερος, τῷ ἀγχῶνι ἀπο- 
μυσσόμενος --- διεδήλου δὲ τὸν ταριχέμπορον ---- γένος 

Βορυσθενίτης, ἔλων οὐ πρόςωπον, ἀλλὰ συγγραφὴν ἐπὶ 
τοῦ προςώπου, τῆς τοῦ δεσπότου πιχρίας σύμολον' 

0 μήτυρ δὲ οἵαν ὁ τοιοῦτος ἂν γήμαι͵ ἀπ᾽ οἰκήματος. 
ἕπειτα ὃ πατὴρ παρατελωνησάμενός τι πανοίχιος 
ἐπράθη μεῦ᾽ λαῶν. χαί με ἀγοράζει τις ῥήτωρ νεώτερον 
ὄντα χαὶ εὔχαριν' ὃς χαὶ ἀποθνήσχων χατέλιπέ μοι 
πάντα, (ι7) χἀγὼ χαταχαύσας αὐτοῦ τὰ συγγράμματα 

ι. χαὶ πάντα συγξύσας ᾿Αθήναζε ἦλθον χαὶ ἐφιλοσό- 
φησα. 

Ταύτης τοι γενεῆς τε χαὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. 

ταῦτά ἐστι τὰ χατ᾽ ἐμέ. ὥςτε παυσάσθωσαν Περσαϊός 
τε χαὶ Φιλωνίδης ἱστοροῦντες αὐτά σχόπει δέ με ἐξ 

106 

ΟΑΡ. ΥἹΙ. 

ΒΙΟΝ. 

1 40. Βίοι ρόπογὸ αυϊάθπι Βογυδι θη ο5 π. Οὐΐδυς ναγο 
51 οτΐυβ ραγθηί θυ οἱ φυϊθυδ ἐχ γοῦυβ δά θ}}}]ΟΞΟρΡ ἶᾶπι 56 
σοπί] ογ, 'ρ86 Απίϊοηο ἃρογι δ. Οὐυπὶ οηΐπι ἰ|16 βεἰβοὶ- 
ἰλγοίιγ, 

Οὐ 8Π4Π| 68 οἱ υπὰ6 Ποπιίπυμῃ ἢ {01 δὲ ραΐγὶα δίαυο ραγοηίο8 

δοΠ[[6Π8 φυοϑάδπι 5686 δριμὰ γϑβθπη 6886 ΠΔΙυΠηηἰαΐοβ, αἰΐ : 
Ῥαίον φιίάοηι πιδιι5 ἐϊδογ ίμ5 γμἰί, σμδὲέο 56 ογηι πο 0 ΠΗ --- 

δ᾽ Δ Ποαθδὶ δυΐοπι 1} υπ| 5852 πηοπίαγίυ πη ---- δον δέ ομί(ος 
ΘΟΉΟΥΘ, ποῊ ἠαεδης 7αείοηι, 56 Ξογίρίμγαηι ἐπ Ζαείε, 

αοσογδἐίαἰ5 αἀοριὶπὶ ποίαν : πιαίον αμίοηι φμαίοηι δι - 

7ιδπιοαὲ λοπὶο αἀμοογ ροίζμέ, 65 ἱμραπατὶ. δείπαο ρα- 

ἐδ ποβδοίο φμία ἐπ γοῆὶ ριεδἰϊσαπογιηι σοπιηιίδοταί οἱ 

ποδίδοιιπι υοπππααίι8 οεί. ΜῈ ααοϊοδοοηέμίια, μαμὰ 

ἑἰορίαιηι οΥαἴοῦ φμίάαπι οηιϊ. 15 Ἠιογίοη5 ηιϊπὲ οπιπία 

το ηιί. (47) Εφο ἐἐῦγο5 ἱρεοίλι5 ὀχ θη 5 οποίος οἰ οπιπία 

σοΥΤαάεπς Αἰμόπαϑβ σοποοδδὲ, ἐδίφμο ρλϊοδορἢαίι δίηι. 

Ηυ}υ8 Π|6 6586 ρϑίΓὶ8, σοηΘΓΪ8 Π16 ΙΟΥΓοΥ 0118. 

1ςία μαδμὲ φι (δ πι6 αἰσογὸπι. δοςὶπαπί ἰσίίμν Ροτ- 

δξιι5 αο Ρῥιίἑοηίαο5 ἱ δα ἱπῳμίγογα; πιὸ αμίδηι ΟΣ πιδηιοῖ 

9 ἐμαντοῦ. ν Καὶ ἦν ὡς ἀληθῶς ὁ Βίων τὰ μὲν ἄλλα 2 ἰρεο βροεία. Εἰ οταῖ β8π6 Βίοῃ 8185 νδγϑβδί!!! ἱηροηΐο οἱ 

πολύτροπος χαὶ σοφιστὴς ποιχίλος χαὶ πλείστας ἀφορ- 

μὰς δεδωχὼς τοῖς βουλομένοις καθιππάζεσθαι φιλοσο- 

φίας - ἔν τισι δὲ χαὶ πομπιχὸς χαὶ ἀπολαῦσαι τύφου 

δυνάμενος. Πλεῖστά τε χαταλέλοιπεν ὑπομνήματα, 
39 ἀλλὰ χαὶ ἀποφθέγματα χρειώδη πραγματείαν περιέ-- 

χοντα. οἷον ὀνειδιζόμενος ἐπὶ τῷ μὴ θηρᾶσαι μει- 
ράχιον, « οὖχ οἷόν τε, εἶπεν, ἁπαλὸν τυρὸν ἀγχίστρῳ 
ἐπισπᾶσθαι.» (48) ἐρωτηθείς ποτε τίς μᾶλλον ἀγωνιᾷ, 
ἔφη, « ὃ τὰ μέγιστα βουλόμενος εὐημερεῖν. » ἐρω- 

30 τηθεὶς εἰ γήμαι --α ἀναφέρεται γὰρ καὶ εἰς τοῦτον --- 

ἔφη, « ἐὰν μὲν γήμης αἰσχράν, ἕξεις ποινήν" ἂν δὲ 
χαλήν, ἕξεις χοινήν. ν τὸ γῆρας ἔλεγεν ὅρμον εἶναι τῶν 
χαχῶν" εἰς αὐτὸ γοῦν πάντα χαταφεύγειν. τὴν δόξαν 

ἐτῶν μητέρα εἶναι" τὸ κάλλος ἀλλότριον ἀγαθόν" τὸν 
ἢ πλοῦτον νεῦρα πραγμάτων. πρὸς τὸν τὰ χωρία χατε- 

δηδοχότα, « τὸν μὲν ᾿Αμφιάραον, ἔφη, ἧ γῇ κατέ- 
πιδ, σὺ δὲ τὴν γῆν.» μέγα χαχὸν τὸ μὴ δύνασθαι 
φέρειν χαχόν. κατεγίνωσχε δὲ χαὶ τῶν τοὺς ἀνθρώπους 
χαταχαόντων μὲν ὡς ἀναισθήτους, παραχαλούντων δὲ 

40 ὡς αἰσθανομένους. (49) ἔλεγε δὲ συνεχὲς ὅτι αἱρετο)- 

τερόν ἐστι τὴν ὥραν ἄλλῳ χαρίζεσθαι ἢ ἀλλοτρίας 

ἀποδρέπεσθαι- καὶ γὰρ εἰς σῶμα βλάπτεσθαι χαὶ εἰς 

ψυχήν. διέθαλε δὲ καὶ τὸν Σωχράτην, λέγων ὡς εἰ μὲν 
εἶγεν Ἀλχιβιάδου χρείαν καὶ ἀπείχετο, μάταιος ἦν: εἰ 
δὲ μὴ εἶχεν, οὐδὲν ἐποίει παράδοξον. εὔχολον ἔψασχε 
τὴν εἰς ἄδου ὁδόν: χαταμύοντας γοῦν ἀπιέναι, τὸν 
᾿Ἀλλχιδιάδην μεμφόμενος ἔλεγεν ὡς νέος μὲν ὧν τοὺς 
ἄνδρας ἀπαγάγοι τῶν γυναιχῶν, νεανίσχος δὲ γενό- 

Βορ ἰδία (8108, ΡΠ ΠΟΒοΟρὨἰδηιαια ἰγδάμυοογο το ]οηςυβ 

Ρ᾽υγἰπιδῖι ΟΟΟΔΒΟ 6 πὶ ῬγΓαθυογαί : ἰὴ φυϊθυϑάδπη γοΓὸ οἰΐδηι 

Δα ΡΟΠΙΡ8ΠῚ (ΟΠ ΡΟΒὶ (118 8δὸ (δδίαιΐ ἱπαυϊμοηβ. Οοπιρίυγᾷ 

τγοϊαυὶξ σοπηπηοηίαγία, 56 οἱ βοη(θη [88 ι11}}69 οἱ σγάνοδ υἱ 

ἱΠυα, φυυμῃ ργοῦγο ἀδγοίυγ οἱ χυοΐὰ δαἀο]οϑοθηῃΐίθη ποη 

δρροίίβϑοί, Νοὴ δηΐηι, ἰηαυϊ, ἤογὶ ροίοϑί υἱ πι0}}}8 οα- 

8615 ΠᾶΠΊΟ [γα] δίωγ. (48) [πίογτοσδί!5 Δ αυδπὰο αυΐδηδηι 

δηχίεἰδίς πηᾶήογο ἀρ ἱπογοίυγ, 1116, ἱπαυΐί, 4} Πηδχὶ Π]8ΠῚ 

Ἰδυάθμηι 80 ρ]ογίδιη δρροῖ. Βορδίιι5 δὴ ἀπο δ 6886 ΠΧΟΓ 

(το(ογίυγ οηΐπι ἰϑίιά δὰ ἤμπο φυοᾳα6), 51 φυϊάθπι, αἰΐ, ({Ὁ- 

Ρδη ἀυχογίθ, ροοῆδηὶ ΠΔὈ 6} 8 ; 51η δυΐδῃλ (ΟγΠη 88), Ο0Π|- 

μηυπἷβ ογῖί, Βομθο( 6. ΤΩΔΙΟΓΌΙΩ ΟΠΊΠΐ 11) 6556 ρογίυ πηι 8ἃ8- 

δογοῦδί, δἰφυίάθη) δα ἴρϑδπὶ οὐποίδ οοηυσογοηῖ. ΟἸογίδη) 

ΔΗΠΟΓΌΠῚ 6886 ΤηΔίγΓοΠΊ, Ρυ] ΟΠ γἀΐμο πη 8} 6ηιπὶ θΟηυπΠι, 

ἀϊν {85 ΠΟΓΥΟΒ ΓΟΓπ). Αα οὺπὴ ΄υὶ ἄρΓο8 8008 ἀδνογαδυογαί, 

Τοῖγᾶ, ἰηαυϊ, Απιραγαῦπι Δρϑογθι, δοὰ ἴἰὰ ἰδγδηι. 

Μαρηυπὴ δἰορδῖ Π18}11ΠπῚ 6856, [6ΓΓῸ ΠΟῚ ρΌ886 ΠηΔ]π|. ΑΓ- 

συοθαί 605 4 ΠΟπλΠ65 (Δ Π4 018 Π| 80η81:: ἐἀΓοη 65 ΘΟΠΊΌΗΓΟ- 

γοηΐ, ἱπνούδγοπί δυΐοπ) ἰδηαιιδπι βοη ἰοπί68. (49) Ὠίοοραὶ 

δι ι!6Πὶ ΒΘΙΏΒΟΓ ΟΡίδ ἢ 5 6586 βρϑοίθηῃ δ] 6 γὶ Ιαγρὶγὶ 81:18}, 

4υδ 8]16πᾶηὶ ρο Δ ηΐ6Γ δι ίγο : Οογρογὸ αυΐρρο δί4:}6 

δηΐπηο αἱ φυΐ ἰά [δεἰβϑοί. δ οἱ δοογδίοπχ σδ] απ δ Ὁ 

Οϊσοῃβ : 8ὶ ΑἸεἰθίδάριη δρροίοθδί οἱ δ υϑ(πυϊἱῖ, ἱπορίι}8 [αἰ ; 

δ ποη δρροίομαί, ἢ} 8460 (ὁοἷΐ πηγ 16. ἘδΟΙ]Θ πὶ ο856 

ἀϊοοθαὶ δὰ ἱπίδγηιπ) Υἱδπη ; οἷδι1515 6] πὶ ΘΟ} }5. 6 ἰγὶ. 

ΑἸοἰθίδάοπι οὐ] ραη5 ἀἰοο θα {ΠΠππὶ., ἀνι ο5ϑοῖὶ Δ οἸϑοθηβ, 

Υἶγοῦ ἃ ὈΧΟΥθ05., ΠΝ ΘΉΘΙΏ Υ6ΓῸ ἀχούῸδ ἃ υἰγὶθ δά ν 596, 
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μενος τὰς γυναῖχας τῶν ἀνδρῶν, ἐν “Ῥόδῳ τὰ ῥητοριχὰ 

διασχούντων τῶν Ἀθηναίων τὰ φιλοσοφούμενα ἐδίδασχε: 
πρὸς οὖν τὸν αἰτιασάμενον ἔφη, « πυροὺς ἐχόμισα καὶ 
χριθὰς πιπράσχω; ν (50 ἔλεγε δὲ τοὺς ἐν ἅδου υαᾶλλον 

ἂν χολάζεσθαι εἰ ὁλοχλήροις χαὶ αἡ τετρημένοις ἀγγείοις 
ὑδροφόρουν. πρὸς τὸν ἀδολέσχην λιπαροῦντα αὐτῶ συλ- 
λαῤέσθαι, « τὸ ἱκανόν σοι ποιήσω), φησίν, ἐὰν παρα- 
χλήτους πέλψης καὶ αὐτὸς μὴ ἔλθης.» πλέων μετὰ 
πονηρῶν λησταῖς περιέπεσε" τῶν δέ, « ἀπολώλαμεν, 
εἰπόντων, ἐὰν γνωσθῶμλεν, ν « ἐγὼ δέ γε, φησὶν, ἐὰν μὴ 
γνωσθῶ. » τὴν οἴησιν ἔλεγε προχοπῇς ἐγχοπήν. πρὸς 
τὸν μιχρολόγον πλούσιον, « οὐχ οὗτος, ἔφν͵, τὴν οὐσίαν 
χέχτηται, ἀλλ᾽ ἣ οὐσία τοῦτον. » ἔλεγε τοὺς μικρο- 
λόγους τῶν μὲν ὑπαρχόντων ὡς ἰδίων ἐπιμελεῖσθαι, 
ὡς δ᾽ ἐξ ἀλλοτρίων μηδὲν ὠφελεῖσθαι. τῇ μὲν ἀνδρεία 
νέους ὄντας ἔφη χρῆσθαι, τῇ δὲ φρονήσει γηράσχον- 
τας ἀχμάζειν. (51) τοσοῦτον διαφέρειν τὴν φρόνησιν 

τῶν ἄλλων ἀρετῶν, ὅσον τὴν ὅρασιν τῶν ἄλλων αἰσθη- 
σεων. μὴ δεῖν ἔφασχεν ὀνειδίζειν τὸ γῆρας, εἰς ὅ, ἔφη, 
πάντες εὐχόμεθα ἐλθεῖν. πρὸς τὸν βάσχανον ἐσχυύρω- 
παχόύτα, « οὖχ οἶδα, ἔφη, πότερον σοὶ χαχὸν γέ- 

ονεν ἢ ἄλλῳ ἀγαθόν. νυ τὴν δυςγένειαν πονηρὸν ἔλεγεν 
εἶναι σύνοικον τῇ παρρησία ᾿" 

Δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, χἂν θρασύσπλαγχνός τις ἧ. 
“« Ύ Ὁ , ὶ 

τοὺς φίλους ὁποῖοι ἂν σι συντηρεῖν, ἵνα ἡ δοχοίημεν 
πονηροῖς χεγχρῆσθαι ἢ γρηστοὺς παρητῆσθαι. Οὗτος 4 
τὴν ἀρχὴν μὲν παρητεῖτο τὰ ᾿Αχαδημαῖχά, χαθ᾽ ὃν 
χρόνον ἤκουε Κράτητος" εἶτ᾽ ἐπανείλετο τὴν χυνιχὴν 
ἀγωγήν, λαῤφὼν τρίῤφωνα χαὶ πήραν. (55) χαὶ τί γὰρ 
ἄλλο μετεσχεύασεν αὐτὸν πρὸς ἀπάθειαν : ἔπειτα ἐπὶ 

τὰ Θεοδώρεια μετῆλθε διαχούσας Θεοδώρου τοῦ ἀθέου 
χατὰ πᾶν εἶδος λόγου σοφιστεύοντος" μεθ᾽ ὃν Θεοφρά- 

στου διήχουσε τοῦ περιπατητιχοῦ. Ἢν δὲ χαὶ θεα- 
τριχὸς χαὶ πολὺς ἐν τῷ γελοίῳ διαφορῆσαι, φορτιχοῖς 
ὀνόμασι χατὰ τῶν πραγμάτων χρώμενος. διὰ δὴ οὖν τὸ 

“ ’ ΄΄- ’ ΓΟ 

παντὶ εἴδει λόγου χεχρᾷσθαί φασι λέγειν ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸν 
᾿Ιἱρατοσθένην, ὡς πρῶτος Βίων τὴν φιλοσοφίαν ἀνθινὰ "ρ ένην, ὡς πρῶτος Βίων τὴν φιλοσοφία ινὰ 

ΒΙΒΛΑ. Δ, ζ. ΒΙΩΝ. 

ΚΠΙΟΩΪ Α(Π ΟΠ 5118. ἢ) ογδίουγίδ 86 Οχογοθη 15. μ  !050- 

Ρἰίαπι ἴγ56 ἀοσοραί. Οδυβαηίς χιοάδπι οὐγ ἰΐᾳ (Δεοτοί, 

Οὐοπιοάο νοπάδλπι ᾿ιογάουϊη, 4] {γππηοῃξιἢ αἰ} (50) 

Ὀίἱοδραί ὁ05 φυὶ ὀββοηΐ ἀρὰ ᾿Π[6ΓΟ5 τηδοῖβ δγοίοο ογυςσίαξῃ πη 

ἰγὶ, 51 ἰη(οσγ 5 αυδπι 51 ρογογ [18 ν 58 Δ} 118}}} (γγοηΐ. Ογῃίο 

ἡΠυπὶ γόγθο80 φυοάδπμ ν 51}}} ἴῃ ἠυἰοἶο δ οδκοί,, Εδοίϑι, 

Ἰηχυί, 5 δἀνοοαίοβ πη (08 » ΠΟ ΥΘΠΪ65 ἰῃ56. Ναν σ Π5 ΟΠ 

ΡογαΠ|5 Πιοπαί ἰδ ἰπ Ἰαΐγοποβ ᾿πο αϊ : ἀἰοο μη ἴθι5 ΠΠ|5, Ρ6- 

ΓΙ ὈΙΠῚῸ}5 81 ἀρῃοδοαμιν, Αἴ ὁρο,, ἱπαυϊξ, πἰδὶ ἀσπόξοᾶγ. Ρὰ- 

5 }ΠΔ Θ556 δϑβογοῦαί ῥγοίοοί5 προ! ποπίυπι. Αἀ ἀϊτί[οπὶ 

ΔνΔΓΌΠ), ΝΟ, ἰμαᾳυϊξ, 10 τὸπὶ μοβδίἀεῖ, βορὰ Δ γὸ ἰρϑο 

γμνοβοοίατ, Βδογάϊο5. δίοραί ορυπὶ υἱ ϑυδγυην μα ογὸ οἱ - 

ΓαπΊ, ὙοΓῸΠ ΘΧχ οἷβ υἱ οχ Δ᾽ 1615. ὨΪΠ}] σάρογα ὑ{ΠΠ{4{|5. 

Ἑογ αἀΐπα ἀϊ οθδί ᾿νθηο5 εἰἰ, δὲ βοηθκ ργυδοηία ταῖογο. 

(91) Ταηΐαπι γογὸ ΡΓΠΠ ΟΠ ἀπ οοἰἐγῖ5. υἱγί 1 8 ̓γαβίαγο, 

4παπίυπλ νΥἰδαπὶ ΓΟ 4118 δοηβ΄ Πυ5. ΠΟ αΐ ΠΟ 0550 ὀχργο- 

Ὀγαπάδιῃ βοηθοί οτη, διὶ {1:8Ππ| ΟΠΙΠΟ5., ἰπ 4}, ρογυθηΐγα 

ΟΠ Π}}8, ΤΠ ν 140 σα ὯΠ} δι }ν1115}}, Νοβοῖο, ἱπ, αὔσαῃ 

ΠΙΆ Π 1, Δη ΔΙ16Γ}] ΠΟ α γα συ" ΠΟΥ . 15 πο} {6 Π} μονὰς ΠῚ Πὰ 

6586 αἸοομαί Ἰοαιοπαϊὶ ΠΟΥ {1 σοη Π]ΟΓΠΔ]ΟΠΣ : ΠαΠΙΠπ 6 

γι ἀομηδ, 41184}}}ΠΠ}01 [Ογοχ δἰοῖ. 

ΑἸΐο08 4ΠΑΙ ΘΟ Π4}16 δἰπί Ορογίογο βογυδγὶ, ἢθ Ὑἱ δ Πλιλγ 

ΥὙ6] τη} 56. 0{| Ὑ6] τορι ἴαϑθ6. θΟη05. [18 ἰὴ ργίπεϊρίο Αδᾶ- 

ἀειηία"! ἱηϑ {8 ΔΒ ΟΓ Πα αι, 410 ἰρογὸ Ογαίοι β δυο γ 

ογδί : ἀοϊπάς ΟὙῃηίΐοιπ) ΟἸο" Ἰηπ  ΐυπὶ, ἀϑουπηρίο 58}{6 πὶ 

ῬΔΠΠ1ὼ ὐπὶ Ρογᾶ. (922) Νϑιὴ [18 50}15 πγόγοθ διὶ Ουπἰοογυ 

ται οηθηλ ςοπηροδιιῖ. οηΙ6 ΓΟ 856 8 ΤΙροάογία ἰγᾶπϑ- 

0}, ΤΙοάοΓΙ ἱπηρὶ! δυσογίυπι ἰγοαυθηίδ 8, 4υ} ὁΠὶ 

ΟΓΔΙΪΟὨ5 σόπογα 801} 0} ἀἰξβογουαΐί, Ῥοβί ἤσπς τογοὸ Τῆι οο- 

ΡΠιγαδίθη Ῥογιραίοιοιπὶ δι ν]. Ἐταΐ οἰϊδπ) δι οφἰοπία- 

[᾿Ἰοποιῃ (Δείαβ, ἀθυπἀαθαίαο εἰ }}8 δά φυοάν 5 ΘΑΓΡΟΠ πὶ 

ἀἸε(ογθ, ἰην  ]οδὶθ ΓΟΓΌΠ. ΠΟΙ )115 υἴοης. Οποηΐδιη 

ΨΟΓΟ ΟΥ̓Δ ΠΙΟΠΘΠῚ 8118Π Οπιηὶ ἀπά σόπογα ἰοπιρογατογαῖ, 

αἰτηΐ Ετγαίοδ πο ησπὶ αἰ ἴθ ῃγηυπιὶ υπιηῖιπι Βίοποιι ρὲ - 
Ἰοϑορ πη ΠΟ νοϑίο ἱπ 1556. Ἐγαὶ {ΠΠ}1|6 πὰ οἱ (Δεϊοπα ἐς 

ΖᾺ 2 λ “Ψ τ 2 . . . .“- 

ἐνέδυσεν. εὐφυὴς γὰρ ἦν χαὶ παρῳδῆῇσαι οἷά ἐστιν Θ ραγοῦὶἰβ ἱπερηΐαπι Ὀγϑοοίρυς δοροιμπιοήδίιιι). ἘΕ}05 βμηῖ 
αὑτοῦ χαὶ ταῦτα" 

τ᾿ 
Ὁ πέπον ᾿Αρχύτα, ψαλληγενές, ὀλῥιότυφε, 
τῆς ὑπάτης ἔριδος πάντων ἐμπειρότατ᾽ ἀνδρῶν, 

ἦ||4 συόᾳι : 

Ο ἰσηοῦ Αγο] γί πἰἐἰΔοαιιο Ὀοδίυ]α (ϑίι, 

1Ππ|} 05 υἱἱ πΠοιηϊπαπι ἰπ Ο8} 6 η{ἰ551Π}}}5 ἐπ118. 

8) χαὶ ὅλως καὶ μουσικὴν καὶ γεωμετρίαν διέπαιζεν. 7 (53) Αἰφαὸ οπιπίπο Εἴ πιυδίοδηι οἱ βεομλείγίδπι μγῸ Ἰυ 0 ἢν -- 

Ην δὲ πολυτελύς" καὶ διὰ τοῦτο πόλιν ἐκ πόλεως ἤμειθεν, 8 θεαί. Αρραγαίαβ οι πιδρηβοί ἃς ργο Ἰοβὶ ογδί δἰ ιἸοδιβ 
ἐνίοτε χαὶ φαντασίαν ἐπιτεχνώμενος. ἐν γοῦν “Ῥόδο» 
τοὺς ναύτας ἔπεισε σγολαστιχὰς ἐσθῆτας ἀναλαθεῖν χαὶ 

ἀκολουθῆσαι αὐτῷ" σὺν οἷς εἰςδάλλων εἷς τὸ γυμνάσιον 

αἴχυσ ἰάθο ὁχ ὑγθθ ἰπ ἩγΌΘη ΘΟ Ὠλίρταραί. Ἰπίογάμηι οἱ 

ΡΓοϑίἰρίυπὶ δ᾽ φυοα γία πιο οθαῖγ. Ναπι ΒΟ πδι}8 

ῬοΓβιδϑι αἴ 8ιΠη0 {15 ἀἰδο  ρυ ]Ογι πὶ νυ όϑ θιι5 5680 δοηογοηίαγ, 
Ὕ Ρ φω Φ . ᾿ ὡς . 4 

περίόλεπτος ἦν. Εἰώθει τε νεάνίσχων τινῶν υἱοθεσίας 9. οὐπιημ6 [ηῖ8 ᾿ἰπστοῖβαβ σγπηπαϑίιπη οοπδρίοσμιι5 [εϊ, Οοη- 

ποιεῖσθαι εἰς τὸ ἀποχρῆσθαι αὐτοῖς ἔς τε τὰς ἡδονὰς 

χαὶ ὥςτε φυλάττεσθαι ὑπ᾽ εὐνοίας αὐτῶν" ἀλλὰ χαὶ 

φίλαυτος ἦν ἰσχυρῶς χαὶ πολὺς ἐγκείμενος τῷ Κοινὰ τὰ 

φίλων. δ μι 
-“- 

, ὑτῶ 
, ᾿ 

τυσουτῶν αὐτῷ σχγολασάντων᾽ χὰίΐτοι τινὰς εἰς ἄγαϊ- 

βιιουΐί οἱ Δἀοἰοϑοθπίοβ δὲ δήορίδγο, υἱ οἷβ οἱ δή νοϊυρίαιοι) 

δυ ϊογοίοῦ οἱ 80 Θογὰπι Βοπον ἐπί μγοϊἐρβογοίηγ, 564 οἵ 

511 ὙΠ ΠΟΥ ἃπηδηὴ9 ΕΠ, κοι θόγαθο ΠΠ] ἰῇ ογὸ ογδί, 

Αποσ πὰ οποία συ. Ἰεἰοῖγοο οὐ παο Ηἴπ|ν εἢϊ- 

ΒΟ ΡΠ 5. ἸῃσΟγ δ γ, ἀασην ἰοΐ Ἰιαθιε δ}. ἀμ τὺ. 
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σχυντίαν προῆγεν. (.) ὃ γοῦν Βητίων εἷς τῶν συνή- 

θων αὐτῷ πρὸς Μενέδημόν ποτε λέγεται εἰπεῖν, « ἐγώ 
τοι, ὦ Μενέδηυε, νύχτορρ συνδέομαι Βίωνι χαὶ οὐδὲν 
ἄτοπον δοχῶ μοι πεπονθέναι. » πολλὰ δὲ χαὶ ἀθεώ- 

ὁ τερὸν προεφέρετο τοῖς ὁμιλοῦσι, τοῦτο Θεοδώρειον 
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Ουοϑδπι γογο δὰ ἱπιρι]εη(ΐδη ρτουοχί!. (4) ὕπάε εἴ 
ΒοίΪο φυϊάλπι οχ [πη ἰαγίθιι5. ἰρβίυθ Δ] χυδηο δὰ Μεπο- 
ἀοπλιπι αἰχί856 (ογίαιγ, Ἐσυϊἀόμ, ο Μϑηθάριηθ » Ποείιι Βίοηί 
ΟΟΠΙΠΠΡΌΓ, πἰ δ] χυς ἱπάϊσηινιπι πα  μᾶββι8 υνἱάθου. Μυ δα 
οἰἰδπὶ ἴῃ βογπηοηΐθι8 δάνογθυβ ἀθ608 ἰδοΐδγα βοϊοθαί. ας 

ἀπολαύσας. Καὶ ὕσέερόν ποτε ἐμπεσὼν εἰς νόσον, ὡς 1 Οδυΐεπι δχ ἱπηρί! ΤΠδοάοτί ἀϊβεϊριπα Πδιιφοταέ, Ῥοβίγοιηο 
ἔφασχον οἱ ἐν Χαλχίδι.---οὐτόθι γὰρ χαὶ χατέστρεψε--- 
περίαπτα λαθεῖν ἐπείσθη χαὶ μεταγινώσχειν ἐφ᾽ οἷς 
ἐπλημμέλησεν εἰς τὸ θεῖον. ἀπορίᾳ δὲ χαὶ τῶν νοσο- 

)0 χομούντων δεινῶς διετίθετο, ἕως Ἀντίγονος αὐτῷ δύο 
θεράποντας ἀπέστειλε. καὶ ἠχολούθει γε αὐτῷ ἐν 
φορείω, χαθά φησι Φαδωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἱστορία. 
ἀλλὰ χαὶ ὡς χατέστρεψε χαὶ ἡμεῖς αὐτὸν οὕτως ἠτια- 
σάμεθα- 

Ι5 (685) Βίωνα,, τὸν Βορυσθένης ἔφυσε γῇ Σχύθισσα, 

λέγειν ἀχούομεν θεοὺς ὡς οὐδέν εἰσιν ὄντως. 
χεὶ μὲν τὸ δόγμα τοῦτ᾽ ἔχων ἔμιμνεν, ἦν ἂν εἰχὸς 
λέγειν, φρονεῖν ὅπως δοχεῖ " χαχῶς μέν, ἀλλ᾽ ἔδοξε. 
νῦν δ᾽ ἐς νόσον πεσὼν μαχρὴν χαὶ μὴ θάνῃ δεδοιχὼς 

0 ὁ μὴ θεοὺς εἶναι λέγων, ἢ γηὸν οὐδὲ βλέψας, 

ὃ πολλὰ χλευάσας βροτοὺς, ὅσοι θεοῖς ἔθυον. 

οὗ μοῦνον ἐσχάρης ὕπερ βωμῶν τε χαὶ τραπέζης 
χνίσῃ, λίπει, θυλήμασιν θεῶν ἔδαισε ῥῖνας" 
οὐδ᾽ εἶπε μοῦνον, Ἤλιτον, σύγγνωτε τοῖς πρίν" ἀλλὰ 

3: χαὶ γραΐ δῶχεν εὐμαρῶς τράχηλον εἰς ἐπωδὴν 
χαὶ σχυτίσιν βρᾶχίονας πεπεισμένως ἔδησε " 
ῥάμνον τε καὶ χλάδον δάφνης ὑπὲρ θύρην ἔθηχεν, 
ἅπαντα μᾶλλον ἣ θανεῖν ἕτοιμος ὧν ὑπουργεῖν. 
μωρὸς δ᾽ ὃς ἤθελέν τινος μισθοῦ τὸ θεῖον εἶναι, 

30 ὡς τῶν θεῶν ὄντων ὅταν Βίων θέλῃ νομίζειν. 
τοιγὰρ μάτην φρονῶν, ὅτ᾽ ἦν ἅπας ὁ λέμφος ἄνθραξ, 
τὴν χεῖρα τείνας ὧδέ πως, Χαῖρ᾽͵, εἶπε, χαῖρε, Πλου- 

᾿ [τεῦ. 

ἱποίθῃβ ἴῃ τηα]ᾶπὶ ν᾽ εἰ ηθπὶ, εἱ ἀϊχογυπί 4υἱ ὀγδῃίΐ ἴῃ 
ΟΠιδ)οἷά6 --- {ΠῚ δμίπι οἱ οί --τ Ἰέραίυγδα βιυιβοίροσα ἰῃ- 
ἀπείυδ 65 εἰ ριρηἰοη ἴλη ἄσογα βιιροῦ Πνΐ8 41 Ῥοσοδγαΐ ἵπὸ 
ἄευπι. ΕοΟΓΌΠλ γ6γῸ ἱπορία αΐ ἱπῆγτηθ πη) συγδγοηί οἱ (σγογρηΐ 
ἀΐγο ογιοίδίυβ 6εδί, ἀοποο Απίϊροπιβ ἀπιο8 ἢ} [Δ πνη]ος τηϊείξ. 
δεουίυθαθο οδὲ δαπιὶ ἰπ Ἰοοίίοα, υἱ Ἑδγνογίηι5 {γδάϊξ ἴῃ 
Οπηηίβοῃδ ἰδίογίΔ. Αἴ γα] βίο τηογίυυϑ δϑῖ, δὲ ποβ δυμῃ ος 
Πη060 ρογβίγἰηχὶ πη : 

(99) Βίοῃμδ, φιθη ΒοΓΥΘ 6 Π68 ἴῃ Θου (δ Ργοάαχί!, 
ἤθης (γδα ἀϊ556 ΔΟσΟρΡΙΙΏΠ18 ἀ6 05 Π1] 6586 ΟΠηΐΠΟ. 

Ουοά 5] ἰδηυ δδοί [γί ογ ρΡ] δου πὶ Βοπλοὶ, ἀϊοίυτὶ 

ΘΓΔΠΙΌ8 : 56 η{{| αἴ ρ]ασοί : πη8]6 ἴθγο]α, δί (ἃ ρίαθομαί. 
ΝΌΠΟΥΘΓΟ, ἴπ ποῦ υπ αἱ ἰηοἰαϊξ Ιοηριπ) οἱ πηογί (υγηἱ- 
ἀ 41], ποη 6886 αυἱ ἀἰοϊξ ἀδοβ, 4υΐἱ ἰδπιριπι πυπηιδη) 
ἈΞΡΟΧΙἑ,} ἀογίϑογ [}|6 πηογίδ! 1 58ογίβ χυΐ παπιθ ῥ]ά- 

(56) οδηΐ,) ΠΟ 5010π| δυρογῦ δ) ἰδγίθιιβ, (Ὁοἱβ οἱ βδογᾶ πηϑῆβᾶ 
-Ξ δαῖρε, πἰάογα οἵ (πυγῖθ.}8 πᾶγοβ ἀδογυνῃ ἐπρ! ονἱξ, 

Π6Ο ἰά πιοάο ἀϊχὶξ φιοά βο]εΐ : Ρεοοδυὶ, νϑηΐδιῃ ἀδίο 46- 
ΠΙοΕ5 : 56 δπυϊ [Δ 0116 ργωθυΐϊξ ΟΟ]]υ πὶ 50] ὀχοδπίδη- 
ἄυπι.,) οροάϊοπίεν εἴ Ἰογίβ ἀδυϊποίοπαδ Ὀγδοιδ, 

(81) γῃαπηπυήσαα οἱ Ἰδυγὶ γᾶ Π}}}}08 ΒΌΡΟΓ [Ὅτ65 Ρυδὶνι, 
αυϊάχυϊά γΕ}}5 ργοπιρίῃ5 πιδρίϑ8 βυ δῖγθ {δ βορυ]ογαπι. 
5101145 γἜγο,, Θχ ππηδγορῆυ]α χυὶ ἀΐγοβ βυβροηάοθραί, 
80 δὶ ἰᾳ πο Θβ8θπΐ χυᾶηᾷο 605 Βίοηϊ 6866 Θχρούϊγοί. 

- ἘΓαιδίγᾶ ἜΓΡῸ 8Δρ[6Π8 ἰδία δέϊρ8, υἱ (ΔοἰαἾδὲ ολγΡὸ (οΐυ5, 
δἷο (Ἔγπλ6 ἰθῃ θη 5 ἀεχίογδμ), ὅδ ῖνα, ἰπαυΐί, ΡΙυἱο, 5 ]νο ! 

(58) Γεγόνασι δὲ Βίωνες δέκα" πρῶτος ὃ Φερεχύδη τῷ Συ-11(58) Ἰλο θη γάγῸ ΒίΟΠ68 ΓΠΟΓ6 : ρεϊπιι8 αὶ ΡΠΘΓΟΟΥΔΪ ΘΥΓο 

35 ρίῳ συναχμάσας, οὗ φέρεται βιθλία δύο ᾿Ιάδι" ἔστι δὲ 
Προχοννήσιος. δεύτερος Συραχόσιος, τέγνας ῥητοριχὰς 

᾿ γεγραφώς " τρίτος αὐτὸς οὗτος " τέταρτος Δημοχρίτειος 

καὶ μαθηματιχὸς Ἀῤδυηρίτης, ᾿Ατθίδι γεγραφὼς χαὶ 
Ἶάδι. οὗτος πρῶτος εἶπεν εἶναί τινας οἰχήσεις ἔνθα 

υγίνεσθαι ἕξ μτνῶν τὴν νύχτα χαὶ ἕξ τὴν ἡμέραν. 
πέμπτος Σολεύς, Αἰθιοπιχὰ γεγραφώς " ἕχτος ῥητοριχός, 
οὗ φέρεται ἐννέα βιθλία Μουσῶν ἐπιγραφόμενα" ἕόδομος 
μελιχὸς ποιητής " ὄγδοος Μιλήσιος ἀνδριαντοποιός. οὗ 
μέμνηται καὶ Πολέμων" ἔνατος ποιητὴς τραγῳδίας τῶν 

.. Γαρσιχῶν λεγομένων" δέκατος ἀγαλματοποιὸς Κλαζο- 
μένιος ἢ Χῖος, οὗ μέωνηται καὶ ᾿ἱππῶναξ, 

δ Π0.8}}5 ἴἱξ, ουὰ8 ἄυο (δγαπίυνγ ᾿ἰδγὶ Ιοηΐοα ἀϊα]θοίο 
δογίρίϊ ; δδὲ δυΐθῃη ΡῬγοσοῃποβίυβ.: δοουηάυβ ΘΥΓΔΟΌΒ8ΠΙ5, 
αἱ ἃγίεβ γ]θίογίοδβ οοηβογίρβὶί ; (ογίίυ 8 }νἷς ἦρβο ΡΝ ]050- 
Ρίιαδ; φυδΙ!8 αχ Πϑιῃοογιΐ (Δπλ]} ἴα οἱ πηδι!ιοηηδίϊους ΑΒ- 
ἀεγίίοβ, χυὶ Αἰ 6 βογίρβιξ δί [οηΐςδ. Πἰς ργίπιῃβ δαβα ἀἰχὶξ 
ΓΟΒΙΟΠ68 αυδϑοάδπ), υἱὲ οβϑοῖ δοχ τῃθηϑίυ πη ΠΟχ ἰοπιιο 
δ6Χ ΠηΕΠΒ[π| ἀΐε8. Οὐΐηία5 50] 658, φυΐ σοπδογίρεὶξ ΑΕ μΐο- 
Ρίοδ; βοχίυβ γῃοίογίοιιβ, ουὐαϑ Γογιηίαγ ᾿ γί πόυθῃ Μι58- 
ΤΠ ΠΟΠκΐΪπ6 ἰΠϑογίρίϊ ; ϑορ{π|}}5 ᾿γγίοιβ ροοίδ; οοἴδγυβ Μὶ- 
Ἰοϑίυϑ βου!ρίον, οὐ)ὰβ οἱ Ῥοϊθπηο πηοπηἰπἰΐ ; ποπὺςβ Ροσίδ ἔγδι 
Εἴουδ ὁχ ἢἶ5 χυὶΐὶ Ταγϑιοἱ ἀϊοιιπίη ; ἀδοϊπγας δ ρον ΟΪδΖΟ- 
ΠΠΘΠΪ 8 δἶνο ΟἸ 5, ου}05 οἱ ΗΪΡροπᾶχ πιοιηίηϊξ, 
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ΚΕΦ. Η΄. ΟΑΡ. ΥἹΙ]. 

ΛΑΚΥΔΗΣ. ΤΑΟΥΕ5. 

69. Λαχύδης ᾿Αλεξάνδρου Κυρηναῖος. οὗτός ἐστινδιτῆς 1 59. [,3ογάο5 ΑἸεχΔΒαΓ ἢ] π5 Ογγεπδρυβ, Ηἰσ πούϑε Αὐδά μηδ 
νέας Ἀχαδημίαςχατάρξας καὶ Ἀρχεσίλαον διαδεξάμενος, ρτίποορθ Αγοεβίίψιε βισσοῦθογ [αἹξ, Υὴγ ἐχίπιϊα βενεπίδας, 

ἀνὴρ σεμνότατος καὶ οὐχ ὀλίγους ἐσχηκὼς ζηλωταάς" φι- 2 φαΐ ἱπϑιϊ{}} δ] ὨΟῺ ῥδυοοϑ μιδ]νῖ μοπλυϊοβ. Εὐἱὶ δὺ δάο- 

λόπονός τε ἐχ νέου χαὶ πένης μέν, εὔχαρις δ᾽ ἄλλως χαὶ ἰεϑορπίία διιπιπὴς δίυἀϊοδιβ εἴ ρᾶυρες φυίάεπι, 5σοὰ ρτδίυς 

5 εὐόμιλος. Τοῦτόν φασι χαὶ περὶ οἰκονομίαν γλυχύτατα 2. δάπιοάσπι αἴᾳυε ἱπ 5οίτηοηα ᾿υουπᾶμθδ. Αἰαῃὶ οἱ ἰῃ τοὶ ἃ- 

᾿ἐσγηκέναι" ἐπειδὴ γάρ τι προέλοι τοῦ ταμιείου, σφρα- πιβίατὶβ οαγα ᾿ερὶἀἰβδίπιυπι δι φυϊὰ 5 νεμίββα : φυυπὶ εχ 

γισάμενος πάλιν εἴσω τὸν δαχτύλιον διὰ τῆς ὀπῆς ἐρρί- ρέπὰ ργοῦιεγα φυϊοαυδπι γο  υἱβθεί, οἰίρπιδίο οβίϊο γυγβαβ δηυ- 

πτει, ὡς μηδέποτ᾽ αὐτοῦ περιαιρεθείη τι χαὶ βασταχθείη Ἰὰπὶ ΡῈΓ [Ὀγάπιεῃ ἰπῖγο ἡδοι]διθδίαγ, υἱ ΠΙΜῚ] ἐχ γθοοι 8 ἴδ 

τῶν ἀποχειμένων. μαθόντα δὴ τοῦτο τὰ θεραπόντια τεβυβευθίαίαπι δυίεγγείαγ. [ἃ φυυπ δηϊπιδάνετἡββεπὶ βεγνε!, 

τυ ἀπεσφράγιζε καὶ ὅσα ἐδούλετο ἐθάσταζεν" ἔπειτα τὸν τοκὶρπδθαηὶ φυξ εἰστιδίδ ογαηΐ, οἱ φυδὲ ᾿υθεἰναὶ ἰηἀο (οἰ]ευδηί ; 

δαχτύλιον τὸν αὐτὸν τρόπον διὰ τῆς ὀπῆς ἐνίει εἰς τὴν ἃς ἀοἰπάο Δηυ]ηπὶ ἰπ ρογίίουπι ρεῖ τὶ πιᾶπὶ ἱπιπν  οἰβηΐ : ἡ: 

στοάν. χαὶ τοῦτο ποιοῦντα οὐδέποτ᾽ ἐφωράθη, (60) Ὃ γοῦν 4 4φυε φυυπι 5Ξξ:ρε (Δοεγεὶ,, πυπαυδπὶ ἀεργεμομάϊ ροϊυεγαπί. 

Λαχύδης ἐσχόλαζεν ἐν ᾿᾿Αχαδημία ἐν τῷ χατασχευα-ὀ (00) 1μδογάε5 ᾿ΒΙῸΓ ἴῃ Αὐοδάριηία 50Π0145 μὰ ρροθαὶ, ἰῃ Πογίο 

σθέντι χήπῳ ὑπὸ Ἀττάλου τοῦ βασιλέως, χαὶ Λαχύδειον ᾳαεπὶ ΑἰΐΔΙυβ γὲχ βετὶ ουγαγεγαί, ᾿ϑογἀδαπυυς 8Ρ ἶρδο ἂρ. 

16 ἀπ᾽ αὐτοῦ προςηγορεύετο. χαὶ μόνος τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος ρεϊ!!αραίυγ; Ξο]Ϊαθχας ἐχ οπιηΐ πηεπλογίᾶ υἱσεῃβ ῬΒοσδετε- 

ζῶν παρέδωχε τὴν σχολὴν Τηλεχλεῖ καὶ Εὐάνδρῳ τοῖς Βυ5 Τεῖοο}! εἱ Ἐυδηάγο 5. νοϊαπὶ ἰγδάϊἀ!!. Ῥόγτο Ειυιδνάγο 

Φωχαεῦσι. παρὰ δ᾽ Εὐανδρου διεδέξατο Ἡγησίνους 5ιοοεθοῖί Ηδροβίπυιβ ῬΕΓΡΆΠΙΘΠΙΒ ; ἃ 400 σϑιιθδὰθβ. [κρἱ- 

Περγαμηνός, ἀφ᾽ οὗ Καρνεάδης. Χάριεν δ᾽ εἰς τὸν αὶ ἀυπι γεγο {Πὰ δὰ 1,Δογάεπι τείεγίαγ : Αἰἴ810 {Πυπὶ δέ 

Λακύδην ἀναφέρεται: Ἀττάλου γὰρ αὐτὸν μεταπεμπο- 5656 ἀγοοθϑεηΐα ἀἰχίδθα [ἐγίαγ, ἱπιϑρῖπεβ ῬΓΌΟΩ] ἐβ5ὲ ἱπίμοπ. 

20 μένου φασὶν εἰπεῖν τὰς εἰχόνας πόρρωθεν δεῖν θεωρεῖσθαι. ἀδ8. 56γῸ δυΐοτι δοοπηοί γί ἀδηῖὶ ορογϑπι ἰἷϊ αιιϊπρίδηι, 

ὀψὲ δὲ αὐτῷ γεωμετροῦντι λέγει τις ) « εἶτα νῦν χαιρός:. Ναπι γόγὸ πῆς [οπηρυϑ7 (οἱ 116) : Απ πὸ πυης φαϊάθμ ’ (61) 

(καὶ ὅς") « εἶτα μηδὲ νῦν. » (61) ᾿Ετελεύτησε δὲ σχολαρχεῖν 6 ΟΪ᾿ δυΐεπι φυυνῃ δομο]δπὶ δά πιϊπίδίγαγα οερίβθοὶ φυδπο 

ἀρξάμενος τῷ τετάρτῳ ἕτει τῆς τετάρτης καὶ τριαχοστῆῇς δππο οδη(εβἰπιδ {γί οεϑέπλδα αυδγίξε ΟἸστηρίδαϊς, υἱρίη 5ὲχ 

χαὶ ἑχατοστῆς Ὀλυμπιάδος, τῆς σχολῆς ἀφηγησάμενος δηηίδ ἴῃ 50}|018 ργίποϊρϑία δοῃϑαπιρί!8. Μογίιαϑ ἐϑὶ δυΐοπι 

25 ἕξ πρὸς τοῖς εἴχοσιν ἔτη" ἦ τελευτὴ δὲ αὐτῷ παράλυσις Ρᾶγαὶγϑὶ, αυδπὶ ἐχ ἱπηπηοάϊοδ ροίδίέομα οοπίγδχεγαί. Εἰ 

ἐχ πολυποσίας. καὶ αὐτῷ προςεπαίξαμεν ἡμεῖς οὕὗτωσί- 8085 ἰΐδ ἀὲ [10 ᾿υπὲπλα8 : 

Καὶ σέο, Λαχύδη,, φάτιν ἔκλυον ὡς ἄρα καὶ σὲ Το φυοᾳυ5, [δογάθ, 5ὶς πᾶγγδῖ (ἀπιᾶ, Γἃγοὺ5 

Βάχγος ἑλὼν ᾿ἈΑἴδη ποσσὶν ἔσυρεν ἄχροις. οοτγορίυπι ροάϊθιυ ἱγαχὶϊ ἰπ δἴγᾶ Ἰοσδ. 

Ἧ σαφὲς ἣν, Διόνυσος ὅταν πολὺς ἐς δέμας ἔλθη, Θοϊοοῖ μος τόγυηι οϑί : Βδοειιβ ἀθὺβ μϑδυκῖυς δυπμάς 

0 λῦσε μέλη" διὸ δὴ μήτι Λυαῖος ἔφυ; πιοπιῦγα γοβουἱϊ. Ἀπ ἢἷπο (ογίο γος [ςοἰμίογ] ἀσοδῦ 
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ῶ. Καρνεάδης Ἐπιχώμου ἢ Φιλοχώμου, ὡς ̓ Αλέξαν. χα 603. Οἀγπεδάεβ Ερἰοοπιὶ εἶτα, υἱ ΑἸἰοχδηάογ ἰῃ δυσοδϑδιο- 

ὄρος ἐν διαδοχαῖς, Κυρηναῖος. Οὗτος τὰ τῶν Στωιχῶν Δ πἰϑυ ἰγαά!!,, ῬΒΙοοοπαὶ ΠΠ 5, Ογγοθθουβ. Ηἰς δἰοίοσπιπι 

βιθλία ἀναγνοὺς ἐπιμελῶς χαὶ μάλιστα τὰ Χρυσίππου, εἰ ργιρϑογίίπι ΟΠγγδῖρρὶ Πρ τ5 ἀπρεπ ἰβεῖπγε ρεγ]θοί 8, εὐτῦπι 

ἐπιεικῶς αὐτοῖς ἀντέλεγε χαὶ εὐημέρει τοσοῦτον, ὥςτε Ρδοίί8 ργορΑ ες ὁρρυιξιδθαὶ δίχως μῆς ἰδΔηΐα (λπιὰ [0- 

8: ἐχεῖνο ἐπιλέγειν" - γοραῖ, υἱ ἀΐοσογα βυϊογοῖ : 

Εἰ μὴ γὰρ ἦν Χρύσιππος, οὐχ ἂν ἦν ἐγώ. ΟΠ γυεῖρραβ πἰσὶ (ἰδδοῖ, εἴ ὁξῸ ΠΟῃ θγᾶπι. 

Φιλόπονος δ᾽ ἄνθρωπος γέγονεν εἰ καί τις ἄλλος, ἐν 2 Εὐἱί δυΐοιῃ Ποπιο 5] 4 ῖϑ5 ἃ]ἴι5 δ[ιιἀΐοϑιιδ; ἴῃ Ῥ ΠΣ βίος φυκίοον 

αὲν τοῖς φυσιχοῖς ἧττον φερόμενος ν ἐν δὲ τοῖς ἠθικοῖς πιίπιι5 ν]εθαΐ, 564 Ρἰυ ἰπ οἰ εῖα. Οὐυοοίγοδ οἱ οὐὔρϑδπεδι 

μᾶλλον. ὅθεν χαὶ ἐχόμα καὶ ἔτρεφεν ὄνυγας ἀσχολίᾳ τῇ εἰ ἀπριε5 πυϊγίορδὶ : ἰδπΐδ ἐγαΐ ἐπ ΠΠ{|Ἔγαϑ ἰμίεη[[0Π6. λάῶ 

4 περὶ τοὺς λόγους. τοσοῦτον δ᾽ ἴσγυσεν ἐν φιλοσοφίᾳ, δυϊέπι ἱμ ΡΙΜ]οβορ να Ὑδι αἱ, υἱ Γ μιοΐογεβ φυοχῦε ἐχ δὰ 
“ ἘΝ γος ἢ τὰ ν᾿ ΤΟΎΣ φρο ἷς ἀϊξοράοηϊος δὰ ἰρδὺπὶ 56 σοπίογτγθηϊ οἱ δὲ δυϑοι!δγεηῖ. 
ὥςτε χαὶ τοὺς ῥήτορας ἀπολύσαντας ἐχ τῶν σχολῶν παρ : Ἴδὰ : ᾿ 

ἘΡΌΒΕΕΡ Σὰ τ, τὴν δὲ καὶ μεγάλ 4 (62) Εγδΐ δυΐθπι Π| οἱ τοχ πιδχίμᾶ ργορυόφυέ βόδογὰ, 

Ἰὰ ἘΠῚ ποι πύου ἀχούειν. (6) Ἣν δε ΑΞ ΤΣ Λ0Ύ9}" διϊθ οἱ κυπιπαϑὶὶ ργίπουρθ δὰ απ ταἰἐγοὶ ἂο 06 ἰἰΔ ω:- 

ΣΟ ΕΤΟΟΎ ΘΟΕ τὸν γυμνασίαρχον προςπέωψαι αὐτῷ μὴ μηγεγοῖ δἀμπιοπυγοῖ - δὰ χιθαὶ ἢΠς, )4 τοςῖβ πιοάσπι, ἰπα 

οὕτῳ βοᾶν" τὸν δὲ εἰπεῖν, « καὶ δὸς μέτρον φωνῆς. » Εἰ [Π ἐδρίοη ἰβϑέπηο δᾶμθ ΟΝ ΓΒΑ τολρομῖθθο (ὉΠἸΓ . 

γ5 ἔνθεν εὐστόχως ἑλόντα ἀμείψασθαι "φάναι γάο, « μέτρον ἀϊχίποο δηἰπι, Μοάμιη ΠδΡο8, διάϊίογοβ. Ἐγὰϊ ἐπ γεργτς 
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ἕμεις τοὺς ἀκούοντας. » Δεινῶς τ᾽ ἦν ἐπιπληχτικὸς χαὶ δ Πποπάοπαο δοογγίιην5, αἴαιιθ ἐπ φιιδοβ(οπΐθι15 ὀγαΐ ἰηϑυραγα- 
«- ,ὔ ΄Ο ἢ Ἢ " ᾿ ἈΝ, ῃ δ Ὁ “ἢ. .-ο 

ἐν ταῖς ζητήσεσι ὀυςιααχος" τὰ τε ὀεῖπνα λοιπὸν παρη- 18. Οοηνίνία δυΐοπι ΟὉ ολι1385 ργράϊοίδ5 ἀθο!παθαί. ἨΪς 
- 3 ὃ ἕ 2. 7 , ’ Ξ : 

δος ἡνα ἐν; ἘΓΕ Ἀὐπυο Υρό.ι Οὗτός ἈΡΟΣ ΜῸ δἰίαυδπάο, φιπὶ Μοπίον ΒΙΓΠΥΠῈ5 ἀἰδοῖρυ 5 δία δυάϊίοι 

τορος τοῦ Βιθυνοῦ μαθητοῦ ὄντος χαὶ παρ᾽ αὐτὸν ἐλ- 

 θόντος εἷς τὴν διατριδήν, ὡς ἐπείρα αὐτοῦ τὴν παλλαχὴν 

ὁ Μέντωρ, χαθά φησι Φαδωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἴστο- ἰἰδίοτία, ἰηΐος αἰοοπάυπι ἴῃ {Πὰπὶ Μαπίογοπι βἰο )οοδίιβ 

ΡΟ Θπὶ ἰρβὶιι8 ἰοηίδβϑοῖ, υἱ Ἐδυουίηυβ γοίογί ἰπ ΟἸηἰ σοΠᾶ 

ρΐα, μεταξὺ λέγων παρῴδησεν εἰς αὐτόν" ἐξί: 

(4) Πωλεῖταί τις δεῦρο γέρων ἅλιος νημερτής, (04) Τοίγιουβ πο φι!άδπι νογβδίαυγ μουμαποίο οἱ ἰάθηι [486 : 

Μέντορι εἰδόμενος ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν", νΔη05 ἰΠΟΓΘΗ.16 Β6ΠΟΧχ,, ΡὰΓ Μοηίογὶ πιο ΠῚ ῦΓ ἸΟι68πι- 

ιῦ τοῦτον σχολῆς τῆςδ᾽ ἐκχεχηρῦχθαι λέγω“ Ἐχί(ογπιϊπαῖο, ργθθοο, ποϑίγᾶ ῃυη0 6χ 80} 1οΪἃ. 

καὶ ὃς ἀναστὰς ἔφη" Αἰ {Π6 σοπίίπυο Θχδαγμθῃϑ ἱπίυ  ᾿ 

Οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦχα. Ῥγϑυοῃοβ οἰαπηδηΐ : Θοποῖεὶ ργοίίπυ8 {1}. 

Δειλότερον δέ πως δοχεῖ περὶ τὴν τελευτὴν ἀνεστράφθαι, 77) ΥἱἹΔείαγ πιογίεπι ἱσπδυίογα δηίπιο (1556, αΌυ πη δϑθρίυ ἀΐοθ- 

ὅτε συνεχὲς ἔλεγεν, « ἣ συστήσασα φύσις χαὶ διαλύ- τεί, Οὐδ πια οοπιρορίξ παίυγα, οδάοπι ἀϊβθοῖγεί. Οὐμπὶ 

15 σει. ν μαθών το Ἀντίπατρον φάρμαχον πιόντα ἀπο- δυΐοπι ἀἰάϊοἰθδοῖ ΑπεραίγΓαπι σθθπο ιδυθίο ἀείυποίυπι, οἱ 

θανεῖν, παρωρμήθη πρὸς τὸ εὐθαρσὲς τῆς ἀπαλλαγῆς ἰρ86 οομηπιοίυϑ ο8ὲ δὰ Πδπὸ οοηϑίδηςἰδη) δηϊπιὶ ἱπ οθουηἀδ 

καί φησι, « δότε οὖν χἀμοί: » τῶν δὲ εἰπόντων, « τί; ν τῃογίς οἱ δχοϊδηιανίξ : ΕΓρο οἰΐαπι πὶ ἀδίβ. 1118 δυΐειι, 

« οἰνόμελι » εἶπεν. τελευτῶντος δ᾽ αὐτοῦ φασιν ἔχλειψιν φυϊάν φιατγεπίϊθυς, Μαϊβαπι, γεβροπάϊί. ἘῸ πιογίῃο ᾿πηϑπι 

γενέσθαι σελήνης, συμπάθειαν, ὡς ἂν εἴποι τις, αἰνιτ- ἀρίροίδθο πατγδηΐ, ἰδηαυδπι 5ὶ, υἱ ἀϊχετῖϊ δι χυΐβ, δἰἀογυπι ροϑὶ 

ἢ" τομένου τοῦ μεθ᾽ ἥλιον καλλίστου τῶ ἀπ ΠΥ (5) φησὶ ΒΟ ]θ Ρυ]ΟΠογγίπιιπι δὶς δα απι ἀο]ογόπα νυ οἹ υδγὶϊ βἰ Σπί ἤΟΆΓΘ. 

δὲ ᾿Απολλόδωρος ἐν χρονιχοῖς ἀπελθεῖν αὐτὸν ἐξ ἀνθρώ- (65) Βοίεγί ἀροϊοάογυβ 'π ΟΠγοπίοἱβ Βα πιδηΐ5 ΘυΠὶ ΘΧΟΟβ5.356 

πων ἔτει τετάρτῳ τῆς δευτέρας χαὶ ἑξηκοστῆς χαὶ ἐχα- ἘΝ. δὴν μρμμΝς δαιεδούκθ, οὐτα μειιῃ μὲ. φερυπῆ αι ἀμπὸ 

τοστῆς Ὀλυμπιάδος, βιώσαντα ἔτη, πέντε ποὸς τοῖς δ ᾿ : 

ὀγδοήχοντα. Φέρονται δ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολαὶ πρὸς Ἀρια- 8 ὐδτον Π00π:| Ὑιχιμθει 8ΠΠ08 ΟΟἰΟΡΙηΐ8 ΤΠΉΠΠΕΙ Ἐὲγ ΠΡ 

.» ράθην τὸν Καππαδοχίας βασιλέα. τὰ δὲ λοιπὰ αὐτοῦ οἱ 5)" ἜΡΈΙΟΙΕΙ 84 ἈΤΙΔΕΒΙΏΕΙΙ Οἰερδάθοια, τΈΒΕΠΙ: ΒΕΙΙαυα 

μαθηταὶ συνέγραψαν" αὐτὸς δὲ χατέλιπεν οὐδέν. ἔστι ἰΡρδίυ8 οοηϑογίρδοτε ἀϊϑοίρυ!! : ἴρϑ8 Θπίπι μΠ}}}} γε! χα! !. Εδῇ 

χαὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν τῷ λογαοιδιχῷ μέτρῳ [χαὶ Ἀρχε- δυΐοηι οἵ ἰῃ θης ποβίγυπι ορί σγδιηπιδ ἰΙοσδορϊοο [οἱ ΑΓ] 6- 

θουλείῳ]" 
Ρ0160] πιοίγο : 

Τί με Καρνεάδην, τί με, Μοῦσα, ἔλεις ἐλέγχειν, [πη σδγηθδάο αυἱὰ, Μυβ8, [068 Γεργοπάδπι ἢ 

:0 ἀμαθὴς γὰρ ὃς οὔτι χάτοιδεν ὅπως δεζοίχει ἱπάἀσοίυϑ ἰδ 6β 4ιο ρϑοίογα οἷδπι ρανθβοιηΐ 

τὸ θανεῖν" ὅτε καὶ φθισιχήν ποτ᾽ ἔχων χαχίστην πποηίϑα! ΡΒ βίου βίο {16 πλ8]10 Ἰαδογϑῃϑ 

νόσον, οὖχ ἔθελεν λύσιν ἰσχέμεν' ἀλλ’ ἀχούσας 

ὅτι φάρμαχον Ἀντίπατρος τι πιὼν ἀπέσδη, 

(68) « δότε τοίνυν, ἔφησε, τὶ χἀμὲ πιεῖν. » « τί μέντοι ; 

ταν 6 Γ, Ρ6Γ 86 Β0]Υ] γθποὶΐ : δοὰ Ὠδιιδίο 

οὐίϊεβο υἱ οοπιρογίξ Απιραίγυτη ὙΘΏΘηΟ, 

᾿Ξ αἰνὰ κα δότ᾽ οἰνόμελι. » σῃ όδρα τ᾽ εἴν ε πρ ὄχει ρα (66) θείς, «αἰ, Ὀίνεγα οἵ πα ῃ 1 Ουκβίογυηί : Ουἱά δυίοπι 

Ἵ ᾿ [ταυτί αᾳυϊά υἱβῦ « Πδΐα περ ϑυπὶ! » ΠῚ ἰδπιθῃ ΠῶρΟ ἴῃ ΟΓΘ 

« φύσις ἥ συνέχουσά με χαὶ διαλύσεται δή. » ΒΑΡ ΔΡαπὶ : « ΟΦαδο μερί, παίυγα ϑοϊνοῖ. » 

Ὁ μὲν οὐδὲν ἔλασσον ἔδη κατὰ γῆς, ἐνῆν δὲ ΝΙΝΙΙοπιΐηυ5 ἰδίϊο Ὠπγαπιὶ βυ θέ : δί ᾿οοθαί 

τὰ πλέω χακὰ κέρδε᾽ ἔχοντα μολεῖν ἐς ἄδου. ταϑ]α ᾿υοτἰ(Δοϊοπίεπι δυίυρίθ56 ἴπ ΟΥΓΟιπι. 

(0 Λέγεται χαὶ τὰς ὄψεις νυχτὸς ὑποχυθῆναι καὶ ἀγνοεῖν' 9 Αἰυπὶ εὐυβ οου}}8 δἰφυδηάο, ἴρϑο πεβοίθηΐθ, (βμεῦγδ85 οἴιδδδ, 

χελεῦσαί τε τὸν παῖδα λύχνον ἅψαι" εἰςκομίσαντος δὲ [ιιβδίββοα 6 ΒΕΓΥΌΪΌΠΣ ἸΟΘγΓΏΔΠῚ δοοοπάεγα : φαΐ 4ιιὰπι δίξα- 

καὶ εἰπόντος, « χεχόμικα », « οὐχοῦν 7 εἰπεῖν, σὺ ἀνα- Ἰρροῖ δ ἀΐοογοί : Αἰ] ; Εγρο, ἱπαυϊ!, (ὰ Ἰοβδ. Ἠ 7806 

γίνωσχε' » Τούτου πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι γεγόνασι μα- ΤῸ ς ἢ ταιμεῖ ἕμογα ἀϊβοίρα!!, 8θὰ ἐχοθι!θπι βδίπνιιβ ΟἹ] οπιᾶ- 

ὑΠΈ5Ε. εν} ὙΠ ΕΣ δ ελειτοβαχθτ, περὶ δος Οὔυδ, ἀδ αὐυὸ ͵ᾶπὶ ἀϊορηάυπι. ΕἘαϊὶ οἱ αἱίυ8 Οαγηοδάσϑ, 

(5 λεχτέον. Γέγονε μέντοι χαὶ ἄλλος Καρνεάδης, ἐλεγείας 11 τὴ 
εἰορία: νοοία [γἰφι υ8. 

ποιητὴς ψυχρός. 

--- “ππρΦΦ9 αἱ----- 
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ΚΑΕΙΤΟΜΑΧΟΣ. ΟἸΙΤΟΜΑΘΗΪ5. 

67. Κλειτόμαχος Καρχηδόνιος. οὗτος ἐχαλεῖτο μὲν! 67. ΟἸϊοπιδοθυβ Οατγι παρ πίοπβί5. ΗΟ ρδίγίδ ᾿πρτια Α5- 

᾿Ασδρούθας καὶ τῇ ἰδία φωνῇ κατὰ τὴν πατρίδα ἐφιλοσός ἀγιθαὶ Δρρο!]δρθαίαγ, ἰῃ φυᾶ οἰΐδηι δρυιὰ βθοβ Ρμἱοδορ ιδτὶ 

φει. ἐλθὼν δ᾽ εἰς ̓Αθήνας ἤδη τετταράχοντ᾽ ἔτη γεγονῶς 2. ςοπευονοταῖ. Αἰδποηδβ δυίοπι οοπίοπαϊξ ἰδπ) φαδάγαρλη ἃ 

ἤχουσε Καρνεάδου' ἀξευούμο ἀποδεξάμενος αὐτου τὸ ῃῃρ5 πϑΐυς, δυάϊνϊχυο σἀγποδάεπι. Ἐ78 1116 ἀΠἰσοπ ξδπὶ 

᾿ ἀρλφα ἐτλαμὴ : τὐλον τε ἜΝ ἐὴ ἣν ἈΠῸ ̓ τηδρηί ἰδοίοιϑ οἴΐδοϊἑ υἱ 6 Γὰ8 δααϊδοογοί, υἱγυμ]ας δὲ 

ΤΡ ΤΎΡ ἘΞ ἀν αρέδουκε ἦ ἄσεν ἐπιμελείας, τε ΗΠ Οϑορ ἶδπι (οτπδνὶέ. ΕΟ δυΐοπι {16 ἱπἀυβίγίεα ργουθοίυβ 
ὑπὲρ τὰ τετραχόσια βιόλία συνέγραψε. χαὶ διεδέξατο σα ΘΕ ΡΣ προσ αμ ϑεανοθοθΝ Ἢ 
τὸν Καρνεάδην χαὶ τὰ αὐτοῦ μάλιστα διὰ τῶν συγγραμ- “ν᾽ ΠΡ ἩΠΓΕῚ ἘΗΒΟΓΗΙ ΒΕΓ ΥΣ , ΤΛΗΠΏΝΗΣ ΒΟ ΓΒΕ Εν ΠΣΟΥΕΟΘΙ 

͵ , Ξ οἰΐαι Οαγηοδάϊ, οἱ ἢυ}885 τηδχίπηα ἀϊοίδ ᾿Πυβίγαν! δοσγιρίϊβ μάτων ἐφώτισεν. ἀνὴρ ἐν ταῖς τρισὶν αἱρέσεσι δια- 2 ᾽ 
58. ἘχΟΟΙ αἰς ἐπ {γῖδι5 ργἰπιδγι 5 δοοῖθ, ΑὐἼδἀοπηοοσαπι ι0 πρέψας, ἔν τε τῇ Ἀχαδημαϊχῇ καὶ περιπατητιχῇ χαὶ ΣΟ ͵ 

στωιχῇ. καθόλου δὲ τοὺς Ἀχαδημαϊκοὺς ὁ Τίμων οὗ- βοϊ!ἰοοί͵, Ρεγραίοίοογυπι δίᾳυς 5ἰοϊοογαπι. ΟἸηπῖπο δυΐοπὶ 

τωσὶ διασύρει" Δεοδάοπιίοοβ ἰΐδ ἴδγο ἱποοοίδίυγ ΤίπΟη : 

Οὐδ᾽ ᾿χαδημαϊχῶν πλατυρημοσύνης ἀναλίστου. δ ποαι6 ρᾶγγ 88 Αὐδάθμιὶ ἱποοπάϊ8 ᾿υἀϊΐ. 

Ἡμεῖς δὲ τοὺς ᾿Αχαδημαϊχοὺς τοὺς ἀπὸ Πλάτωνος Νοβ δυΐοπι φυυπι ἀδ Αοδάεπιοίβ φαΐ ἃ ΡΙδίοπε ἤυχογα, 
16 διεληλυθότες ἔλθωμεν ἐπὶ τοὺς [ἀπὸ Πλάτωνος] περι-ὀ δεῖ ἀϊχοτγίπιιι8, ἰγαπϑοϑηνιβ Ἶδηι δὰ Ῥεγίραίοιίοοϑ [ἃ Ρ]δ- 

πατητιχούς, ὧν ἦρξεν ᾿Αριστοτέλης. ᾿ (οπα νϑηϊοπίθ8], φυογαπὶ [1 ᾿γίποορϑ Αὐἰδίοϊοϊος. 



ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΛΕΡΤΊΟΥ 

ΒΙΩΝ ΚΑῚ ΓΝΏΜΩΝ ΤΩΝ ἘΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙᾺ 
ΕΥ̓ΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ 

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ. 

ΔΌΣ πὰ 

ΚΕΦ. Α΄. 

ΔΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 

ὔ 
τ. Ἀριστοτέλης Νιχομάχου καὶ Φαιστιάδος Σταγειρί- 

τῆς. δὲδὲ Νιχόμαχος ἦν ἀπὸ Νικομάχου τοῦ Μαχάονος 
τοῦ Ἀσκληπιοῦ, καθά φησιν “Ἕρμιππος ἐν τῷ περὶ Ἀρι- 
στοτέλους: χαὶ συνερίω Αψμύντα τῷ Μακεδόνων βασιλεῖ 

ὃ ἰχτροῦ καὶ φίλου χρεία. Οὗτος γνησιώτατος τῶν Πλά- 
τωνος μαθητῶν, τραυλὸς τὴν φωνήν, ὥς φησι Τιμόθεος 

ὃ ̓ Αθηναῖος ἐν τῷ περὶ βίων: ἀλλὰ καὶ ἰσχνοσχελής, 
φασίν, ἦν, καὶ μικρόμματος ἐσθῆτί τ᾿ ἐπισήμῳ χ ρώμε- 
νος χαὶ δαχτυλίοις καὶ χουρᾷ. 

τὸ χόμαχον ἐξ “Ἑρπυλλίδος τῆς παλλαχῆς, ὥς φησι Τὶ- 

μόθεος. (2 Ἀπέστη δὲ Πλάτωνος ἔτι περιόντος" ὥςτε 

φασὶν ἐχεῖνον εἰπεῖν, κ ᾿Αριστοτέλης ἡμᾶς ἀπελάχτισε; 

καθαπερεὶ τὰ πωλάρια γεννηθέντα τὴν μητέρα. » φησὶ 

δὲ χαὶ “Ἕρμιπτος ἐν τοῖς βίοις ὅτι πρεσδεύοντος αὐτοῦ 
15 πρὸς Φίλιππον ὑπὲρ ᾿Αθηναίων σχολάρχης ἐγένετο τῆς 

ἐν Ἀχαδημίᾳ σχολῆς Ξενοχράτης" ἐλθόντα δὴ αὐτὸν χαὶ 
θεασάμενον ὑπ᾽ ἄλλῳ τὴν σχολήν, ἑλέσθαι περίπατον 
τὸν ἐν Λυχείῳ χαὶ μέχρι μὲν ἀλείμματος ἀναχάμπτοντα 
τοῖς μαθηταῖς συμφιλοσοφεῖν" ὅθεν περιπατητιχον προς- 

20 ἀγορευθῆναι, οἷ δ᾽, ὅτι ἐκ νόσου περιπατοῦντι Ἀλεξαν- 
ὅρῳ συμπεριπατῶν διελέγετο ἄττα. (3) ἐπειδὴ δὲ 

πλείους ἐγένοντο ἄδη, καὶ ἐχάθισεν εἰπὼν 

᾽ Αἴ Ἁ ΄ μπαὶ ’ ΄᾿ Ἄ κὦῳ λέ 

ἰσχρὸν σιωτίαν. “Ἐν οΧρατην Ο ἐᾶν εγέιῖν. 

χαὶ πρὸς θέσιν συνεγύμναζε τοὺς μαθητάς, ἄμα καὶ 
ἢ» ῥητοριχῶς ἐπασχῶν. πειτα μέντοι ἀπῆρε πρὸς Ἔρ- 

μείαν τὸν εὐνοῦχον, ᾿Αταρνέως ὄντα τύραννον" ὃν οἱ μέν 
φασι παιδικὰ γενέσθαι αὐτοῦ, οἱ δὲ χαὶ χηδεῦσαι αὐτῷ 
δόντα τὴν θυγατέρα ἣ ἀδελφιξῆν, ὥς φησι Δημήτριος ὃ 
Μάγνης ἐν τοῖς περὶ δμωνύμων ποιητῶν τε χαὶ συγγρα- 

20 φέων’ ὃς καὶ δοῦλον ἘΕὐῥούλου φησὶ γενέσθαι τὸν “Ερ- 
μείαν, γένει Βιθυνὸν ὄντα χαὶ τὸν δεσπότην ἀνελόντα. 
᾿Αρίστιππος δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ παλαιᾶς τρυφῆς φησιν 
ἐρασθῆναι τὸν ᾿Αριστοτέλην παλλαχίδος τοῦ “Ἑρμείου. 
(ἡ) τοῦ δὲ συγχωρήσαντος ἔγημέ τ᾽ αὐτὴν καὶ ἔθυεν ὑπερ- 

350 χαίρων τῷ γυναίῳ, ὡς ᾿Αθηναῖοι τῇ ̓ Ελευσινίᾳ Δήμη- 
τρι τῷ τε Ἑρμεία παιᾶνα ἔγραψεν, ὃς ἔνδον γέγραπται. 
᾿ἘἘντεῦθέν τε γενέσθαι ἐν Μαχεδονία παρὰ Φιλίππῳ καὶ 
λαθεῖν μαθητὴν παρ᾽ αὐτοῦ τὸν υἱὸν ᾿Αλέξανδρον, καὶ 
αἰτῆσαι ἀναστῆσαι αὐτοῦ τὴν πατρίδα χατασχαφεῖσαν 

0 ὑπὸ Φιλίππου χαὶ τυχεῖν" οἷς καὶ νόμους θεῖναι, ἀλλὰ 
χαὶ ἐν τῇ σχολῇ νομοθετεῖν μιμούμενον Ξενοχράτην, 

Ἔσχε δὲ καὶ υἱὸν Νι- 3 

6 

11 

ΠΙΟΘΕΝΙ5 ΠΛΕΆΤΗ 

ΥἹΤῈ ΕΤ ΡΙΛΑΟΙ͂ΤΑ ΟΠΑΒΟΆΌΜ ΡΗΙΠ[Ο5Ο- 

ῬΗΟΜΔΌΜΌΕΟΕΜΓΙΒΆΙΘ ΟΟΜΡΒΆΕΗΕΝΒΘΑ. 

ΠΙΒΕΒᾺ ΟΥΙΝΤΟΞ. 

ΟΑΡ, ]. 

ΑΒΙΘΤΟΤΕΙΕΞ5. 

ΞΟ 1.Αγϑ[ο(6165 ΝΙΟΟΠΙΔΟΙ ΡΠ] οπ δά δυο ἢ] 1 π5 Βα ρ ΓΙ [65 (υἱ, 

Ῥόγγο ΝΙΘΟΠΊΔ0}}18 ἃ ΝΙοοΙΏΔ 0} 0 ΜΔΟ] ΟΠ ΐβ ἢ] ΪῸὸ ΖΕ 5ου]αριὶ- 

4.6 ποροῖς οτίρίηοπι ἀυχὶξ, αἱ ΗΓ ρρι8 ἰῃ οο ᾿ἰθγο χυοπὶ 

46. Αγιϑίοίο]6 βογίρμϑὶὶ, ἰγδὰϊ, σοηγνῖχὶί δυίΐοιη ΑἸηγηίδ Μὰ 

2 ὁδάοπυπι γΓοσὶ πηϑαϊοίηδ οἴ Δ οἰ Π αγαία. Ηἰς ᾿πίου ΟΠ Π68 

ΡΙαίοπἶ8. αἰδοῖ ρ.}}]08 τπιᾶχίπιδ Ἔχ! αἱ : ησυδ ὈΔ4]Ριι5, υἱ 

Τιμοί οι 5 ΑἸΠΘἢ 6 ἢ 518 ἰη ᾿ἶτο ἀδ Υἰ5 γοίογί , οἰϊδη οχὶὶ - 

ἢυ5 ΟΥ̓}, δαί, ραγνίβααο οοι}}}8 (οἷ, νϑϑίο ἱπβίρσηὶ οἱ 

ΔῺ}}15 80 ἰοηϑηΓ 16 η8. Ναίυϑ 65 δυίοπι ἢ} οἱ Π}108 ΝΙοο- 

ΠΔ0}}ὺ58 ὁχ ΗδγρΡΥ 6 σοπουλθίηδ, υἱ Τὶ ΠΠοἴἤ οι}. αἰξ, 6) 

Ἀρερδδι ἃ ΡΙδίοης ἀυμ ᾿Π|6 δάῃυο νἱνογοί. }η46 αἰχίδοο ου πὰ 

ἰγδάπηΐί, Αγίβίοίθ 68. Π08 οδ] ΕἸ ΓΟΡΟΪ ΟῚ δου ἴαυο ἰῃ 

πιδίγοι Ρ0}}}} σϑηἱ, Βοίογί ΗΟΓΠ ΙρΡρυ5 ἰη ὙΠ Ἶ5, «πὰ πὶ Αἴ 6- 

πἰοηβίιπὶ ἰοραῖαβ δὰ ΡῈ ΠΙρρυπλ Ρὑγο οἰδοογοίαγ Ατγίβίοίοϊος, 

Αὐδάοιηϊοῦβ 50}|0185 ργοίθοίπλ υἶθ86 ΧΟηοοΓαίόπι : 4υυΠ| 

ΥΟΓῸ ΓΘΥΘΓΒΙ15 ο556ῖ ΒΟΠΟΪΔΙΏΠῈ6 50}} 8110 υἱα βϑοῖ, δ οζίβϑα ἴῃ 

ἴχγοθο ρΡοΓραίαπι (αηιδιιἑαογ μη), ἸΠΙοα 6 ὑ84116 δά υποῖϊο-. 

θη ἀθδιθυ]δη0 οὐ ἀἰβο  ρ0}}8 ΡΠ] ΟϑορΠδγὶ ΒΟ ἴππι|, δί- 

χυσίπάς Ρεγραίος απ ΔρΡΟΙ]δίυπη 6556, ΑἸ] ἸἀΟἾΓΟΟ 510 γοοδ- 

ἴυμι δεϑογιηΐ, αυοα ὁχ ὡρτἰ(πἀΐη6 ΘΟ ΥΙ Θβο ἢ δὲ ἀ681}- 

Βυ]δη  ΑἸεχᾶπάγο οοηιθ8 4υδδπι ἀἴϑδογογα βο]ογθί, (3) 

Ὀμὶ τόγὸ ͵δπε Ρ᾽υΓ65 6556 οΘΟρογδηΐ, βαάθηβ ἀοοοθαῖ, ἀΐ 068 

5,6γο ἴυγρο, οἱ δίηογα Χοηοογαίομι ἰο4α]. 

Αἀ ργοροβίίδπι χιυθοϑ 006} ἀἰ80]ρι}108 τπὰ ἀχογοοθδί, βίη] 

οἴ γῃοίογυμ ΙΟΓΟ 605 ἀοίθη9. Ὠοΐπας δὰ Ηογπΐδη) δι πὰ- 

οἰνππλ ργοίδοίι9 οϑ(, Αἰδγ θη 51}}Π} ΤΥ̓ΓΔΉΠΌΠ, 406Πὶ 8}}} φυΐ- 

ἀδπι ΔΠιΔ5Ι ΠῚ) 6118 [υἶ856 ἰγαιπί,, 4111} ὙΘΓῸ 58:0] δίπηϊ δίς 

Ϊπποίιπι, (γα ΐᾶ οἱ ἰῃ πηδίγ πο ηἴυ τ ἢ] δἰνα πορία, υἱ Γ6- 

[γί Ποπηγοίγι 8 ΜᾶρΡΠΘΒ ἰῃ ᾿ἰὈγὶβ ἀ6 ροοίΪΒ 86 δογίρίογι θ0.5 00- 

σηουίηἶρι8 ; αυἱΐ οἱ ΒᾺΙθ}} βογνὰπ) ΗΙΤ δὴ (Ἶ886 αἰΐ, Βἰ- 

{πγηυπι σόηογα, 4π6 πὶ οἵ ἀοπλ πὴ δ πὶ ΟΟΟἰ ἀΪ886. ῬΟΓΓῸ 

ΑὝίβιρρυθ ἴῃ μΥίηο ἀὁ δηϊΐϊψυο [χὰ Ἰῦγο Αὐἱϑίοίθ! πὶ 

αἷΐ Ηδγπη οοπου  ἰηᾶπιὶ ἀθρογίϊ5586, (4) φυδπὶ {|| ὁράσηία 

ἀυχίξέ ὑχοόγοπὶ ἃ βυργᾷ πιοάυπι Ἰεοἴυ8 πι0} ]} γι} ] 5 5δογᾶ 

[λεϊοθδί Ἰιαινὰ βοοὺβ ἃίαυ Αἰ] ΘΠ 6 Π565 ΕἸ υβί παρ; Οογογὶ : ΗΘ Γ- 

ΠηϊδοηΠ6 ρώρδηθη βογρδ!ξ, 4υἱ ἰηἴτα δογρίι8 οϑ[. Ηΐῃο ἴῃ 

Μδοράοηίΐα ἀρυὰ ΡΠ ΡΡατ Υἱ χίβϑο, δία 8 60 ΑἸσχδηάγυπι 

ΔΙ γα ἀϊομάπι δοοορίδϑο,, ρο ββοαυθδ υἱ ραίγία δυᾶ γοϑίϊ- 

[υσγοίυν ἃ ΡΠΠΙΡρΟ νβϑίδία, ἰθχια ἱπηροίγαϑϑο; οὐ Πα 6 ΠῚ 

ΡΟρυ]αγῖδι19 8118 οἰδππι 6 ρ65 ἀθα ϊββ6. δὰ ἰῃ βοίιοία υ0- 

406 Ἰοσοθ οὐπὶ 1896 ἰπηϊαπάο Χοποογαίθηῃ, υἱ ῥΓη- 
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ὥςτε κατὰ δέκα ἡμέρας ἄρχοντα ποιεῖν. ἐπειδὴ δ᾽ 

ξδόχει ἐπιεικῶς αὐτῷ συγγεγενῆίσθαι Ἀλεξανδρῳ, 
ἀπῆρεν 

εἷς Ἀθήνας, συστήσας ᾿αὐτῷ τὸν συγγενῇ Καλλισθένην 

τὸν Ὀλύνθιον᾽ (5) ὃν καὶ παρρησιαστιχώτερον λαλοῦντα 

τῷ βασιλεῖ χαὶ μὴ πειθόμενον αὐτῷ φασιν ἐπιπλή- 

ξαντα εἰπεῖν" 

Ὠχύμορος δή μοι, τέχος, ἔσσεαι. οἷ᾽ ἀγορεύεις. 

χαὶ δὴ χαὶ ἐγένετο. δόξας γὰρ Ἑρμολάῳ συμμετεσχη- 

κέναι τῆς εἰς ̓ Αλέξανδρον ἐπιβουλῆς ἐν σιδηρᾷ περιήγετο 

γαλεάγρᾳ, φθειριῶν καὶ ἀχόμιστος" καὶ τέλος λέοντι 

παραδληβεὶς, οὕτω χατέστρεψεν. δ᾽ οὖν ᾿Αριστοτέ 

λης ἐλθὼν εἰς τὰς Ἀθήνας χαὶ τρία πρὸς τοῖς δέκα τῆς 

σχολῆς ἀφηγησάμενος ἔτη ὑπεξῆλθεν εἰς Χαλκίδα, Εὐ- 

ρυμέδοντος αὐτὸν τοῦ ἱεροφάντου δίχην ἀσεξείας τραᾶ- 

ψαμένου, ἢ Δημοφίλου, ὥς φησι Φαόθωρῖνος ἐν παντο- 

δαπῇ ἱστορία, ἐπειδήπερ τὸν ὕμνον ἐποίησεν εἰς τὸν 

προειρημένον “Ἑρμείαν, (ε)͵ ἀλλὰ καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ 

τοῦ ἐν Δελφοῖς ἀνδριάντος τοιοῦτον" 

ξ 

φῶς σι 

Τόνδε ποτ᾽ οὐχ ὁσίως παραδὰς μαχάρων θέμιν ἁγνὴν 

ἔχτεινεν Περσῶν τοξοφόρων βασιλεύς, 

οὗ φανερῶς λόγχῃ φονίοις ἐν ἀγῶσι κρατήσας, 

ἀλλ᾽ ἀνδρὸς πίστει χρησάμενος δολίου. 

ἐνταῦθα δὴ πιὼν ἀκόνιτον ἐτελεύτησεν, ὥς φησιν Εὖ- 

μῆλος ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν ἱστοριῶν, βιοὺς ἔτη ἑύδου ἤ- 

χοντα. ὃ δ᾽ αὐτός φησιν αὐτὸν καὶ Πλάτωνι τριχχον- 

τούτην συστῆναι, διαπίπτων’ βεδίωχε γὰρ τρία μὲν πρὸς 

τοῖς ἑξήκοντα, Πλάτωνι δὲ ἑπταχαιδεχέτης συνέστη. 

ὃ δὲ ὕμνος ἔχει τοῦτον τὸν τρόπον" 

Ω 
9υ 

ὡυ 
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Ἀρετά, πολύμοχθε γένει βροτείῳ, 

θήραμα κάλλιστον βίῳ, 
σᾶς πέρι, παρθένε; μορφᾶς 

χαὶ θανεῖν ζαλωτὸς ἐν ᾿Ελλάδι πότιος 

χαὶ πόνους τλῆναι μαλεροὺς ἀχάμαντας" 

τοῖον ἐπὶ φρένα βάλλεις 
καρπόν τ᾽ ἀθάνατον χρυσοῦ τε χρείσσω 

χαὶ γονέων μαλαχαυγήτοιό θ᾽ ὕπνου. 

σεῦ δ᾽ ἕνε,᾿ οὖχκ Διὸς ἑΗρακλέης Λήδας τε χοῦροι 

πόλλ᾽ ἀνέτλασαν ἔργοις 

σὰν ἀγρεύοντες δύναμιν. 
σοῖς δὲ πόθοις ᾿Αχιλλεὺς 

Αἴας τ᾽ ᾿Αἴδαο δόμους 

ἦλθον (8) σᾶς δ᾽ ἕνεχεν φιλίου 

μορφᾶς χαὶ ᾿Αταρνέος ἔντροφος ἀελίου χήρωσεν αὐὖ- 
τοιγὰρ ἀοίδιμος ἔργοις, [γᾶς. 
ἀθάνατόν τε μιν αὐξήσουσι Μοῦσαι 
Μναμοσύνας θύγατρες, 
Διὸς ξενίου σέδας αὕξουσαι φιλίας τε γέρας βεδαίου. 

ἔστι δ᾽ οὖν καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν οὕτως ἔχον' 

Εὐρυμέδων ποτ᾽ ἔμελλεν Ἀριστοτέλην ἀσεύείας 

γράψασθαι Δηοῦς μύστιδος ὧν πρόπολος, 
ἀλλὰ πιὼν ἀκόνιτον ὑπέχφυγε᾽ τοῦτ᾽ ἀχονιτὶ 

ἦν ἄρα νικῆσαι συχοφάσεις ἀδίκους. 

40 ̓ 

48 

Ὁ δ᾽ οὖν Ἀριστοτέ- 7 

ΒΙΒΑ. 1, α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΔΗΣ. 

αἰραιη 80 }0]85 ἰῃ ἀθη05 ἀἰ65 ογοᾶγοί. ᾶιὶ γογο ΑἸοχδηάγο 

ἰμβι ΘηὯο 54115 υἱδὺβ οδί πᾶνᾶβϑθ ὀρογᾶπιὶ, ὁοπιπηοηάαίο 

11} οορπδίο ΘΔ] ἰϑίποπα ΟἸγπίΐο Αἰμαπᾶβ οοπορβϑίξ. (5) 

Οὐοι ἰ}}|6 ᾿ἰ ογίι18 οἴιπὶ γοσο Ἰοφιθηίοπι προ δἰ ϑιδαάρηι 

ΟΡϑοχυθηΐοπι ἱμογορι ἶθθα πδγγαίαγ [}}5 ν ΘΓ : 

Μοιϑ Εἰ ], σπδίο, ρᾶγαίδ οϑέ πηδίιγ ἰδία Ἰοᾳυοηί!. 

14 ᾳυοὰ δοεϊάϊξ, Ναπι ογοάϊ 5 οπὶ ΗργτηοἾδο ἰῃ ΑἸοχδη- 

ἄγυπι ΟΟΠ)Γᾶβ86, ΟΑΥ̓́ΘΔ (ὌΓΓΟΔ ἱποὶ 8115 οἰγουμπι(γο δίηγ, 

Ροάϊου δ οἱ βαυδίογα οὔϑίυ8 : ἃς ροϑίγειηο ἰϑοπὶ ομθείυπ 

ρου, Ἐπίπινοτο Αγ βίοίθὶθα Αἰ πο πδ5 ργοίδοίυβ αυυπὶ ἐς 

ἰγοάροϊπι ΔΠΠ05 Βοος ργα[υἱδϑοΐ, οἰδ ΟἸ δ] οἰ 6 πη οοποθς- 

δἰξ, χυοὰ 80 Επγγυπηθάοηία Ὠἰογορῃδηίΐδ ἱπιρίοίαί 5 δου 58 - 

ἴιι9 οὐβοί,, βίνα, υἱ Ἑδυόγίηυβ δἰϊ 'ῃ Ομπηηίσοηδ Ὠἰπίογία, ἃ 

ΒοιοΡ  ο, 4υΐα ΠΏ ηΛ ΠῚ ἰῃ Θιπὶ 4116πὶ Ὀγδραϊχίτηυβ Ηογ- 

ΤηΪΔ ΠῚ 50 ΓΙ ρϑοΥ, (6) οἱ οὐυδηηοα! ργοίογοα ορὶ σγδιπιᾶ 5[8- 

ἴὰδ5 ΠΟΙρΙἷς Ροκίίο ἱποίαϊ ουγανογίί : 

Ἀδχ ᾿πὸ ῬΟΓΒΔΓΙ ΠῚ ἀομΠ 156 01:6 58 σὶ {ΠΟ ΓΟΓΙΙΠῚ 

ΟΟΟΙά  , νἱοίδῃϑ 1υ8ηυ6 ποίλϑ4υ 6, Υἱγυπι. 

ΝΑ ὨΘ406 Ο0]]Δ10 οσογίδηιὶπα υἱοὶξ δρεσγίο, 

ἰηδιοϑὲ μοπιὶ ἰδ δοὰ (δι δηΐς Πά6. 

Ηἰΐο τογο, υἱ αἱ υπΊ6}08 ἰη αυϊπίο Ηἰβἰοτίαγυπι, ᾿δυ9ῖ0 

δοοηϊίο τηογίι118 οϑἱ βορίιπδροϑ 0 δίδ 8 ἀπηο. 16. ΥΕῸ 

τοίογί ἰρϑουπὶ Ρ]δίοη!ϊ ἔτ σοηδγ 1] 56 ἰῃ αἰθο 0} }Π8η} ἀραξβθο, 

δοα (Δ}ΠΠἠῸΣ : πδιηαυο νἱχὶξ ἃΠΠ08 φοχδσίηίδ ἴΓ68,, οἱ βορίϊπιο 

ἀοοίπιο εἰδί8 Δηη0 Ρ]δίοποπι διιάϊΐγε οορὶΐ. Ἐδϑὶ δυίοπι 

ΠΥΠΏΩ18 1116 Πυ)} υϑπιοαὶ : 

(2) Υἱνΐυβ, πιογϊ τὰ Ορόγοβ8 βοηϊὶ, 

Ρυϊομογγίπλι}8 Υἱ 25 ΒΟΟΡΙ 8 ; 

διὸ ἴυδ, Υἷγξο, νϑημϑίδβ, 

υἱ πιοτί Ρτὸ (6 51 ἴῃ ΗΘΙΙδ6 [ΠΧ 

90Γ5 ἰΔΟΥ 5 6116 ἱπηρίσγυπι δάϊγο δ ΓΟΠΟΚ : 

ἰαἰοηλ δηἰ Π)15 ̓ οπηηυ πὶ ἰῃοΓῷ 

ἴυ [γυϊοΐιπὶ., ΠῚ ΘΙ ΟΓΘ ΠῚ ΔΌΓΟ, ΡΟΓΟΠΠΘΙΙ, 

οἱ ρμδί γι δυ8 Πηᾶϑο ΟΔΓῸ ΠῚ ΔΙΠΊΟ4Ὲ6 ΒΟΠΊΏΟ. 

Τα ργορίογ Ζονὶβ Ἠδγδοῖθϑδ ριιουίψιθ 1,688 

τὐ]18 Ῥογίο!ογαγυηί., 

ἰπβοθηΐθ5 βοορίγα ἰυἃ. 

Το ουρίος. ΑΟἢ 168 

Αἰάχαυο ἀοπιοβ μοί ογυπί 

[ηἰογηὶ : (8) ίφυθ ἰ1Ὧπ| Οὐ Βροο 6 πὶ 

ται ἰβδίμνδπι Αἰδγηοί Δ᾽ ππὰ δ ᾶγ πιαρπὶ τἱυδνὶ  4είτῇ. 

Ηἰΐπο Γ(υἱ{ πο} 3 δοί8 : 

Ἰαυάίρυ5 ογὶρίοπὶ πιογίὶ σδμα πῶ, 

ΜπΠοΙοϑΥ δ 50}}0168, 

ἄσουβ 7ονὶβ Ηοϑρὶ 5 δυροηίοϑ οἱ δὶς 108 ρΟγο πη Ϊ8. 

[η ἰυπο φυοημ6 658 ποβίγαπι 00 ΟΡ ΣΡ : 

ΝΌΡΟΙ Αγ βίοίοί πὶ [688 υἱ ρἰὀϊδῖ6 Πούδηΐοπὶ 

ἀοίυ! ΕῸΡγγπθ θη βδογίἢσιβ Οογογ 8. 

Π|6 δοοηϊία Ὀἰνοπα ϑυθίογίυσιξ : 00 ἀκονιτὶ (ππ 0 π6- 

ρτγοίδείο ἱπ) ηϑῆυπι Υἱοθγο ογἰπΊ6 ῃ ογδῖ, [φοίϊο ) 



11Β.04, 1. ΑἈΙΒΤΟΤΕΙ͂ ΕΒ. 

βὲ τοῦτον πρῶτον Φαδωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἱστορία 
λόγον διχανιχὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ συγγράψαι φησὶν ἐπ᾽ αὐτῇ 
ταύτη τῇ δίχη χαὶ λέγειν ὡς ᾿Αθήνησιν 

Ὄγμνη ἐπ᾽ ὄγχνη γηράσχει, σῦχον δ᾽ ἐπὶ σύχῳ. 

5 φησὶ δ᾽ ̓ Απολλόδωρος ἐν χρονιχοῖς γεννηθῆναι μὲν αὐτὸν 
τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς ἐνάτης χαὶ ἐνενηχοστῆς ᾿Ολυμπιάδος, 
παραδαλεῖν δὲ Πλάτωνι καὶ διατρῖψαι παρ᾽ αὐτῷ εἴχο- 
σιν ἔτη, ἑπτὰ χαὶ δέχα ἐτῶν συστάντα" χαὶ εἴς τε Νίυτι- 
λήνην ἐλθεῖν ἐπ᾽ ἄρχοντος Εὐθδούλου τῷ τετάρτῳ ἔτει 

" τῆς ὀγδόης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος. Πλάτωνος δὲ 

τελευτήσαντος τῷ πρώτῳ ἔτει ἐπὶ Θεοφίλου, πρὸς 
μείαν ἀπᾶραι χαὶ μεῖναι ἔτη τρία’ (10) ἐπὶ Πυθοδότου δ᾽ 
θεῖν πρὸς Φίλιππον, τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς ἐνάτης καὶ 
ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, Ἀλεξάνδρου πεντεχαίδεχ᾽ ἔτη 

"5 ἤδη γεγονότος. εἰς δ᾽ ᾿Αθήνας ἀφιχέσθαι τῷ δευτέρῳ 
ἔτει τῆς ἐνδεχάτης χαὶ ἑχατοστῆς ᾿Ολυμπιάδος καὶ ἐν 

Λυχείῳ σχολάσαι ἔτη τρία πρὸς τοῖς δέχα, εἶτ᾽ ἀπᾶραι 
εἰς Χαλκίδα τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς τετάρτης χὰὶ δεχάτης χαὶ 
ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, χαὶ τελευτῆσαι ἐτῶν τριῶν που 

4. χαὶ ἑξήχοντα νόσῳ, ὅτε χαὶ Δημοσθένην καταστρέψαι 
ἐν Καλαυρίᾳ, ἐπὶ Φιλοχλέους. Λέγεται δὲ διὰ τὴν Καλ- 8 
λισθένους πρὸς ᾿Αλέξανδρον σύστασιν προςκροῦσαι τῷ 

βασιλεῖ: χἀχεῖνον ἐπὶ τῷ τοῦτον λυπῆσαι Ἀναξιμένην 

μὲν αὐξῆσαι. πέμψαι δὲ καὶ Ξξενοχράτει δῶρα. (|) 
Ὁ ἀπκέσχωψε δ᾽ εἰς αὐτὸν ἐπίγραμμα χαὶ Θεόκριτος ὃ Χῖος, 

οὑτωσὶ ποιήσας, ὥς φησιν ᾿Αψμόρύων ἐν τῷ περὶ Θεο- 
χρίτου" - 

ἝἙρμίου εὐνούχου ἠδ᾽ Εὐδούλου ἅμα δούλου 
σῆμα χενὸν χενόφρων τεῦξεν Ἀριστοτέλης, 

20 (ὃς διὰ τὴν ἀχρατῇ γαστρὸς φύσιν εἵλετο ναίειν, 
ἀντ᾽ ᾿Αχαδημείας. Βορθόρου ἐν προχοαῖϊς). 

ἀλλὰ χαὶ Τίμων αὐτοῦ καθήψατο εἰπών" 

Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ̓ Αριστοτέλους εἰχαιοσύνης ἀλεγεινῆς. 

καὶ οὗτος μὲν ὃ βίος τοῦ φιλοσόφου τ Ἡμεῖς δὲ καὶ 

Ὁ διαθήχαις αὐτοῦ περιετύχομεν, οὕτω πως ἐχούσαις" 
«Ἔσται μὲν εὖ" ἐὰν δέ τι συμδαίνη, τάδε διέθετο Ἀρι- 
στοτέλης ̓  ἐπίτροπον μὲν εἶναι πάντων χαὶ διὰ παντὸς 
Ἀντίπατρον" (13) ἕως δ᾽ ἂν Νικάνωρ χαταλάῤῃ, ἐπιμε- 
λεῖσθαι Ἀριστομένην, ᾿Γίμαρχον, “[ππαρχον, Διοτέλην, 

“υ Θεόφραστον, ἐὰν βούληται χαὶ ἐνδέχηται αὐτῷ, τῶν τε 
παιδίων καὶ ᾿Ἑρπυλλίδος χαὶ τῶν καταλελειμμένων. 
καὶ ὅταν ὥρα ἦ τῇ παιδί, ἐκδίδοσθαι αὐτὴν Νικάνορι" 
ἐὰν δὲ τῇ παιδὶ συμδῇ τι ---- ὃ μὴ γένοιτο οὐδὲ ἔσται ---- 
πρὸ τοῦ φήμασθαι ἢ ἐπειδὰν γήμηται, μήπω παιδίων 

45 ὄντων, Νικάνωρ χύριος ἔστω χαὶ περὶ τοῦ παιδίου χαὶ 
περὶ τῶν ἄλλων διοικεῖν ἀξίως χαὶ αὑτοῦ χαὶ ἡμῶν. 
ἐπιμελείσθω δὲ Νιχάνωρ χαὶ τῆς παιδὸς χαὶ τοῦ 
παιδὸς Νιχομάχου, ὅπως ἂν ἀξιοῖ τὰ περὶ αὐτῶν, ὡς 

χαὶ πατὴρ ὧν χαὶ ἀδελφός. ἐὰν δέτι πρότερον συμθῇ 

τυ Νικάνορι ---- ὃ μὴ γένοιτο --- ἢ πρὸ τοῦ λαδεῖν τὴν παῖδα 
ἢ ἐπειδὰν λάδη, μήπω παιδίων ὄντων, ἐὰν μέν τι ἐχεῖ - 
νος τάξη, ταῦτα χύρια ἔστω" (1:3) ἐὰν δὲ βούληται 

ΨΙΟΟΕΝΕΔ. 
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(9) Ῥτγίπιυπι ἤυπο ΟΥ̓Δ ΟΠ 6 πὶ )υάϊεία!οπι ΡΓΟ 86 ἦρ90 50γραβῖβθο, 

αυυπὶ Πυ π8 οτἰπιεπἰβ ἀγρυογοίαγ, Ἐδυογιπι8 ἴῃ Οπηπίσοπᾶ 

᾿ὐδιογίδ δυςσίον 6δἰ, δ. ἀἰϊχίβθβο, Αἰ θη 8 

ἘΠ᾿ Ῥγγὰ πδίδ ρυγὶϑ, Πουβαυδ ἰῃ βου θυ5 οχϑίδηίϊ. 

ΑΙξ δυίδι) Αρο]]οάογιβ 'π ΟἸγοηϊοἰβ πδίαπι ΠΠ 0 Δ ΠΟ ργίηιο 

ποηδροβδὶ πιὰ ποπαΣ Οἰγιηρίδ 5, ρογγοχίθϑοαιδ δ Ρ]Δἰοποῖη 

ἀοδοίπηο δορίίπηο οὐἰδίϊβ ΒΏΠ0, δηηΟ 4116 Υἱρίηϊὶ ἃριμ] ουπὶ 

[υ͵856 οομηπιογδίμπηι. Τιῖπὶ γογῸ Ὑϑηΐβθο ΜΙ (] ΘΠ η ἃγοϊιοηΐθ 

ΒυΡΏ]ο, φυδῦίο ἃηπο σοηϊοϑίπιδη οοἴδνδο ΟἸγτηρὶδα 8. Ὑγὲ- 

γυπ| Ὀ]αίοπο ᾿γὶ πιο 6) 546: Δ Πη0 [Ὁποῖο Υἱΐδ, ἀγοϊοηίο Τ],θῸ- 

Ῥ ]ο, ργοίδοϊαπι ο686 δὰ ΗοΓπιΐδηι πιδηβίβδοα δ ΔΠΠ06 ἔγ6β. 

((0) Ργίμοάοίο δυΐοιη Δγοποηί 88 οοηΐυ} 1586 δὰ ΡΠ ρριιπι, 

ΘΘΟΙΠῸ 8ΠΠ0 ΟΟΠ[οϑἰΠηδ ΠΟΠδρ ΟἸΥΠπιρὶ Δ 8, ΑἸοχαπᾶγο 41}}}}- 

ἴαπη ἀδοἰπηθπ) ͵Ἶ8:| ΔΠΠῈπὶ εοἰδί!5 ἀσοηΐθ. Αἰ ἢ88 γοΓῸ ο0η- 

Ορϑβδίδθα 86 0 8ΠΠ0 Οοη(οοίπιδ υπάδοίπηδε ΟἸγιηρίδαϊΐδβ, 

δία ἢ ΠΥ ΘΟ ἰΓο οί ΔΉ ΠΟ5 ἀοουΐδθ6, ἃ0 ἀΘΠ ΠῚ ρογγο χα ϑλθ 

ΟἹ Δ οἰ ἤδη ἰογί[ο ἃ 0 σοπίοβί πλδ αιιδγίδε ἀθοὶ πγθ8 ΟἸΥΠπιρία- 

ἀἶ8, πιογθοαυδ ροΓ 556, φυυ πὶ ο586ῖ ΔΠΠΟΡΌΠΙ ἴογπηὸ βοχαρίηίἃ 

{γίυπι : 40 οἰΐδηλ ἐὐπηρόγα Ποιοδί Ποἢ6πλ ἰη (δἰδυγίδ ἀ6- 

[υποΐππὶ 6886, δτΊοϊιοηίο Ρ]]ο01]6. Ναγγδηί δυίοπι ουπ ΟὉ 

Ο]1Π|ςποηθη ΑἸοχδηάγο οοπιπιοπάδἭυμπι, ἱηνίἀϊδη ἱπουγγίθδ6 

γΓορὶβ; αυἱΐ, υἱ Π᾿σπὶ ρυηρογοῖ, Αμᾶχίπηθηθην ἱπ ΠπηᾶσΠ0 ρΓγοίο 

μδδυοεὶξ οἱ Χοποοσγαίί παϊβογὶὶ ἀοηδι (1) [μυκὶ( ἱπ αὐτὰ ορὶ- 

ᾳδπηημδία ἸΤΠοοογυ8 ΟἸΐυ8, υἱ δἷἱέ ΑἸΠθγγοη ἰῃ ἰἴδγο ἐς 

ΤΙΙΘΟΟΓΙῚ υἱΐα, ἰπ ὮΔης δοηϊθηϊίδη : 

Ηετη δ ουπυοιιὶ, βογενὶ Εὐδυ]αυς βορυϊεγυπι 

τπθηΐα νδΟ8}8 νδοιθπη δίγυχὶ! Ατίβίοίοϊθβ, 

(ουἱ ργορίογ υδηΐγοπι ἱπηηοάΐοσιιπι γοδίάογα Πρ ρδί, 

βργοίδ Αὐδάφηχία, Βογθογὶ δὰ οἰυνίθμ). 

Τιοη αυοαυθ δἰο ᾿Πυπὴ ἀρὶΐ : 

δ6ὰ ποήυ6 ΑΥδίοί ἰδ αν (88 ρογίπορίδ Ισαυοηίίδ. 

Ηκς υἱΐα ρῃ]οϑορμὶ ἥ. Οοίογιηι π08 ἰραὶ5 αυοᾳπθ [6- 

δἰδιιθηίυπι ᾿ΘρΙ μλ0}8, ἢ06 (Γη.6 πιοῦο δου ρίιη : β6η6 φμὲ- 

ἄδ)π ογὲΐ : φμοαξεξὲ φιεϊα δοσ5 ἀοσοίαεγίέ, ἑέα ἰοσαυΐί Ατὶ- 

δίοίεϊε5 : Ομγαίογοηι οπιπέμπι οἰ ΡΕΥ͂ οπιπία }ιι55ὲ} 6556 

Απίϊραίτγιηι : (12) φιιοαα ὑδγὸ ΝΙΟΘΉΟΥ αὐαοίεδοαέ, οἷ- 

γαίογεος ας ἐμίογο5 ἱποίἐμὶί Ατδίοπιοηοπι, Τἰπιαγοδιῆι, 

Ἡϊρραγοΐμηι, Τιοίοϊοηι οὐ Τεοορλγαδέμηι, δὲ υοἰμογὶἐ 

αμὲ ἱρεὶ ἐϊσμεγὶέ, πέϊογμαπι οἱ ΜοΥρυ αἷς τοΥγπι 16 

οηιπίιιπι. Ομμπιφμε Ρμείία γμεγὶέ Ἰπαίμγα υἱγο, ἰΓααὶ 

ἐϊαπι Νισαπογὶ : 5 ὑογοὸ μιιοίί αἰϊφμα αοοϊονὶέ ---- 

ημοα αδεὶέ πες Πεί --- αμἰ απίδ πιιρίίας αἰ ροσίψιαηι 

πιρδογὶί, ποπάμηι παίὶς Πιίὶδ, ρέπεβ Νιοαπογόπι 650 

δἰαίμογε οἱ 46 Πίϊο εἰ ἀδ τοι φιὶς, μἰ 46 αο ποδὶς αἱσπιηι 

6ε{. Οιγοί αμίοπι Νίσαποῦ οἐ αἀδ ρμμείία οἰ (6 »ιιεῖὸ Νὶ- 

σοπιασῆδο, πίλὶξ μὲ ἐ{Π5 αἀοδὶέ, μαΐγὶδ ας 7Γαϊγὶ 8 ππα 

ἐπιρίεπς πιπς. Οπμοαεὶ Νισαποτὶ αἰϊφεϊα αἀσοϊαον έ --- 

φμοα αδεὶέ --- εἰν ρτὶμεφιαπι ριιοίΐαηι ἀμαοτὶί, οἰυθ 
ροβίψμαηι ἀμαογὶ, ποπάπηι παζὶς Πἰὶὶδ, φιια φμίάοηι ἐἐϊ6 

ἐπεί πον, ἐα γαία διπίο : (13) δὶπ απίοηι υοί 67} 

8 
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Θεόφραστος εἶναι μετὰ τῆς παιδός, χαθάπερ πρὸς Νι-- 

χάνορα᾽ εἰ δὲ μή, τοὺς ἐπιτρόπους βουλευομένους μετ᾽ 

Ἀντιπάτρου καὶ περὶ τῆς παιδὸς καὶ περὶ τοῦ παιδίου 

διοιχεῖν ὅπως ἂν αὐτοῖς δοχῇ ἄριστα εἶναι. ἐπιμελεῖ- 

δ σθαι δὲ τοὺς ἐπιτρόπους χαὶ Νικάνορα μνησθέντας 
ἐμοῦ χαὶ “Ερπυλλίδος, ὅτι σπουδαία περὶ ἐμὲ ἐγένετο, 
τῶν τε ἄλλων χαὶ ἐὰν βούληται ἄνδρα λαμύανειν, ὅπως 

4 “Ὡ Ὁ Ὁ ᾽ 3. τὦῳ Ἁ .“ ’ 

μὴ ἀναξίω ἡμῶν δοθῇ. δοῦναι δ᾽ αὐτῇ πρὸς τοῖς πρό- 

τερον δεδομένοις χαὶ ἀργυρίου τάλαντον ἐχ τῶν κατα- 
10 λελειμμένων χαὶ θεραπαίνας τρεῖς, ἐὰν βούληται, χαὶ 

τὴν παιδίσχην ἣν ἔχει καὶ παῖδα τὸν Πυρραῖον " (4) καὶ 
ἐὰν μὲν ἐν Χαλχίδι βούληται οἰκεῖν, τὸν ξενῶνα τὸν 

πρὸς τῷ χήπῳ᾽ ἐὰν δὲ ἐν Σταγείροις, τὴν πατρῴαν οἷ- 
χίαν; ὁποτέραν δ᾽ ἂν τούτων βούληται. χατασχευάσαι 

Ι6 τοὺς ἐπιτρόπους σχεύεσιν οἷς ἂν δοχῇ χκἀχείνοις καλῶς 
ἔχειν καὶ ἱΕρπυλλίδι ἱκανῶς. ἐπιμελείσθω δὲ Νιχάνωρ 
καὶ Μύρμηχος τοῦ παιδίου, ὅπως ἂν ἀξίως ἡμῶν τοῖς 
ἰδίοις ἐπικοιισθῇ σὺν τοῖς ὑπάρχουσιν ἃ εἰλήφαμεν 
αὐτοῦ. εἶναι δὲ καὶ Ἀμόραχίδα ἐλευθέραν χαὶ δοῦναι 

20 αὐτῇ, ὅταν ἣ παῖς ἐχδοθῇ, πενταχοσίας δραχμὰς καὶ 
τὴν παιδίσχην ἣν ἔχει. δοῦναι δὲ χαὶ Θαλῇ πρὸς τῇ 

“ ᾿ - 9 ,ὔ Υ χι ὃ ᾿ ὰ ᾿ 
παιδίσχη ἣν ἔχει, τῇ ὠνηθείση, χιλίας δραχμὰς καὶ 
παιδίσχην᾽ (15) καὶ Σίμωνι χωρὶς τοῦ πρότερον ἀργυ- 
ρίου αὐτῷ δοθέντος εἰς παῖδ᾽ ἄλλον, ἢ παῖδα πρίασθαι 

25 ἢ ἀργύριον ἐπιδοῦναι, ᾿Γύχωνα δ᾽ ἐλεύθερον εἶναι, 

ὅταν ἣ παῖς ἐχδοθῇ, καὶ Φίλωνα καὶ Ὀλύμπιον καὶ τὸ 
παιδίον αὐτοῦ. μὴ πωλεῖν δὲ τῶν παίδων μηδένα τῶν 
ἐμὲ θεραπευόντων, ἀλλὰ χρῆσθαι αὐτοῖς" ὅταν δ᾽ ἐν 
ἡλικία γένωνται, ἐλευθέρους ἀφεῖναι κατ᾽ ἀξίχν. ἐπι- 

80 μελεῖσθαι δὲ χαὶ τῶν ἐχδεδομένων εἰχόνων παρὰ ΓΓρυλ- 

λίωνα» ὅπως ἐπιτελεσθεῖσαι ἀνατεθῶσιν, ἦ τε Νικάνο- 
ξ ’ »"»Ὥ ’ ὲ ΄- σὰν Α ς 

ρος χαὶ ἣ Προξένου, ἣν διενοούμην ἐχδοῦναι, χαὶ ἣ 
τῆς υτγτρὸς τῆς Νιχάνορος᾽ καὶ τὴν Ἀριμνήστου τὴν 
πεποιημένην ἀναθεῖναι, ὅπως μνημεῖον αὐτοῦ ἡ, ἐπειδὴ 
Ψ ’ ΄“ω Α Ξε [4 ’ 

υ5 ἄπαις ἐτελεύτησε - (16) χαὶ τὴν τῆς αητρὸς τῆς ἡμετέ- 
ὑᾳς τῇ Δήμητρι ἀναθεῖναι εἰς Νεμέαν ἢ ὅπου ἂν δοχῇ. 
ὅπου δ' ἂν ποιῶνται τὴν ταφήν, ἐνταῦθα χαὶ τὰ Πυ- 
θιάδος ὀστᾶ ἀνελόντας θεῖναι, ὥςπερ αὐτὴ προςέταξεν᾽ 

ἀναθεῖναι δὲ χαὶ Νικάνορα σωθέντα, ἣν εὐχὴν ὑπὲρ 
40 αὐτοῦ ηὐξάμην, ζῷα λίθινα τετρχπήχη Διὶ σωτῆρι χαὶ 

3 « ’ ’ ξ΄ “: 

Αθηνᾷ σωτείρᾳ ἐν Σταγείροις. ν τοῦτον ἴσγουσιν αὐτῷ 
αἱ διχθῆκαι τὸν τρόπον. 
τοῦ πλείστας εὑρῆσθαι" χαὶ Λύχωνα λέγειν ὡς ἐν πυέλῳ 

“ ἤ Α ν ν. “ Υγ θερμοῦ ἐλαίου λούοιτο χαὶ τοὔλαιον διαπωλοῖτο. ἔνιοι 
κυ νι 2 “ “ » ’ “2. " ζω 

45 δὲ χαὶ ἀσχίον θερμοῦ ἐλαίου ἐπιτιθέναι αὐτὸν τῷ στο- 

μάχῳ φασί’ χαὶ ὁπότε χοιμῷτο, σφαῖραν χαλκῆν βάλ- 
λεσϑαι αὐτῷ εἷς τὴν χεῖρα λεχάνης ὑποχειμένης, ἵν᾽ 

[ φω ’ 

ἐχπεσούσης τῆς σφαίρας εἰς τὴν λεχάνην ὑπὸ τοῦ ψόφου 

ΒΙΒΛΑ. Ε, α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 

Τὐδοργαδίμ5 οσμηι ἐἰία 6556, δείο δὲ 75 ἰάδηε ας Νί᾿α- 

πογὶ; δίῃ αἰΐας, σμιγαίογος παδίίο σπι Απίϊραίγο σοπ- 

δἐϊο οὐ Ὧ(6 ρμμοίία δἰ ἀδ ρμδγο δβίαἰμαπέ μέ εἰς υἱαοδί 

ορίϊηνμηι. Ομγαπι φιοφμο δβαδεαπέ ἐμίογος οἱ Νίσαπον, 

πιοὶ εὐ Πογρυὶ ])]ἠαιὶς ἨιοΉλΟΥ 5 --- παπιηιιο Εγσα πι6 ς[ϊ- 

᾿αἰοδα ρἰμγίπιηι ζεξ ---οἱ γοϊφιογπι, οἵ, οὶ υἱγπι ἀο- 

οἱρογε υοἰμονὶέ, σα πΐ πὸ ἱπαϊσπο ποδὶς ἰοςσοίΓ. 6 Ὴ - 

γι εἰ Ῥγαίεν αὶ χα απίρα αἀζορρογαίΐί, 06 Ἠοδίτίς 

δοπὶξς ἰαἰοπέμη, αὐφοηὶ, ἰγοσφαθ, αὶ υοϊμογὶ!, ζαπιμῖας 

εἰ αποίϊϊατι φμανι μαδεί, οἐ Ρυγτλεδιιπι ριΐδτιίπι, (14) 

εἰ δὲ φείάονυ Ολαϊοϊ6 μαδέίαγε υοἱμογὶί, ἢοδρὶ{ἐτιπὶ 

φιοά αὐ λογίμηι ε5ἰ: δὶπ απϑίεια δίασιγὶς, ρμαΐογηαπι 

ἀοηιίηι. ὕίγιιηι ὑΈγὸ δογιηι ηιαϊμογὶί, δἰμάσαηί ργο- 

σμγαίογ 5 ἀοηληι ἰΐα πδοοδοαγία σροίοοϊίθ ἐπδίγμογο, 

μὲ ἱρδὶ5 μοποϑίς οἱ Πογρυ αὶ δι Πεοϊοπίογ ἱπείγμςσία υἱ- 

ἀραίμγ. Ομ 5ἰἐ αμίοην Δισαπογὶ οἱ Μντηιδοοπι ρμμ6- 

τηι πΟῊ ἱπαίϊοηα ποδὶς αὐ 5105 τΤοὔογΥὶ, οιπὶ οπιπὶδιι5 

δοπὶς ψοδ αὖ εἐ0 ἀσοορίηιμδ. δὲ, αμίδηι οἱ ΑηιδΙαοὶς 1,- 

δογα, ἀαπίογφμο ἐπ μοδὲ Πίος πυρίϊας φιὲποροπίς αἷγα- 

εἧπιω, ἀαποϊίαψιο φμαπι μαδεί. δοὰ οεἐ ΤἰαίςΣ ρμγιείεν 

αποίίϊαπι φιαηι μαδαί ομιρίαηι, ἀΥασλταα πιϊ ες οἱ αἡ- 

οἰἠϊιια. (15) δίπιοπὶ φμοόφψιθ αὔϑηι6 Ὀγίογε Ῥεσιπὶα ἐπ 

Ῥ»μογμπι αἰΐμηι, δῦ ρμογὶ Θηιὶ, δἰνο ροομπίαπι ἀατὲ 

7ιδοο. Τγυοδλολοπι 6556 ζἰδογηι, φμπ Μία πιρεογιέ, 

Ῥλιοποηιφιθ δὲ Οἰψηιρίμηι εὐδφμα πἰϊοϊμηα. ῬΟΥΪΤῸ 

οογμηι φεὶ πὲ ζαπιμα πη ὙΓ Ρμογογηι παἰπι υεπαὲὶ 

υοἷο, 564] ἔογοα65 οἷα εἰ : φίηι Ὁ γῸ ααπἰ{ὶ ογεπέ, ΡΙῸ 

μιογλο αἰηιλίἐὶ ἰἰδόγος υοἷο. Οαμγοπί ἰίδηι τπιἰὦὖ σοπδιηι- 

πιο τ γφιζα Ογυ ἱοπὶ δμπέ {γαα (6 οπδομίροπας ἱπια- 

σίποδ; υὐδὲὶ ὑογῸ ρον οοί(δ ογιπί, διεὶς ροπαπίμν ἰοοσὶς : 

Νιοαποῦὶδ, αἋ Ῥγοχοπὶ, φιαγη ἰοσαπάαπι σορίίαϑαπι, 

γιαίγιδηα ΛΛισαΠΟΙΣ ; ΑΥ ποδὶ πὉόγοὸ, σι ἈΟΥ͂ - 

7 ρεία οξέ, 8μὸ δἰαἰμαίμν ἴοσο, μιεὲ δὶέ ἐρδὶμξ Ὡιοπι 6. 

ἔμηι, φεία δἰ πὸ ἰἰδογὶς ἀρ μποίιδ 66... (16) ΜαίγὶΣ φιο- 

χιο ποξίγ ἱπιασίποηι ΟοΥοΥὶ Δοιθ ΓΟΠδΟΟΓαΤῚὶ υοῖο, 

ατ εὐϊομηφιο υἱαοδὶίμγ. δὲ υεγο {μην 7εσοτὶπέ, 

ἐδὲ οἱ Ρυζβιααὶς διιδίαία ο55α σοοπααπέ, 5δἰσμί 'ρδα ργω- 

σορὶέ. ῥοεαϊςοέ οἰέαπι ΝίοαποΟΥ, μϑδὶ δαϊοις 7μογὶί, φμοα 

υοίηι ΡὈ7ΤῸ ἐϊΐο νουὶ, εἰαίμας ἰαρίἀδα5 φιαΐξμοῦ οἰὺ - 

ἰογίηι ουἱ ϑογυασίογτὶ οὐ ΜίΙπογυῶ δοΞςρὶἐ δίαρὶΓὶς. 

Λέγεται δὲ χαὶ λοπάδας αὐ-1ΟΠδΠο 6708 ἰοδίαπιοπίυπι Πδραέ τγαϊίοποα). Τυδάμπηὶ δηΐοσι 
ο1188 6}..8 ρ᾽ υγἰπι88 γορογίδϑ 6586, ΓΥοοΒο 1406 ἀΐσογε, {Π πὶ 

ἰῃ γα 80 }0}0 οδ] οπ 8 οἱοὶ Ἰαναγὶ βο ἰὰπὶ οἰουμπιαυς νοηυπ δ γο. 

Ουϊάδπ υἱγοπι οΔ] (15 οἱοἱ δἰοιηδοῖνο ἘΠ πὶ ἱπιροηθγο οὐ - 

δον 556 ἰγδάυηϊ, οἱ 4ιυπὶ 56 δὰ αφυϊοθοοῃάσπ) σστηροποτγεῖ, 

ΦΟΓΟΔΠ) 50 ΠΟ ΓΔ πὶ ἰοΠΌΓ6 ἰῃ πηδη0 ροὶνὶ δυδ)οςΐίδ, οοὸ σοπεῖ- 

|ο, υἱ ᾳυὰμι ἀογηπιϊοι 8 δηι οχουδθᾶ δριξογὰ ἰῃ δ ὰπὰ 

ἐξέγροιτο. (17) ᾿Αναφέρεται δ᾽ εἰς αὐτὸν καὶ ἀποφθέ-Ι Τογουπι νὰβ ἱποιαϊββοὶ,, β0π0 {ΠἸΐὰ8 οχρογοῆθγοί. (17) ΕἸὰϑβ 
50 γματα χάλλιστα ταυτί. ἐρωτηθεὶς τί περιγίνεται κέρδος 

τοῖς ψευδομένοις, « ὅταν, ἔφη, λέγωσιν ἀληθῆ, μὴ 
πιστεύεσθαι. » ὀνειδιζόμενός ποτε ὅτι πονηρῷ ἀνθρώπῳ 

ἐλεημοσύνην ἔδωχεν ).« οὐ τὸν τρόπον, εἶπεν, ἀλλὰ τὸν 
ἄνθρωπον ἠλέησα. υ συνεχὲς εἰώθει λέγειν πρός τε τοὺς 

6856 ῬγϑΟΙΑΓ88 ἰϑί88 βοηἰθη 5 ̓ορίηυ98. [ηἰόγγορδίι αυϊὰ- 

μᾶπιὶ πιοηάδορϑ Ἰυσγαγοηίυνγ, Γ αυυπὶ τογᾶ, ἰπαι, αἶχο- 

τίη, [118 ποὺ ογοάδίυγ. Ουΐπη ἰροὶ ργοῦγο ἀδγοίγ ᾳυοιὶ 

Παρ ἴο80 Πομμΐηΐ β[Ρο πὶ ἀρὰ ἰβοοῖ, ΝΟΙ, ἱπηυΐῇ, ΠηΟΓ65 πκἷ- 

βογαῖιι Βῦη), 56 Ποπιίποπιμ. Απεςϑ ἃς ἀἰβεῖ μ}}}8 ἰδῖα οοῦ:- 



118. Υ͂, 1. ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΙΕ5. 

φίλους χαὶ τοὺς φοιτῶντας αὐτῷ,, ἔνθα ἂν χαὶ ὅπου δια- 

τρίδων ἔτυχεν, ὡς ἢ μὲν ὅρασις ἀπὸ τοῦ περιέχοντος 
[ἀέρος] λαμδάνει τὸ φῶς, ἢ δὲ ψυχὴ ἀπὸ τῶν μαθη- 
μάτων. πολλάχις δὲ χαὶ ἀποτεινόμενος τοὺς ᾿Αθηναίους 

" ἔφασχεν εὑρηκέναι πυροὺς χαὶ νόμους" ἀλλὰ πυροῖς 
μὲν γρῆσθαι,, νόμοις δὲ μή. (18) τῆς παιδείας ἔφη τὰς 
μὲν ῥίζας εἶναι πιχράς, γλυχεῖς δὲ -τοὺς χαρπούς, ἐρω- 

τηθεὶς τί γηράσχει ταχύ, « χάρις, » ἔφη. ἐρωτηθεὶς τί 
ἐστιν ἐλπίς, « ἐγρηγορότος, εἶπεν, ἐνύπνιον ». Διογέ- 

νους ἰσχάδα διδόντος αὐτῷ νοήσας ὅτι, εἰ μὴ λάθοι, 
ἡρείαν εἴη μεμελετηχώς, λαθὼν ἔφη Διογένην μετὰ τῆς 
ἡρείας χαὶ τὴν ἰσγάδα ἀπολωλεκέναι" πάλιν τε διδόντος 

λαδὼν χαὶ μετεωρίσας ὡς τὰ παιδία εἰπών τε « μέγας 
Διογένης ». ἀπέδωχεν αὐτῷ. τριῶν ἔφη δεῖν παιδεία, 

5 φύσεως, μαθήσεως, ἀσχήσεως. ἀχούσας ὑπό τινος λοι- 
δορεῖσθαι, « ἀπόντα με, ἔφη, χαὶ μαστιγούτω, ν τὸ χαάλ- 
λος παντὸς ἔλεγεν ἐπιστολίου συστατιχύτερον. (9) οἵ 

ἢ τοῦτο μὲν Διογένην φασὶν ὁρίσασθαι, αὐτὸν δὲ δεοῦ 
δῶρον εἰπεῖν εὐμορφίαν Σωχράτην δὲ ὀλιγοχρόνιον 

ἢ τυραννίδα " Πλάτωνα προτέρημα φύσεως" Θεόφραστον 

σιωπῶσαν ἀπάτην" Θεόχριτον ἐλεφαντίνην ζηαίαν᾽ 
Καρνεάδην ἀδορυφόρητον βασιλείαν. ἐρωτηθεὶς τίνι 
διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, “Ὅσῳ, 
εἶπεν, οἱ ζῶντες τῶν τεθνεώτων. » τὴν παιδείαν ἔλεγεν 

ἣν ἐν μὲν ταῖς εὐτυχίαις εἶναι χόσμον, ἐν δὲ ταῖς ἀτυχίαις 
χαταφυγήν. τῶν γονέων τοὺς παιδεύσαντας ἐντιμοτέ- 
ῥους εἶναι τῶν μόνον γεννησάντων " τοὺς μὲν γὰρ τὸ 
ζῆν, τοὺς δὲ τὸ καλῶς ζῆν παρασχέσθαι. πρὸς τὸν 

χαυγώμενον ὡς ἀπὸ μεγάλης πόλεως εἴν, « οὐ τοῦτο, 
ἔφη, δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ᾽ εἴ τις μεγάλης πατρίδος ἄξιός 
ἐστιν.» [0] ἐρωτηθεὶς τί ἐστι φίλος, ἔφη, «αἱὰ ψυχὴ δύο 
σώμασιν ἐνοικοῦσα. » τῶν ἀνθρώπων ἔλεγε τοὺς μὲν οὕτω 
φείδεσθαι ὡς ἀεὶ ζησομένους, τοὺς δὲ οὕτως ἀναλίσχειν 
ὡς αὐτίχα τεθνηξομένους. πρὸς τὸν πυθόμενον διὰ τί 
τοῖς χαλοῖς πολὺν χρόνον δμιλοῦμεν, « τυφλοῦ, ἔφη, τὸ 
ἐρώτημα. » ἐρωτηθεὶς τί αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ τῆς φιλο- 
σοφίας, ἔφη, « τὸ ἀνεπιτάχτως ποιεῖν ἅ τινες διὰ τὸν ἀπὸ 
τῶν νόμων φόζον ποιοῦσιν. » ἐρωτηθεὶς πῶς ἂν προχό- 

πτοῖεν οἱ μαθηταί, ἔφη, « ἐὰν τοὺς προέχοντας διώχον- 
ὡ τες τοὺς ὑστεροῦντας ἡ ἀνχμένωσι. ν πρὸς τὸν εἰπόντα 

ἀδολέσην, ἐπειδὴ αὐτοῦ πολλὰ κατήντλησε, « ήτι σου 
χατεφλυάρησαν; μὰ Δί᾽, εἶπεν οὐ γάρ σοι προςτεῖχον. » 

(1) πρὸς τὸν αἰτιασάμενον ὡς εἴη μὴ ἀγαθῷ ἔρανον δε- 
δωχώς --- φέρεται γὰρ καὶ οὕτως --- « οὐ τῷ ἀνθρώπῳ, 

"6 φησίν, ἔδωχα, ἀλλὰ τῷ ἀνθρωπίνῳ." ν ἐρωτηθεὶς πῶς 
ἂν τοῖς φίλοις προςφεροίμεθα, ἔφη, ν ὡς ἂν εὐξαίμεθα 
αὐτοὺς ἥωῖν προςφέρεσθαι. ν τὴν διχαιοσύνην ἔφη ἀρε- 
τὴν ψυχῆς διανεμητικὴν τοῦ κατ᾽ ἀξίαν. κάλλιστον 
ἐφόδιον τῷ γήρα τὴν παιδείαν ἔλεγε. φησὶ δὲ Φαδω- 

ὅ0 ρῖνος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἀπομνημονευμάτων ὡς ἐχά- 
στοτε λέγοι, « ᾧ φίλοι, οὐδεὶς φίλος" » ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 

ἑρδόμῳ τῶν ᾿Ηθιχῶν ἐστι. χαὶ ταῦτα μὲν εἷς αὐτὸν 

ἀναφέρεται. 
ἀχόλουθον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὴν περὶ πάντας 

ἐ 

Ἢ 
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βυσγογαΐ ἀΐοσγα ἈΒΙΟΠΊ016 πιογϑγοίαγ, Αβροοία3 αἰ θυ ἃ 

Οἰγου ΠΊ[150 ἃογα Ἰυπηθη δοοῖρὶί,, δηΐπηυβ δυΐοπι ἃ ἀπε ρ! 9 

᾿Ιθογα θυ9. ϑωροηυμθγο 4 ἴῃ ΑἰΠοΘηΐοη965 ἰηνοίθγα- 

αν, δἰοραί }}}08 (γυπηρηΐα οἱ Ἰοσθα ἰηγΘη 586, νυ γιπὶ [Γ1}- 

6 η{18 αυϊάδπι αἱΐ, ποθὴ δυΐοπι Ἰεσὶθη8. (18) 1η5(Π{Ἰ᾿οηι5 

δλδΓΔΒ ΓΔ 068, [Γιοἴ 5 δυΐθιη ἀι! 65 6586 ἀβϑυγοῦαί, ἢο- 

δλΐυϑ αι παπὶ οΟἷΐο σοηθοηοθοογοί, αταίία, ἱπαιΐξ. Οἰἰὰ 

δἰ( 5ρ6ϑ : ΥἹρ]δη 5, αἱἰΐ, βϑοιηπίυπι. Ὀίόσοπο οδγίοδπη ρογ- 

γροηία, οορίδηϑ φιυοά, ηἰδὶ δοοίρογεί, δοιιίδη βϑηἰοπίιδη) 

Θ5561 πηθ απ δἴϊι8., δ0 Π6}}8 ὈΪΟΡΘΏΘΠῚ δἰΐ οδγΟΔ ἢ} δ[Π11}} οἰ" 

δεηίθη 8 ΡοΓ 1556. ΒΓΒΘ5 ΔῸ ἐ0 μογγοοίδπι δοοὶρίθης 

δΐχυο ριιογ!}} ποΓα ἴῃ δ] πα αἰσνυδηβ 4υυπὶ αἰ χἰβθοῖ:, Μᾶ- 

θη )οσοη 58, δὰ) ἱ{}}} γρ ἀϊδ!ί. Ὑτίδ ἀϊσομαΐ αἱ δγυ- 

αἰ ἰοιλθ} 6556 προοϑβδιῖα,, ἱησοηΐα πηι, Θχογοι δι οηθπὶ, αἰπεῖ- 

Ηἱ πᾶθ. Αὐαϊογαὶ Δ] χυληπάο 56 ἃ αποάδπι τηδ] οὐ ἰοἰ]ς ῃγο- 

δΒοϊπαϊ : (υπὶ 16, ΑἸϑοπίθηι πι6, ἰπαυΐϊ, οἰΐδπὶ νογρογοῖ. 

Ὀϊοοθαΐ ρυ!ο γι υἀΐ6 πὶ ρ} 8 4υδηλ δρίϑίοαϑ ΟΠ Π08 γδ]ογὰ 

δὰ οοπηηημεπάδίίοπθπ). (19) ΡΙογίψυα Ὀίοσθμοιῃ [8 οἰδίαἶδεα 

ἀρδβογυπί, ἰρϑιτα δυο οἱ τη} πι18 ἀΓ χἰ556 ρυ ]οἢ γ ἐπ Γὰ : 

ΘΟΟΡΔίσΠ) νΘΓΟ, πηϑα οἱ (σου 5 ἰγγδηηίδπι; Ρ]δίοηοπι, πᾶ- 

ἴυτο Ὀγὶν]οσίυμῃ ; ΤΙ}ΘΟ ἢ γαϑίσπηι, δοίη [Γαι 6π|; ΤΊιοΟ- 

ογἰαπὶ νογο, Θραγηθυπι ἀο τ πχδηΐαπα ; Ογρδἄοπ, γοσηιηι. 

δ'π6 586} 05. Βοσαίαβ αὺο αἰ Π γγοηΐ ἀοςί 80 πος 5, Οὐο, 

ἱπαυϊξ, υἱνοπίοϑ ἃ πιογίιι 8. Εγυά ἴοποπὶ ἀϊσου δὶ ἰῃ του 

ΒΟ. Πα 5 6556 ἀδου5, ἢ δάνογβδίβ οοῃίυρίιπ). Ραγοηίεβ αυἱ 

ἢ ογοσ ὀγυιἀἰθηο05 οὐγαϑοοπΐξ, ἰΙοπσο ΠΟΠΟΓΔΌΪΟΓΟΒ 6886 115 

αυΐ 50} υπ φοηνι 586 ηΐ : ἢ05 Θηΐηι νυἱν οηαϊΐ ἰαπίιπ), 1:19} οἰἰδηὶ 

θόπο ποποϑίοψις νἱνομαϊ δυοίογοϑθ 6556. ΟἸ]ογίαμ!! εὐ ἀπ 

αυοά πηᾶσῃα; οοϑο 1018 οἰνία, Νοὸη ος, ἰηχυϊ, οΟμ 51} 6- 

Γαι πὶ Οϑ8ἰ, 804 5 αυΐ8 ΠΠυϑιγὶ ραΐα 51 αἰμπαθ. (20) 

Βοραίι5 αυἱά 511 δηνίευθ, [{πᾶ, ᾿π αι, δηϊμη ἐπ ἀπ00 0.8 

σογρουίθυ8 Δ αη5. ἨοχΐΠ65 8]105 ἀϊοο αὶ 118 6556 ράγοοϑβ, 

δ 5] 5600 Γ υἱοίαγί οοφοηΐ; 81105 ἰᾶπι ργούἑμο5, 80 5ἱ Ἷοῃί]- 

00 πιογίίυτί. Ουφγοηῖ, οὐγ αἴ οὐπ} ἰἴδ., 40 [οτηὰ ῃυτὸ- 

βδίδη!ϊ, υπἃ 6556 ΟΡ αΙηυ5, Θεοὶ οϑί, ἰπαι, (211 ΖΙΙΌΓΟΓΘ. 

Βορδίυ αι ὁχ ΡὨΠ δορὶ να Ἰυσγαίυ5. (υἰ5δοῖ, Ηος, ἱπηυϊξ, 

αἰ ἰη} ϑϑὺ5 οα (Δεδπὶ αι» ρ᾽]ΟΓ 716 Ρὸγ ἰοση πγοίυπι [ἃ- 

οἰθηί. [Ιπἰογγοραῖυβ 400 μδείο ἀϊπείρυ]ϊ οσγοσΐο ργοΠοογοηΐ, 

δἷϊ, δ1 γγωβίδ πῃ ογο8 βγη θΟΓΘΘΊ θη 165 ΠῸη Θχϑροοίοηϊ 

ἰλγάϊογοβ. Οδγγιῖο,, μοϑίᾳφιιδηη Π1}}{856 ἱπορ ἃ οἰζα [οΓδὶ, 

ἰπἰογγοραπῇ! ΝυιΖυϊά ἴο οοίυα!ῦ ΝῚ φυϊάψιδη, ἰῃαυΐ; 

ΠΔΙΏΠ]ΙΟ. δηΪΠ}ΠῚ ποη δαάνογίο θη). (21) πογορδηϊὶ συοί 

Ποιηἰπὶ ποαυϑηλ ΟΓΔΠ11Π) ΟΟἸ ον ἰδ5οῖ (Π8Πὶ ΘἐἰΔΠ| δὲ παγγδίυ "), 

ΝΟΩ ΠΟπΊΪπΙ, ἰπαυ, ἀράϊ, 564 Πυπιδη δι}. Πουδίυβ ΟΓΔᾺ 

ΔΠηΪ605 4118165 6856 ἀρ᾿οδυ8, Οἰ8}65, ἰπηϊϊ, 605 ΟΡ ὨῸ5 

0856 Οῃΐδιπι!5. {{05{{{18πΆ ἀἰοοθδὶ τἱγίαϊ ἢ πὶ πνὶ υπὶουΐψιρ 

βοουπάυμῃ ἀϊρηϊ δίοιῃ αἰκίγ θυ οηΐοη. Ετγυά! ἰοηθηὶ Ορίΐ- 

ΤΠ 6556 ἀἰοδυαὶ νἱδίϊοιπι ϑοῃθοίυ 5. Βοίογί Ἑδυογηυς 

ἴῃ βδοι ηο Οομηπιοϑηίδγίογι {πὶ ογΘὮγΟ ἀΐσογα βοϊ τ, 

Ουἱ ἀπιϊεὶ, δηγΐειι9 πρίηθ. [ἃ οἰΐδηι [ἰορῖ γ ἴῃ ΠΠἸΌΓΟ δορί π|Ὸ 

α͵υς5 ἀ6 ΔΙογίθυ8. Εἰ ἰδίδ αιιάοῃ δά [ΠΠπ| τοίογυηίυγ. Οοη- 
. ’ “ἊΛ ᾿ τ ἢ 

Συνέγραψε δὲ πάμπλειστα βιθλία, ἅπερι 2εογίροι δυΐοπῃ ρ᾽ υγἰπια νοϊυπ)ῖηδ, 41:0 ΓΟΟΈΏΞΟΓα ΠΟΠ36Η- 

ἰδηθυ τὴ οχἰϑ ἰπηᾶνΐ ργορίογ υἱγὶ ργαϑίδη Δ ἰῃ οπιιὶ ογὰ- 
ἢ. 
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λόγους τἀνδρὸς ἀρετήν" (22) Περὶ διχαιοσύνης α΄ β΄ γ' 
δ΄, περὶ ποιητῶν α΄ β΄ γ΄, περὶ φιλοσοφίας α΄ β΄ γ΄, Πο- 
λιτικοῦ α΄ β΄, περὶ ῥητοριχῆς ἢ Γρύλλος α΄, Νήρινθος 
α΄, Σοφιστὴς α΄, Μενέξενος α' ᾿Ερωτιχὸς α΄, Συμπόσιον 

5 α΄, περὶ πλούτου α΄, Προτρεπτιχὸς α΄, περὶ ψυχῆς α΄, 
περὶ εὐχῆς α΄, περὶ εὐγενείας α΄, περὶ ἡδονῆς α΄,  λέξαν- 
ὄρος ἢ ὑπὲρ ἀποίχων α΄, περὶ βασιλείας α΄, περὶ παιδείας 
α΄, περὶ τἀγαθοῦ α' β΄ γ΄, Τὰ ἐκ τῶν νόμων Πλάτωνος α' β' 
γ΄, Τὰ ἐχ τῆς πολιτείας α' β΄, Οἰχονομικὸς α΄, περὶ φιλίας 

(0 α΄, περὶ τοῦ πάσχειν ἢ πεπονθέναι α΄, περὶ ἐπιστημῶν α, 
περὶ ἐριστικῶν α΄ β΄, Λύσεις ἐριστιχαὶ δ΄, Διαιρέσεις σοφι- 
στικαὶ δ΄, περὶ ἐναντίων α΄, περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν α΄, περὶ 
ἰδίων α΄,(3) Ὑπομνήματα ἐπιχειρηυατιχὰ γ΄, Προτάσεις 
περὶ ἀρετῆς α΄ β΄ γ΄, ᾿Ενστάσεις α΄, περὶ τῶν ποσαχῶς 

45 λεγομένων ἣ χατὰ πρόθεσιν α΄, περὶ παθῶν ὀργῆς αἰ, 
᾿Ηθιχῶν α’ β΄ γ' δ’ ε΄, περὶ στοιχείων α΄ β΄ γ΄, περὶ ἐπι- 
στήμης α΄, περὶ ἀρχῆς α΄, Διαιρέσεις ἑπταχαίδεχα, 
Διαιρετικῶν α΄, ̓ Ερωτήσεως χαὶ ἀποχρίσεως α΄ β΄, περὶ 

χινήσεως α΄ β΄, Προτάσεις α΄, Προτάσεις ἐριστιχαὶ δ΄, 
40 Συλλογισμοὶ α΄, προτέρων ἀναλυτιχῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ 

ζ΄ η΄, Ἀναλυτιχῶν ὑστέρων μεγάλων α΄ β΄, περὶ προ- 
ῥλημάτων α΄, Μεθοδιχὰ α΄ β' γ' δ΄ ε΄ ς΄ ζ' η΄, περὶ 

τοῦ βελτίονος α΄, περὶ τῆς ἰδέας α΄, “Ὅροι πρὸ τῶν το- 
πιχῶν α’ β' γ' δ΄ ε΄ ς’ ζ΄, Συλλογισμῶν α’ β΄, (1 Συλ- 

25 λογιστιχὸν χαὶ δροι α΄, περὶ τοῦ αἱρετοῦ καὶ τοῦ συμ- 
δεθηκότος α΄, Τὰ πρὸ τῶν τόπων α΄, 'Γοπιχὸν πρὸς 

τοὺς ὅρους α' β΄, Πάϑη α΄, Διαιρετιχὸν α΄, Μαθηματι- 
χὸν α΄, “Ορισμοὶ τριςχαίδεκα, ᾿Κπιχειρημάτων α΄ β΄, 
περὶ ἡδονῆς α΄, Προτάσεις α΄, περὶ ἑχουσίου α΄, περὶ 

80 χαλοῦ α΄, Θέσεις ἐπιχειρηματιχαὶ πέντε χαὶ εἴχοσι, 
[Θέσεις ἐρωτιχαὶ τέτταρες, Θέσεις φιλιχαὶ β΄, Θέσεις 

περὶ ψυχῆς α΄,] Πολιτιχὰ β΄, πολιτικῆς ἀκροάσεως ὡς 

ἣ Θεοφράστου α΄ β’ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η, περὶ δικαίων α΄ β΄, 
Τεχνῶν συναγωγὴ α΄ β΄, Τέχνης δητορικῆς α' β΄, Τέχνη 

86 α΄, ἄλλη τέχνη α΄ β΄, Μεθοδιχὸν α΄, Τέχνης τῆς Θεο- 
δέχτου εἰςαγωγῆς α΄, Πραγματεία τέχνης ποιητιχῆς α' 

β΄, ᾿Ενθυμήματα ῥητορικά, περὶ μεγέθους α΄, Ἔνθυ- 
μημάτων διαιρέσεις α΄, περὶ λέξεως α΄’ β΄, περὶ συω- 
δουλίας α΄, (25) Συναγωγῆς α’ β΄, περὶ φύσεως α΄ β' γ΄, 

40 Φυσιχὸν α΄, περὶ τῆς Ἀρχυτείου φιλοσοφίας α΄ β΄ γ΄, 
περὶ τῆς Σπευσίππου καὶ Ξξενοχράτους α΄, Τὰ ἐχ τοῦ 
Τιμαίου χαὶ τῶν ᾿Αῤρχυτείων α΄, πρὸς τὰ Μελίσσου α΄, 
πρὸς τὰ ᾿Αλχμαίωνος α΄, πρὸς τοὺς Πυθαγορείους α', 
πρὸς τὰ Γοργίου α΄, πρὸς τὰ Ξενοφάνους α΄, πρὸς τὰ Ζή- 
νωνος α΄, περὶ τῶν Πυθαγορείων α΄, περὶ ζώων α΄ β΄ γ' 
δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η' θ΄, Ἀνατομῶν α΄ β΄ γ' δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄, ᾽᾿ἔχ- 
λογὴ ἀνατομῶν α΄, ὑπὲρ τῶν συνθέτων ζῴων α΄, ὑπὲρ τῶν 
μυθολογουμένων ζῴων α΄, ὑπὲρ τοῦ μὴ γεννᾶν α΄, περὶ 
φυτῶν α΄ β΄, Φυσιογνωμονιχὸν α΄, Ἰατριχὰ β΄, περὶ 

80 μονάδος α΄, (16) Σημεῖα χειμώνων α΄, ἈιἈστρονομιχὸν α΄, 
᾿θπτιχὸν α΄, {περὶ χινήσεως α΄.] περὶ μουσιχῇς α΄, 
Μνγνυονιχὸν α΄, Ἀπορημάτων Ὁμηριχῶν α΄ β' γ' δ΄ ε' 
ς΄, Ποιητιχὰ α΄, Φυσιχῶν χατὰ στοιχεῖον ὀχτὼ πρὸς 
τοῖς τριάχοντα, ᾿Ἐπιτεθεαμένων προδλημάτων α΄ β', 

4 Ὁ" 

ΒΙΒΛ. Ε, α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 
Εἰοπΐβ βθπογο. (22) ϑυπί δυΐοηι ἀὁ [υβ{Π{|4 "ἢ γἱ φιιδίίυογ, 46 

Ροοίΐβ ἴγο5, ἀ6 ρ ἢ] ϑορἷδ (Γ68, ἀ6 γορυ Ὀ]ἰοἃ ἄπο, ἀο Πποίοτγίοδ 

βῖτ ΟΥΎ 8 ὕπ|8, ΝΟΓΙἰ 5 ὑπ, ΘΟΡ ἰδία ὑηυ8, ΜοΠοχο- 

πὺϑυπυ8, Απηδίοτ! 5 1η115, ΟΟμΥ πὶ υπι18, ἀ6 ἀἰν {18 απυ5, 

ΕχΠονγίδιἰοπυπιὶ ππιι8, ἀδ δηΐπια υη118, ἀ6 ργοοδίίοπο ὑπὰ5, 

46 πον δὲ6 ὑη0.8, ἀδ γο]υρίδία ὑπ, ΑἸΟχδηᾶογ θὰ (ὸ 

ΟΟἰοΠἶβ ὕη0.8, ἀδ ΓΟσΠΟ ὕη88,, ἀ6 ἱπϑοιΠυ{᾿0π6 ὕπυ8, ἀ6 Ὀοηυ 

γ658, ἀ6 Ρ]δίομηϊβ Ἰορὶδα8 (Γ68, ἀὰ αὐ υϑάθπὶ τορυθ]ίοα ἄυο, 

ΓΕ οοποπηίοιιβ ὑπυ8, ἀ6 διηϊοϊ (8 ὑπι18, Οὐἱά 518 ἰΟἸΟΓδγο 

βῖν6 ἰο]ογδηίϊα ὑπι15, ἀ6 αἀἰ80 0} π|8 υη0}.5, ἀ6 [νΐβ 48 ἰπ οοη- 

ἰοπΐοποῃι οδάυηϊ ἀτιο, δο] αἱ 0Π68 Θογι 4086 ἰπ οοηΐοη- 

ἰἰοποηι γϑηΐππί χυδίίυοτ; Ὀἰν βίομϑϑ ΒΟρ ἰϑίϊοϑΒ αυαίίιογ, 

ἀδ ὁοηΐΓγαγ 8 ὕπ0.5, 46 Βρθοίθθυβ οἱ ρϑηογὶ 8 ὑπ0}8, ἀθ ργοὸ- 

ὈΓα ὑπυβ, (23) Οοπιπηθηίδυϊ δὈἰοὨἰΓεμηδίϊοἱ (γε, ὕγο- 

Ροϑβι(0η68 ἀς υἱγία!6 ἴγεβ, Ο) οί ἰοη68 ὑπυ8, ἀδ [εἰ8 αι: 

ΔΓ 8 πηοὰϊ ἀ ἰουηίυγ βἰνα βοουηάυπ) ργορορίἰοποιλ ὑπυ5, 

ἀς ρογυγθδοηίδυ8 ἰγῶδ ππὺ8.,, 46 τηογῖθι8 χαυίπαυο, ἐς 

ΘΙ θη 8 ἴγοθ, ἀὰ κοϊθηςἷα ὑπὺ8, 46 ῥεποὶρίο υηυ5, Ὠἱνὶ- 

ΒΙΟΠ68 ἀδοθῃ οἴ βερίοῃ, Ὠἷν β Β] πὶ ἅπυ5, 1πἰογγοσα- 

[ἰΟὨ 8 οἱ γοβροῃϑβίοπὶϑ ἀυο, ἀ6 ποία ἀυο, Ργοροϑέζίοπος πηυ5, 

Ρτγοροβί ἑοῃ δ οοηίοηζίοδο φυδίίαον, ΒΥ] οσ ϑπχὶ ὕπ0.8, Ὀγίον 

ΤΠ) ΔΙ γἱοογιπι| οοίο,, Ροδίογογιπι δηλ Υ[οογυηὶ πιδ]ο- 

τὰ ἄυο, ἀ6 ργΟὈΙοπλδίίδυ8 ὑπ, ἀδ6 αυδεϑιἰοηϊ 5 46] 

αἀἰβοὶ ! πᾶπὶ ρογ ποπ ϊδυ8 οοἴο, ἀ6 πιο] ογὶ ὑππ8, ἂς ἰάοα 

ὕπ0.8, Πεβηϊ(ίοηοθ5 δηί6 ἰορίοϑ βορίοπι, ΒΥ] ορὶβπιογυπι ἄυο, 

(24) δυ)Π)ορί βίου οἱ ἀοῇηὶ 0η68 απυ5, ἀδ ορίδὈ }ἐ οἱ δος- 

ἀοπηίΐ ὑπ, ἀδ ἰἰ9 4υ88 δΔηίς ἰορίοᾶ δυηΐ ὕὑπυ8, Τορίοοζιηι 

δ ἀοἢηϊποποβ ἀυο, Ὀεγίυθαί μι ὑπ0.8, Ὀϊν 5} ἢ) 

υηυ8, Μαἰιοπηαίίουπι ὑπυ8, Ὠεβηϊἰοη68 ἰγοάθοίπι, Ἐρὶ- 

οἰιἰγοιηδίαπι ἀυο, ἀδ γοϊιρίαϊο ὑπ08, Ῥγοροπί(ἰοπαπ υηὰς, 

ἂς νοϊυπίαγίιο ὑπ, ἀ6 Ῥυ] το υηθ5, Οὐεεοίίοῃο5 ορὶ- 

Οἰνγεπιδίϊοδθ υἱρίηι! χφυίηαυο, [Ὁ δ 6 [1068 διπδίογί δ αυδί- 

ἴυον, Ουδβίίομοβ ἀθ6 διίοἰ 8 ἀυο, Ουκϑίίομοβ ἀθ δηϊπηὰ 

ὑπυς,] ῬοΪ ἰσογαμ) ἀυο, Ρο] ἴσο. δυάϊἰοηὶθ δἰουΐ Τῆοο- 

Ὀἰγαϑιΐ οοἷο, ἀδ [ι1ι5ὲ 18 ἀυο, Αγίϊαπι οομμροπάϊαπ) ἄυο, 

Αγῇϊβ τοίογίοδδ ἄῦο, ΑΓΒ ὑπ08, ΑΔ ἃγβ ἀιο, Μοίποάΐουπι 

ὈΠυ5, Ατῇΐβ Τ]οάθοίἷΒ ἱηἰγοἀυοίοπβ υηυβ, Ττγδείδίϊο ἀς 

δία ροοίϊοδ ᾿ἰδτὶ ἄθο, ἘΠΙΒγπιδπιδία γἰιοίογὶοδ, ἀδ πηδσηὶ- 

[υἀΐηα ὑπ, ΕΠΙΠγηϊοπδίυπι αἰν ϑοηθα ὑπὰ}5, ἀ6 ἀἰϊεϊϊοη6 

ἄυο, ἀδ οΟμβ 10 ὑπ08, (25) ΟΟἸ]οοἰἰομἷΒ ἀυο, ἀδ παδίυγδ 

ἴγοβ, Ῥηγβίουπι ὑπ08, ἀδ ΑτοϊγίαΣ Ὀἰ]οϑορὶα ίγοβ, ἀδ 

ϑρουβίμρὶ Χοποογδίίϑαιθ ἢ ΠΟϑορἷδ υηυ8, Εχ Τίἰπιροὶ Ατ- 

οσἰγίσαυο ἀἰβοΙρ ἰδ βυπιρία ὑπ058, δάνογθυς Μοὶ ϑεὶ ἀϊςία 

ὕπ08, δινογϑυβ ΑἸΟΠ, ΘΟ ἢἷ8 ἀἰοσίδ ὑπυ8, δάνογβιϑ Ργ Πᾶρο- 

Γίοοϑ υὑηυ8, δάνογδιια Οογρίδηι ὑπ8, δάνογβυβ Χοπορβδ- 

ΠΟηῚ ὕπ08, δύνογθυβ ΖΟηοηΐβδ 58εἰ ἃ πηϊ|5, 46 Ργίπασογοῖς 

ὕηυ8, ἀδ δηϊπ)8} 8 ὨονΘ ΠῚ, Απδίομπιογιη) οὐΐο, ΕἸοοΙΟ 

ΔηΔίοΙΏΟΓΙΠ πη}, 6 ΟΟΠΊΡΟΒΙ 18 δηϊπ) Δ } 05 ὑπ, ἄς [ἀ- 

Ὀυ]ο5.5 δη: 8} 1115 απ18, ἀ6 0" σρηοπάο ὑπυ5, ἀ6 ρῥἰδη(ὶς 

ἄυο, Ρ]ιγείορποπιίουπι υη8, ΜΟΙ οἰ π8}}ὰ ἄυο, δ τηοηδιῖο 

ὕη0.5, (26) δίσῃδ [οπιροδίδίπι ὕπ0}5, Αδἰγοποηηΐοιηι ὑπὰς, 

Ορί(ἰσυπὴ ὑπ118, [ἀ6 πη0{1} υπι18,] ἀ6ς Μυβίοα ἀπι5, ΜΟΠΟ- 

τίαϊα υηυ8, ΗἨοπιοτίσδγιι αι:5{0Π11Π} δοὸχ,, Ῥοοίΐοδ πηι5, 

Ναίυγδ! 01 ϑοσηππὶ ὁ] πηοηία {γἰ αἰ ἴα οοἷο, ῬΓΟΒΙ πλαί ἢ ΠῚ 
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Ἐγχυχλίων α' β΄, Μηχανιχὸν α΄, Προδλήματα ἐχ τὼν 
Δημοχρίτου α΄ β΄, περὶ τῆς λίθου α΄, Παραθολαὶ α΄, 
Ἄταχτα δεχαδύο, Ἐξνγημένα κατὰ γένος τέτταρα χαὶ 
δέχα, Διχχαιώματα α΄, Ὀλυμπιονῖχαι α΄, Πυθιονῖχαι 

. υουσιχῆς α΄, Πυθιχὸς α΄, Πυθιονιχῶν ἔλεγχος α΄, Νῖκαι 
Διονυσιαχαὶ α΄, περὶ τραγῳδιῶν α΄, Διδασχαλίαι α΄, 
Παροιμίαι α΄, Νόμος συστατιχός α΄, Νόμων α΄ β΄ γ' δ΄, 
Κατηγοριῶν α΄, περὶ ἑρμηνείας α΄, (12) Πολιτεῖαι πό- 
λεων δυοῖν δεούσαιν ἑξήχοντα καὶ ἑχατόν, καὶ ἰδίᾳ δη- 

ἰο μοχρατιχκαί, ὀλιγαρχικαί, ἀριστοχρατιχαὶ καὶ τυραν- 
νικαί- ᾿Επιστολαὶ πρὸς Φίλιππον, Σηλυμδρίων ἐπι- 
στολαΐ, πρὸς ᾿Αλέξανδρον τέτταρες ἐπιστολαί, πρὸς 

Ἀντίπατρον ἐννέα, πρὸς Μέντορα α΄, πρὸς Ἀρίστωνα 
α΄, πρὸς Ὀλυμπιάδα α΄, πρὸς ᾿Ηφαιστίωνα α΄, πρὸς 

5 Θεμισταγόραν μία, πρὸς Φιλόξενον α΄, πρὸς Δηυό- 
χριτον α΄. Ἔπη ὧν ἀρχή, Ἁγνὲ θεῶν πρέσδισθ᾽ ἕχα- 
τηδόλε" ᾿Ελεγεῖα ὧν ἀρχή, Καλλιτέκνου μητρὸς θύ- 
γατερ. γίνονται αἱ πᾶσαι μυριάδες στίχων τέττα- 
ρὲες χαὶ τετταράχοντα πρὸς τοῖς πενταχιςχιλίοις καὶ 

30 διαχοσίοις ἑδδομήχοντα. 
αὐτῷ πεπραγμάτευται βιύλία, βούλεται δὲ ἐν αὐ- 
τοῖς τάδε᾽ διττὸν εἶναι τὸν χατὰ φιλοσοφίαν λόγον, 
τὸν μὲν πραχτιχόν, τὸν δὲ θεωρητικόν" χαὶ τοῦ πρα- 
χτιχοῦ τόν τε ἠθιχὸν χαὶ πολιτιχόν, οὗ τά τε περὶ 

:. πόλιν καὶ τὰ περὶ οἶχον ὑπογεγράφθαι᾽ τοῦ δὲ θεωρη- 
τιχοῦ τόν τε φυσιχὸν χαὶ λογιχόν, οὗ τὸ λογιχὸν οὐχ 
ὁλομερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ὄργανον προςηχριδωμένον. χαὶ τού- 
του διττοὺς ὑποθέμενος σχοποὺς τό τε πιθανὸν χαὶ 
ἀληθὲς διεσάφησε. δύο δὲ πρὸς ἑχάτερον δυνάμεσιν 

20 ἐχρήσατο, διαλεχτιχῇ μὲν χαὶ ῥητοριχῇ πρὸς τὸ πιθα- 
νόν, ἀναλυτιχῇ δὲ χαὶ φιλοσοφίᾳ πρὸς τὸ ἀληθές" οὐὖ- 
δὲν ὑπολειπόμενος οὔτε τῶν πρὸς εὕρεσιν, οὔτε τῶν 
πρὸς χρίσιν, οὔτε μὴν τῶν πρὸς χρῆσιν. [9 πρὸς μὲν 
οὖν τὴν εὕρεσιν τά τε τοπιχὰ χαὶ μεθοδικὰ παρέδωχε 

Ὡς: προτάσεων πλῆθος, ἐξ ὧν πρὸς τὰ προδλήρατα πιθα- 
νῶν ἐπιχειρημάτων οἷόν τε εὐπορεῖν " πρὸς δὲ τὴν χρί- 

σιν τὰ ἀναλυτικὰ πρότερα καὶ ὕστερα. διὰ μὲν οὖν 
τῶν προτέρων τὰ λήμματα χρίνεται, διὰ δὲ τῶν ὅστέ- 
ρων ἢ συναγωγὴ ἐξετάζεται. πρὸς δὲ τὴν' χρῆσιν τά 

“0 τε ἀγωνιστιχὰ καὶ τὰ περὶ ἐρωτήσεως ἐριστιχά τε χαὶ 
σοφιστικῶν ἐλέγχων τε χαὶ συλλογισμῶν καὶ τῶν 
ὁμοίων τούτοις, χριτήριον δὲ τῆς ἀληθείας τῶν μὲν 
χατὰ φαντασίαν ἐνεργημάτων τὴν αἴσθησιν ἀπεφήνατο" 
τῶν δὲ ἠθιχῶν, τῶν περὶ πόλιν καὶ περὶ οἶκον καὶ περὶ 

Ὁ νόμους τὸν νοῦν. (30) τέλος δὲ ἕν ἐξέθετο χρῆσιν ἀρε- 
τῆς ἐν βίῳ τελείῳ. ἔφη δὲ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν συμ- 
πλήρωμα ἐχ τριῶν ἀγαθῶν εἶναι" τῶν περὶ ψυχήν, ἃ 
δὴ καὶ πρῶτα τῇ δυνάμει καλεῖ" ἐκ δευτέρων δὲ τῶν 
περὶ σδιμα, ὑγιείας καὶ ἰσχύος καὶ κάλλους καὶ τῶν 

'υ παραπλησίων" ἐκ τρίτων δὲ τῶν ἐχτός, πλούτου χαὶ 
εὐγενείας χαὶ δόξης χαὶ τῶν ὁμοίων. τήν τε ἀρετὴν 

υαὴ εἶναι αὐτάρχη πρὸς εὐδαιμονίαν" προςδεῖσθαι γὰρ 

τῶν τε περὶ σῶμα καὶ τῶν ἐχτὸς ἀγαθῶν, ὡς χαχοδαι- 
μονήσοντος τοῦ σοφοῖ, κἂν ἐν πόνοις ἦ κἂν ἐν πενία 
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8 ἰδγογυπὶ ἄτι, [,06 γα] υπιὶ ἀἰθοὶρ πάγῃ ἀυο, Μοοιδηίΐουπν 
ὑηυ8, ΡΓΟΒ] πιδίυπι οχ Ὠοπιοογίίο ἀυο, ἀ6 Ἰαρίἀ6 τπὰ9, Ρᾶγὰ. 
ΒΟ] ὑπυ8, ΜΙΒΟΟΙΙαποα ἀυοάροίηι, Εχροβίία φοπογαῖίπι χυδί- 

ἰυογαθοίπι, δ πγᾶ ὑπ08, ΟἸγπιρίοπί δὲ υηι8, Ὀγ(Πἰοπίοσ: τηὰ- 

δἴο68 ὕυπι18, ΡΥ ΓΠΐσυ5 απυ8, ΡΥΓΠΙοὨἰοδγαπὶ ἱπάοχ ὕυηι5, Ὠίο- 

Ὠγδίϑοι υἱοίογίο ὑπυ8, 46 ἔγασορα 8 ἀηυ5, Ὠ᾿ 80 8.18 υπι8, 
Ῥγονουθία ὑππ8, μδχ Θοπηθηἠ δ {ἰ8 ὑπ, Πιορζυπὶ αυδί- 

ἴσον, Οδίομογίδγυπι ὑπ08, ἀ6 ἱπίογργαίδιίοπο ὑπιι8, (7) 

Μογοβ δίψιβ ἰπβίϊἰυἷα οἰν δίαπι οὐπίυπη αυϊηφιδοίηία οἱ 

οείο, δἰπρυϊαίξγαιθ 46 Ρορυ]αγί ρδυοογαπίχυδ οἰ ορίἰπιᾶ- 

ἴσπι οἱ ἰγγᾶππογιιπὶ ἱπρογίο; Ἐρίβίοιβε δὰ ΡΒ ρρυιη, 56- 

ἐγπιθγίογαπι ορίδύοϊδο, Ζυδίίζυογ ορί βίοϊα δὰ ΑἸθχαπάγιπ, 
δὰ Απίἰϊραίγιπι πούϑη, δὰ Μοηϊογοιη πᾶ, δὰ ΑτΓίβίοῃηρῃ, 

ὑπᾶ, δὰ ΟἸγπιρίδἀοπὶ ὑη8, δὰ ἩΘρ]οβἰἰοηθηι ὑπᾶ, δὰ 

ΤΠοπ δίδρογδθηι υπ84, δ( Ρ᾿Ϊοχοηῦπι ὑηᾶ, δὰ δοιηοοτὶ- 
ἴυπη υη8; Οδγιηΐπᾶ αυοτγῦυπὶ ἰπἰἰἶἰυπὶ οδί, ϑαποίς ἀοιὶπ 
Ατοὶέεηθης απίἰϊφιιίδεἰηιδ; ἘΠεμὶδ φιδγυπι οβὲ ἰη π}, 70)"- 
ποῖα βοὗοϊς Πογεπίὶβ ἤίϊα πιαίγίδ. ΟἸηποβ Ατὶς(οίαὶς 

{Πργί οἰοίαπί πιγγίδοβ νογρυῦπι αυδάγαρίηϊδ. φυδίίυοτν 
διι|ρ τ φυϊηαυΐοβ πη }}}16 ἀϊποοπίοβ βοριυδρίηίδ. (28) Εἰ ἰοι. 

(2) Καὶ τοσαῦτα μὲν 19 4υϊάεπι 80 60 Ἰἰδγὶ δβογίρίΐ βδυηῖ, )οοοῖ δυΐοπι ἰῃ }]}ς 
ὸ : Ὀυριΐοοπι 6886. ΡἢΠΟΒΟρ δα γα οηθα), ὑπδιὴ ᾿γὰ- 

Εἰϊέᾶπι, δ᾽ ογαπι ἱποογοίίοδπι : δὲ ῥγαοίἰοδπη μογίϊμογο 

Εἰΐέοη οἱ Ρο  ΐεθη, φυὰ ἱπ ρᾶγία ἔυμη 16 ρυ]οα., ἰἰπὶ 

ἂς (Δ Ἰᾶγὶ Γὸ 86]; δὰ {ΠιϑογειὉὯπι ΡΠ γϑίοθπ 1, αίοομ 116 

γοίεγγὶ, ὁ αυἱϊδυβ [,ορἰοᾶ ΠΟῸμ δβυπιηγαίϊ), κερὰ νυοὶυΐ 

ΟὨηΐτπὶ ἀἰβο  ρ!ἐπᾶγυπι ἱπδίγυπηοπίυπι αἰ] οη ἰ5ϑἰ πη ὄοχρο- 
δἰία οδί. Ἐ}08 χυυπὶ σομπηΐπιπη ἤμοπ) 80} 6οἰβθοῖ,, νϑγίοὶ- 

ΠἾ]6 86. γογ Θχρ ουϊ. Αἀ υἰγυπηυς ἀμᾶγιηη ππᾶχὶηθ 

γογυπὶ νΥἱγί συ ΠᾺΡ : πδιηάιια δ νϑγίβ 6 86ιι ργοθᾶ- 

υἱϊ6 ογαίογία οἱ ἀϊδίθοίίοδ, δι γυόγυπὶ διιίΐθιῃ δηδὶ γί οι οἱ 

ΗΝ Ποϑορ δ υϑ08 68, πἰΠὲ} ΟΠ ηἷΠῸ οἰ (6 Π8 δογιπη αυα5 

νο] δὰ ἱμυρη[οποπ), ΥὙ6] δὰ Ἰυ εἶπ πὶ, νοὶ οἰἶδπὶ δὰ τυ πὶ 

Ρογιπογεηΐ. (39) Ἐπίπινεγο δὰ ἱπυοηιἰοηίβ δἀπιίπίουϊα ἴο- 
γίοδ οἱ πηοίῃοάΐϊεδ ἰΔηαύδηι ργοροϑίἰοηυπι εορίδη οἱ πιυ]- 

τπαϊποι ἰγδ ϊαϊ, ὁχ αυϊθυϑ δὰ υσϑίϊοπο ργορ αἶα ἃγ- 

ξυπβοηίδ οἰΐοογα δαί πὶ ̓ἰοοῖ. Ῥοῦγο δὲ ᾿πἀἰοβπάσπ) δηδὶγ- 

{68 υγίογα οἱ ροϑίογίογα σοπϑογί μοι, γογί θ.8 888 πιρίἰ 068 

800 υἀϊοίυπι γοσδη8, ροδίογιογ 0.8 σοπηροϑ[ἰΟη 8 ὀχδι θη 

δοῃ5, σοίογυπι δὰ τ|811πὶ ρογίἰποπΐ ο8 φυδ δυ σογίδπηθη 

οδάυηϊ, φυδαι ἰη ἰηἰογγομδίίοπο υὙογβδηίυγ δΐ σοη οη 006 

ΒΟΒ ἢ ΒΕ ἸΟΟΓΉ ΓΒΕ ΠΙΟΠίΟΓΙ ΠΏ) δί {6 ΒΥ] ρ 818 δία [8 

δ πα 005. Ὑογ δι ΐϊβ νόγο μιάϊοίπι, ὀογυπὶ αυϊάθπι 1188 

δοουηόηι ἱπηαρὶ πδίϊο πο] βυηΐ, δθηϑ8ι}π) ἀοἤηΐνἰ ; ΠΙΟΓΔῚ ἢ 

τόγο, {}} ἀὸ γὸ ρῃ} δὰ ἃο ἀοπιχοϑίϊοα οἱ υἱ ἀδ Ἰοφίθιι9 δαὶ" 

ἴω, πιοηίθιῃ. (30) Εἴποπι διιΐσπι ὑηλπ Θχροβϑι, υἱγίυ 8 

υ811π| ἰῃ υἱία ρογίροία. Ἑο] οἰ δίοπι αἱΐ ἐγ θ}8 πιαχίπηα Ὀο- 

ἢἶβ οἤπιυΐ, ἰδ ηἰπιίγυπι αυδθ ἱπ ΔΠΙΠῚΟ 8:92, φυθὸ οἱ ργ]η1]ἃ 

υἱ διὰ Δρρα δαί ; [15 ιδι δ σογρυβ δἰ {ἰποπΐ, υἱ δυπί ΡῸΠ8 

γαϊοίυο, τοθυγ, Ρυϊο τ υὰο σοίογδημα [ν}5 βἰ πη ἶ ; δἱ- 

46 ἐδ φυῶ οχίγιηϑδοιβ νοηίυηΐ, ἀϊν! 5, ΒΟ Παῖς οἵ ροτγία 
αἴχιο ἰῃ σης πιοάππὶ οοίογὶβ, φυΐθυϑβ ἰογί πὶ ̓ θΟυ ΠῚ 855] - 

σαν. Υἱγίυΐοιν δὶ υθδίδιη νἱίδιῃ 5}}] τη ἱηἰ Πγ6 80 {ΠΟ ΘΓΘ 

ἀἰχὶε : φῖμρρα σογρογὶβ "οπἰβ οχίουϊογ υυδαυς ἱπάΐσογο. Μὶ- 

κόγη πὶ δέχ ἰῃ(εἰΐσθ (ΌΓΟ βαρ πίθιῃ,, δἰνα ἐοϊογί θυ δἵ- 

Πεἰαΐαγ οἰνο ἱπορία οἵ οσοἰογῖ5 α) αβ 2) 04 ἱποοιηυιϑΐ μγα- 
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χαὶ τοῖς ὁμοίοις. τὴν μέντοι κακίαν αὐτάρχη πρὸς 

χαχοδαιμονίαν, χἂν ὅτι μάλιστα παρῇ αὐτῇ τὰ ἐχτὸς 
“- γ΄ 

ἀγαθὰ καὶ τὰ περὶ σῶμα. (31) τάς τ᾽ ἀρετὰς ἔφη μὴ ἀν- 

τακολουθεῖν" ἐνδέχεσθαι γὰρ φρόνιμόν τινα καὶ ὁμοίως 

( ἀχόλχατ ) ἀχρατῇ εἴ ἔρη δὲ ὑ δίκαιον ὄντα ἀχόλχστον χαὶ ἀχρατῇ εἶναι, ἔφη δὲ 
, ᾿ ) ἴ ᾿ 2 θῃ Ε θῇ. δέ τί 

τὸν σοφὸν μὴ εἶναι μὲν ἀπαθῆ, μετριοπαθῇ δὲ, τὴν 

τε φιλίαν ὡρίζετο ἰσότητα εὐνοίας ἀντιστρόφου" ταύτης 

δὲ τὴν μὲν εἶναι συγγενικήν, τὴν δὲ ἐρωτικήν, τὴν δὲ 

ξενιχήν. εἶναι δὲ χαὶ τὸν ἔρωτα αὴ μόνον συνουσίας, ἀλλὰ 

ι. χαὶϊ φιλοσοφίας᾽ χαὶ ἐρασθήσεσθαι δὲ τὸν σοφὸν χαὶ πολι- 

τεύσεσθαι, γαμήσειν τε μὴν χαὶ βασιλεῖ συμθιῶναι, 
βίων τε τριῶν ὄντων, θεωρητικοῦ. πραχτιχοῦ, ἡδονιχοῦ, 

τὸν θεωρητιχὸν προέχρινεν. εὔχρηστα δὲ χαὶ τὰ ἐγ- 
, ΄ »" ΄- 5 ἢ Ψ 

χύχλια μαθάματα πρὸς ἀρετῆς ἀνάληψιν, (532) ἔν τε 

1» τοῖς φυσιχοῖς αἰτιολογικώτατος πάντων ἐγένετο μάλι- 

στα, ὥςτε χαὶ περὶ τῶν ἐλαχίστων τὰς αἰτίας ἀποὸδιδο- 

ναι" διόπερ χαὶ οὐχ ὀλίγα βιόλία συνέγραψε φυσικῶν 
ὑπουνημάτων. τὸν δὲ θεὸν ἀσώματον ἀπέφαινε, καθὰ 

καὶ ὁ Πλάτων. διατείνειν δὲ αὐτοῦ τὴν πρόνοιαν μέχρι 

0 τῶν οὐρανίων χαὶ εἶναι ἀκίνητον αὐτόν τὰ δ᾽ ἐπίγεια 

χατὰ τὴν πρὸς ταῦτα συμπάθειαν οἰχονομεῖσθαι, εἶναι 
᾿ ἜΝ) ἡ ν ὶ ἄλλ ΄ὕ ἐξ “ 

δὲ παρὰ τὰ τέτταρα στοιχεία χα ο πέμπτον, ἐξ οὗ 
Δ, 7 ’ χ ’ ᾿] 3. ς, ἢν , 

τὰ αἰθέρια συνεστάναι. ἀλλοίαν δ᾽ αὐτοῦ τὴν χίνησιν 
᾿ δ ; , ὶ τὴ Φ δὲ , ἢ 

εἶναι" χυχλοφορητιχὴν γάρ. χαὶ τὴν ψυχὴν δὲ ἀσωμα- 

45 τον, ἐντελέχειαν οὖσαν τὴν πρώτην" σώματος γὰρ φυσι- 
ϑρ ᾿ ᾿ “ ’ ἔ- . 

χοῦ χαὶ ἀργανιχοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. (33) διττὴ 

δ᾽ ἐστὶν αὕτη κατ᾽ αὐτόν. λέγει δ᾽ ἐντελέχειαν, ἧς ἐστιν 

εἶδός τι ἀσώματον. ἣ μὲν χατὰ δύναμιν, ὡς ἐν τῷ χηρῷ 
- ὨῚ . , » Ὶ 

ὃ Ἑρμῆς ἐπιτηδειότητα ἔχοντι ἐπιδέξασθαι τοὺς χαρα- 
“ ᾿ “2 ᾿ς ἀἢΘΘ 5 ὃ ἌΡΈΕΣ θ᾽ Η͂» ᾿ λέ 

ἃ χτῇρας, καὶ ὃ ἐν τῷ χαλχῷ ἀνδριάς " χαθ᾽ ἕξιν δὲ λε- 

γεται ἐντελέχεια ἣ τοῦ συντετελεσμένου “ρμοῦ ἢ 

ἀνδριᾶντος. σώματος δὲ φυσιχοῦ, ἐπεὶ τῶν σωμάτων 
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τὰ υέν ἐστι χειρόχμητα, ὡς τὰ ὑπὸ τεχνιτῶν γινόμενα,. 

οἷαν πύργος, πλοῖον" τὰ δὲ ὑπὸ φύσεως, ὡς φυτὰ καὶ 

80 τὰ τῶν ζώων. ὀργανιχκοῦ δὲ εἶπε, τουτέστι πρός τι 

χατεσχευασμένου, ὡς ἣ ὅρασις πρὸς τὸ ὁρᾶν καὶ ἡ ἀχοὴ 

πρὸς τὸ ἀχούειν᾽ δυνάμει δὲ ζωὴν ἔχοντος, οἷον ἐν 

ἑαυτῷ, (31) τὸ δυνάμει δὲ διττόν, ἢ καθ᾽ ἕξιν ἢ χατ᾽ 

ἐνέργειαν" χατ᾽ ἐνέργειαν μέν, ὡς ὁ ἐγρηγορὼς λέγεται 

40 ψυχὴν ἔχειν' χαθ' ἕξιν δ᾽, ὡς ὃ καθεύδων. ἵν᾽ οὖν καὶ 

οὗτος ὑποπίπτη,, τὸ δυνάμει προςέθηχε. πολλὰ δὲ καὶ 

ἄλλα περὶ πολλῶν ἀπεφήνατο, ἅπερ μαχρὸν ἄν εἴη 

χαταριθμεῖσθαι. τοῖς γὰρ ὅλοις φιλοπονώτατος ἐγέ- 

νετο χαὶ εὑρετιχώτατος, ὡς δῆλον ἐκ τῶν προγεγραμ- 

45 μένων συγγραμμάτων, ἃ τὸν ἀριθμὸν ἐγγὺς ἥχει τῶν 

τετραχοσίων, τὰ ὅσα γε ἀναμφίλεχτα " πολλὰ γὰρ καὶ 

ἄλλα εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται συγγράμματ᾽ αὐτοῦ χαὶ 

ἀποφθέγματα, ἀγράφου φωνῆς εὐστοχήματα " (35) Γὲ- 

γόνασι δὲ Ἀριστοτέλεις ὀχτώ" πρώτος αὐτὸς οὗτος " 

υὐ δεύτερος ὃ πολιτευσάμεναος ᾿Αθήνησιν" οὗ χαὶ διχανιχοὶ 

φέρονται λόγοι χαρίεντες" τρίτος περὶ ᾿Ιλιάδος πεπρα- 

Ὑματευμένος" τέταρτος Σικελιώτης ῥήτωρ, πρὸς τὸν ᾿[σο- 
χράτους Πανηγυριχὸν ἀντιγεγραφώς πέμπτος ὃ ἐπι- 

χληθεὶς Μῦθος, Αἰσχίνου τοῦ Σωχρατιχοῦ γνώριμος" 

ΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 

πιδίυτ. ὙΠίυμ δυΐοπι δὰ πηϊϑογίαμῃ δίαις με! οι νἱξϑτη 
δυίοογο, φιδηίυπ! οί ὀχίογπί. οογρογίϑψα δίβυδί Βομ δ. 

(31) Υἰγίαϊοθ δἰΐ ἢθπ 56 ἰηγίοθπι βοααὶ : Πθγὶ δηὶπὶ ρο856 εἱ 

Ῥγυάσῃς αυϊϑρίαπι 80 ᾿απίι5 ἰἀθιηια ἰη ΘΠ ρογὰπβ δίας 1Π- 

οομ ποη8 51. ϑδαριθηίοπημ αυϊάσιι ΠῸἢ ΟΠ ΠῸ μογίυγὈδ- 

(ἰοηΐθιις5 γδοᾶγο, υθγαμῃ ρΡογίαγθαγὶ πηοάίος ἄχ}. Απιίοϊ ἴλη 
Ὡραιιδ]  αίοπι ο556 ἀσἤπἰν!! πλαΐυς θομουοϊθηίία", ἘΕἾ}05 ΓῈ 5 

Βρϑοὶοβ δϑϑα ἰγδάαϊΐ : 6556 αυΐρρθ 4|18πὶ ΘΟσπλ οηΐ5, ἃ! 8πὶ 
διηδίογίαπι, ἰογ πὶ Πρ 816 π). ΑΠΊΌΓΘΠῚ ΠΟη τηοο Π08- 
σΓΘβδιοηἶβ, γΘΓῸ ΠῚ οἵ μ᾽] ΟΒΟΡ 8) 6556. ΑἸηδίαγυπ) αΠ 046 

δδρίθπίομχ οἵ δοοοβϑυγαιπι δι] γοιρη } πὶ, ἀυσίυγιπι 8 

ὑχοότγοηὶ οἵ γορὶβ ουὐηϑιοίυ εἶπα ὑδυγυπι. Τεγίπυ5 δυΐθ πῃ σα- 

πογίιι5. υἱΐδο σοπβί (α{18, γιὸ αυοὰ ἰῃ σοπίοπιρ᾽απόο, 

δοαυοηϊ! αυοὰ ἰῃ ἃσοπάο, οἱ ἰογΓΕο αυοά ἱπ νο]ιιρίαϊο ἐου- 

δἰ5ι{, χυοά 6βὲ ἰῃ οοῃίοηρ Δ 0 ροπ08 ργρίυ}}. [100 γα} 65 
ἀἰξείρ! πᾶ δὰ δρργομιοπϑίομθπι υἱγίι 5. τη] υπὶ. ΠΟμΟΓΓΟ 
δθηεῖῖ. (33) 1π ἀδβογρίϊοιι γογυτ Ὠδίμγ Δ] πὶ ρΓωίογ οοἰ6- 

ΓῸ5 δ λΐμηο ἴῃ ΓΟΓΌΠῚ οδυ 515 ροΓβογυ δη 18 Ὑογβ λίγ, δάθο 
υἱ πὐἰἰπᾶγαπη φυλτιμηαιδ γογυπὶ γρ  ἀϊ ον οδιι588. ἴη16 
οἱ μπαΐιγα! πὶ ΟΠ: ΠΟ ΓΟ ΠΟΙ θαυ 08 50 051} ν  11- 

χϊμἃ. συμ, δἰοιξ οἱ Ρ]αῖο, ᾿ῃησογρογοιμῃ ἀοἢΠην, 6}1|5- 
ἀπὸ ρμγον! ἀσηίίαιῃ δὰ σα Ἰοβἴᾶ βαθὺ ρογ Πσογα, ἰρϑὰπὶ Υ ΓΟ 
ἱ ΠΟΙ ]ΟΠῚ 6586 : ῬΟΓΓΡῸ ἰογγοηᾶ ομγηίΐᾷ δὰ σα] οί Θ0-- 

σιυρηζίαπι ογἀϊποιηιο δαμηδίγαγὶ. Ῥγιοίοῦ δ ειηρηΐδ ᾿ϑίδ 
αυδίζιογ 6456 οἱ ααπίυπι ἃ, Ἔχ απὸ σα 65{18 σοῃοϑίδηϊξ, 

οἰυδαιο πηοΐππι αἰ γοτβι πη 6556, ΠΙΆ Γω ΠῚ ΟΥ̓ ουϊαγοιη., Αἰῖ- 

πιδι ἰΐοπι ἱῃοογροσρᾶπῃ), ὈΓΠΠΠΔΙΙΠΙ6 6586 ἐντελέχειαν ἜΘῸ ρδὺ- 

(οοἰοποπι σοτρογὶς πορὸ δία γ}}5 οἱ ογζϑηϊο ροϊθηξία ν᾽ 

μιδυοη 8. (33) Εϑί δυΐοπι ὁ ὁϑουπάσιη ΠΠὺπὰ ἄυρ]εχ. ᾿Εν- 

τελέχειαν Υ6ΓῸ 5ίν6 ρογίθο οηθπη ἀρρο!]δί, Οὐ} 5.1 βροῦῦ 65 
αυσλάδπι ἱποογρογοᾶ. Αἰΐογα δχ ἢΐβ αυἀ6η}) δοουπάμππη ρὸ- 

ἰοπ(ἰδπι, υἱ οδὲ Μογοηγίι5 ἰῃ σοΓᾶ, αι Ἰἀοηθα οϑί δά τἃ- 

γίαϑ (γηγᾶϑ δχοίρίοπάδς, [ΘΙ η4116 ἰη ἐθΓ6 βἰαίυδ : ΒΘ ΠΌΤ 

Παθίζυπι τοῦτο ρογίρειο αἰ“ ο8 4υς5 6Θοὲ σοπϑυπιπιδίῳ 8ἃ6 

Ῥογίοοϊα" δἰδίυς δι: Ἠογτηα". Ναίηγ8}18 δυΐοπὶ σογρογὶβ ἀἰχίς, 
αυΐα 5βυπί οσογρογὰ δἰ χυϊάθπι πᾶπι οἱ ἀγίο οἰ αδογαίδ, υἱ 

δυηΐ φυδ ἃ ἀγιΠοῖθιι5 ἤυπὶ, ραΐα ἰυγγβ αἰίχσυς πανὶβ; 4118 
ΥΘΓῸ 50 ἃ παίυγα ργοάσηηΐ, υ ἀγρογοϑ οἱ δηϊπ)δ πη οοΣ- 

Ροτᾶ. Ῥοτγῖο ογρδπίοὶ αἰχὶί, οὺ δδί δὰ δἰ χυΐϊὰ ρμᾶγαίϊ εἴ 
οοπάϊ!, αἱ ε5[ δὰ υἱάθμάυπι οου]υ8, διιγίκαιο δὰ δια ΐθῃ- 

ἀυπι. Ροίοηςία δυΐοπι υἱΐδη ΠΑΡ Πη Ἶ8, ἰῇ 86 ἱρδο. (34) 

Ῥοϊοη(ία δυΐωῃ ἀμρίοχ οδί, δυΐ βοουπάυμῃ Δ υπὶ δυῖ 

βϑουπάυπιμ δοίἰοηοπ : βοειπάυπι δοίἰοπθη, υἱ Υἰμ δης Ὠδ- 
"ογα δηϊπιδπὶ αἀἰεϊίυγ; βοσιηάπ)π} δ πὶ δυΐοηι, υἱ ἀογ- 

ιηἴοηβ. Οἱ] ἰρίίυγ οἱ ᾿ς 588} ἀοπΠηϊ!οηθῖη οδάογοί, δά)οςὶξ 

νόσοηι ροίοπίία. Μυϊΐα Οὐ υδηηοα! εἰ 4118 οἱ ἀδ 8118 πι0} 18 
ἴῃ απο πιοάσπι ἢ οϑορ!δίυβ οϑζ, χυαὶ ροΓ οπσυπὶ 685- 

δοῖ δῃυπηοΓᾶγο. ΝΠ ὈΓΟΓΒῸ8 δΒΌΠΙΠΟ δίυἀϊο δία ἰδ. 
ἀμοίεία Γαϊξ, ἱπυ θη ἰοπίβαιια ἱπογο }} οορίᾷ νἱσυϊ, υἱ ὁχ 

ἰϊφ φιρο ϑυργὰ γοοθηϑιῆτηυβ Ὑοϊυπηηἶδι5 οοηϑίδί, ΄αυα δά 
χυδάγίπαρηίογαπ) πυηόγυπι ογο ρογνθηϊαηΐ, ἀ6 φυΐθυδ φαϊ- 

τά ἀεπι πη 1] διωδὶε ίαγ. Νάπι βϑυπί οἱ ἃ}18 σου ρ! υγἃ 4088 ἱμπὶ 
διογ δαηΓ τ οἱϊπιὶπα δίαυς δοηίοπίϊ οἱ δουίΐε αἰεία, 66 

[απο Εἰνατγίτο τπδη]αΐδ. (35) ΕΓαΠΐ δυίοπὶ Ατγίϑιοίοϊος οεῖο : 

Ῥγίπιυϑ ᾿ΐο 'μ56 ; βοση 18 4υἱ ΑἸΠΘΠΙδ ΚΘ Παρ. }}]οᾶπὶ 8] ην - 

πἰδίγαν!, οὐ) οἰἴδπι} οἶα} 65 ΙΘραπί Ὁ ΟΥΑΙ ΟΠ6Β 58πὸ 4υδπὶ 

εἰεραπίοδ ; τογίϊυ5 αυὶ ἀδ 6 ἩοΙηοΓΙ βογιρμδίϊ ; φαδγίι5 5]- 
οὐϊυ5 ογαῖογ, αι δάνογβυϑ Ραποσυγίουμ Ἰϑοογδί5 5ογβοϊϊ ; 
αυιϊηία5 φυὶ οορμῃοηνίπαίυδ οἵ ΜυίμυΒ, Ἐ9Ο ἐπἰ5 δοογαῖϊεὶ 



[18. Υ, .. ΤΗΚΟΡΗΒΑΒΤΌϑ. 
ιἶχτος Κυρηναῖος, γεγραφὼς περὶ ποιητικῆς" ἕόδομος 
παιδοτρίδης, οὗ μέμνηται ᾿Αριστόξενος ἐν τῷ Πλάτω- 
νος βίῳ - ὄγδοος, γραμματικὸς ἄσημος, οὗ φέρεται τέ- 
γνὴ περὶ πλεονασμοῦ. τοῦ δὴ Σταγειρίτου γεγόνασι 

ἐ μὲν πολλοὶ γνώριμοι, διαφέρων δὲ μάλιστα Θεόφρα- 
στος, περὶ οὗ λεχτέον. 

--““ἰὦ» 060 αὐ':---.--- 

ΚΕΦ. Β. 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ. 

38. Θεόφραστος Μελάντα ᾿Ερέσιος χναφέως υἱός, ὥς 

φησιν ᾿Αθηνόδωρος ἐν ὀγδόη Περιπάτων. Οὗτος πρῶτον 

μὲν ἤχουσεν ᾿Αλκίππου τοῦ πολίτου“ἐν τῇ πατρίδι, εἶτ᾽ 
ι) ἀχούσας Πλάτωνος μετέστη πρὸς ̓ Δριστοτέλην᾽ χἀχείνου 

εἰς Χαλχίδα ὑποχωρήσαντος αὐτὸς διεδέξατο τὴν σχολὴν 

Ὀλυμπιάδι τετάρτη καὶ δεχάτῃ καὶ ἑχατοστῇ. ΦΦέ- 
ρεται δ᾽ αὐτοῦ καὶ δοῦλος φιλόσοφος ὄνομα Πομπύλος, 
χαθά φησι Μυυρωνιχνὸς Ἀμαστριανὸς ἐν τῇ πρώτῳ τῶν 

" ὁμοίων ἱστοριχῶν χεφαλαίων. Ὁ δὲ Θεόφραστος γέ- 
γῦνεν ἀνὴρ συνετώτατος καὶ φιλοπονώτατος χαί, χαθά 

φησι Παμφίλη ἐν τῷ τριαχοστῷ δευτέρῳ τῶν ὑπομνη- 
των, διδάσχαλος Ν ενάνδρου τοῦ χωμιχοῦ " (3) ἄλλως 
τε χαὶ εὐεργετιχὸς χαὶ φιλόλογος. Κάσανδρος γοῦν ὅ 

δι χὐτὸν ἀπεδέχετο χαὶ Πτολεμαῖος ἔπεμψεν ἐπ᾽ αὐτόν’ 

τοσῶτον δ᾽ ἀποδοιῆς ἠξιοῦτο παρ᾽ ᾿Αθηναίοις, ὥςτ᾽ 

᾿Αγνωνίδης τολμήσας ἀσεῤείας αὐτὸν γράψασθαι, μι- 

χροῦ χαὶ προζτῶφλεν. ἀπήντων τ᾽ εἰς τὴν διατριδὴν 
αὐτοῦ μαθηταὶ πρὸς διςχιλίους. οὗτος τά τ᾽ ἄλλα χαὶ 

Ὁ) περὶ δικαστηρίου τοιαῦτα διείλεχται ἐν τῇ πρὸς Φανίαν 
τὸν περιπατητιχὸν ἐπιστολῇ" « οὐ γὰρ ὅτι πανήγυριν, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ συνέδριον ῥάδιον, οἷόν τις βούλεται, λαθεῖν" 

αἱ δ᾽ ἀναγνώσεις ποιοῦσιν ἐπανορθώσεις " τὸ δ᾽ ἀνα- 
ῥάλλεσθαι πάντα χαὶ ἀυελεῖν οὐχέτι φέρουσιν αἱ ἧλι- 

τ χίαι, α ἐν ταύτη, τῇ ἐπιστολῇ σχολαστιχὸν ὠνόμαχε. 
[58) τοιοῦτος δ᾽ ὦν, ὅμως ἀπεδήμησε πρὸς ὀλίγον καὶ 
οὗτος χαὶ πάντες οἵ λοιποὶ φιλόσοφοι, Σοφοχλέους τοῦ 
Ἀμφιχλείδου νόμον εἰςενεγχόντος, μηδένα τῶν φιλο- 
τόφων σχολῆς ἀφηγεῖσθαι, ἂν μὴ τῇ βουλῇ χαὶ͵ τῷ 

ὦ δήμῳ δόξη" εἰ δὲ μή, θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. ἀλλ᾽ 

αὖθις ἐπανῆλθον εἰς νέωτα, Φίλωνος τὸν Σοφοχλέα 

τραψχυένου παρανόμων. ὅτε χαὶ τὸν νόμον ὑὲν 
ἄχυρον ἐποίησαν ᾿Αθηναῖοι, τὸν δὲ Σοφοχλέα πέντε 

ταλάντοις ἐζημίωσαν χάθοδόν τε τοῖς φιλοσόφοις ἐψη- 

εν φίσαντο, ἵνα χαὶ Θεόφραστος χατέλθοι χαὶ ἐν τοῖς 

διοίοις εἴ. Τοῦτον Τύρταμον λεγόμενον Θεόφραστον 
διὰ τὸ τῆς φράσεως θεσπέσιον ᾿Αριστοτέλης μετωνό- 
μασεν" (39) οὗ καὶ τοῦ υἱέος Νικομάχου φησὶν ἐρωτιχῶς 
διατεθῆναι, χαίπερ ὄντα διδάσχαλον, Ἀρίστιππος ἐν 

ὦ τετάρτῳ περὶ παλαιᾶς τρυφῆς. Λέγεται δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῦ 

τε χαὶ Καλλισθένους τὸ ὅμοιον εἰπεῖν Ἀριστοτέλην, 

ὅπερ Πλάτωνα, καϑὰ προείρηται, φασὶν εἰπεῖν ἐπί τε 
Ξενοχράτους χαὶ αὐτοῦ τούτου " φάναι γάρ, τοῦ μὲν 

1.0 

αἰδοίρα!υϑ; βοχίυϑ Ογγοηθυϑ, αὶ ἀὰ ροοίϊοδ βου ρϑὶί; δορί. 

[218 ᾿υππιδρίείογ Οὐ}15 πιοπηηἱ Ἀτγίϑίοχθηυ 5. ἴῃ Ρ]αἰοηΐβ 

υἱία ; οοίδλνυϑ φγδιηπιδίϊουν ἰβηο Ὁ} }8., οὐ}}18 (γί γ ἃγ8 6 

Ρἰοοημϑϑιηο. Ηιιι18 διιίοιη δίδοί γί [ζ5 Ρ} ]ΠΟδ μέ πὶ [πο γα 

ἀἰδοῖρα! , φοὰ οπιπί 5 πᾶ χίπια ὈγΘ ΘΟ υἱΣ ΤὨΘΟΡ γαϑυς, 

ἀθ φυῃο ἢμπὸ ἀϊοοηάιπ οδί. 

-νθθο νὕ...- - 

ΟΑΡ. ΤΙ. 

ΤΗΕΟΡΗΒΑΒΤΌϑ. 
86. Τ]ΠΟΟΡΙ Γϑίι5 Εγοϑίυ8 Μοϊδηΐίδθο, υἱ ΑἸ ΠΟΠούογὰβ μ 

2 οὐσΐατο )θΔΠ δια οπυτῃ ᾿ἰῦτο αἱξ, (Ὡ]]οηἷ5 ΠἸ 0.5. 15 Ὀγί πιο 

χυϊάριῃ ἰῃ ραϊγὶα ΑἸοὶρρί οἰνὶβ δὺϊ δυσ!οῦ [; νὰ α΄ πὶ 

ΡΙαίοποηι διιαϊββοῖ, 56 δὰ Αὐ᾽ϑίοίθϊοῃ οηΐ}}. Εο (ΟἸνΔ'- 

οἰάθπι ρῥγοίροίο, ἐΠΠ ἰῃ 8.110185 τορὶ Πἷπ6 ϑιιοσρδϑῖὶ ΟἸγηι- 

Ρἷδάς οοπίοσὶ πα ἀφοίμηᾶ χιδῦίβ. Ἐδγίιγ ἱροῦ αυοχις 

ΒΟΓΥ5, ῬΟΠΙΡΥΠῈ8 ποηλΐπθ, ΡἢἢΠΠΟΘΟρΡἢ 5 [υ556.,. ἱἱ γοίογί 

Μγτγοπίδηιϊ8 Απιδδίγίδῃ 8 ἰὴ ΓΙῸ ΘΠ ἰυτ ἰιἐβίοΥ σογ ἢ 

οδρ απ). [[υἱἱ αυΐοπι ΤΙ ΘΟΡ ΓΑ (15 ΥἹΓ βυπηγα" Ὀγιἀοπί δ 

βίυ ἀΠυ 6 δἰμρσυ ϊαγϑ, δίαηθ, υἱ δογιῖ: Ῥδιῃρ  α ἰτοοβίπιο 

δοουπῆο Οοπιμθηδγίογιαμ ᾿ἰῦτο, Μηδ η γι οομΐουπὶ ἰηςζι- 

1. (37) Εταὶ ἴθ Ὀοηθίϊα8 ἱπρυ 18 οἱ πιᾶχίπια δ[1ἃ- 

θ 118. Οδδδηάγο δγαῖ δοςσορίυδ, ῬιΟΙοΙδοιβ 6 οὐ πὶ ΘῸ ΘΟΠ- 

πιογοιπὶ δθυϊ. Αἀθ0 δυίοπι Αἰδδη ἰθΏ51}})υ.8 Δοσορίι8 [ἰΐ, 

υἱ φαυπὰ ΕΠυπλ Αςπορὶ 68 ̓ πηρίοἰδι 15 ΔΟΟιΒαΓΟ 830. 6β5οΐ, 

Ρᾶγυτ δο[υογὶξ φυΐῃ 'ρδὸ ΘΟ ἀοιηηδὲι8 δθγεῖ. Ασουγγορϑηΐ 

δὰ ΠῚ πὴ δυάϊοπάμπηι ἀἰδοῖρυ ! δ ἀϊιο πι}}}1Δ. Ηἰς ἰπ ορίβίοϊα 

δὰ ΡΠ)απίδπι Ρεγρα[οἰΐσυπι ἰηΐογ οοΐογα ἂς ἱπαΐοῖο φυοαυ8 

ἰΐα Ἰοφυιϊίυβ ὁβέ : Ταπέιϊπι αδοβί, ἱπαυΐ!, αὐ ρορε 7γ.6- 

γχιιοπίίαπι σοπυοσοηι, πί πὸ σοη 8658: φμὶάδηι ἰαἰοὶὴ 

φμαίοηι φιὶς υοἰλί, γχαοίίε εἰΐ ααἱρίδοὶ. ῬΟΥΊῸ τος αἰϊο- 

πος ρατί μη οἸποπααίίοηοα. Ῥγοίοίατο αἰίφπι οπιηία οἵ 

6556 γιορἰϊροπίοηι ΠΟΉ 7απὶ 7ζ6γΐ αίαϑ. [πὰ Θὰ Ορἰβί014 5. Π0- 

Ἰαβίϊειπι ( 56 Ὁ) ποιηϊπαΐ. (38) Ε]υδπιοαὶ ἴάπιοπ υἱἷγ φυμπὶ 

6556, βαοδϑβδὶΐ δ (θη ρι8 οἱ μ86 υἱἱ ΡΠ] ΟΒΟρΙΝὶ γ 4} : φυΐρρώ 

ΘΟΡΠΟΟΙΟΒ ΑΠρ ἰΟΠΠ46» Π]11.5 Ιομοηλ (υἹογαΐ, αἱ Π6 45 μ}})ὲ- 

Ἰοβορμογίπι ργοθθδϑοί 800 185, πίϑι ἰὰ δοηδίῃιβ 80 ρ]608 ἀθογε- 

υἱδϑοεῖ ; 41 δου [δοργεΐ, οδρ (816 6556. Ὑ ΓΌΠὶ βοχυσηίὶ 

8ΔΩ0 ἄοπυο τονογοὶ βδυηξ, αυυπ ἃ ΡἢΠΟηα δορῇοοϊ! ἀΐδ5 

ἀϊοίᾳῳβ 65561 νἱοϊαΐδγυπι ᾿οσ. Οὐο ἰοΘΙρΟΓΘ Αἰ ηδ65 

οἃ ἰοψο δργοζαῖα Βορῃοοιοσῃ (Δ π[19 αυΐϊηαυδ πεμοίαγιηί 

ἀδογονογαῃίψιια μἰ] ΟΘορ 8 τγοάϊξαμη, υἱ οἱ ἸἘΠοορῆγα- 

6 51υ5 τεὐϊγοὶ βοποϊδηιαυο αἱ πίε γερογεΐ. Εὐπι, αὐυυπὶ δη- 

(ο8 Τγτγίαπιο 1} ποπιθῃ δϑϑοὶ, Οἢ αἰνίπᾶπη ο]οοι οπθηι 

Αγ᾽βοίο!68 ΤΠ ΘΟΡ γαϑίυτι Ἀρρο!] αν, (39) Ου}8 εἰ ΠΙίαπι 

ΝΙσοπηδοιυπι, 4υδηη08Π) 6}0.5 ὈΓΘΟΟΡΙΟΥ οβ56ΐ, δηιανῖ, υἱ 

γ ΑΠετρρυθ. 'π φιδγίο ας δηΐϊϊςψυο ἴσχὰ πηοιηϊηϊ. ἙΟΓίυγ 

Αγίβίοίϑιβ ἀΐχῖβδο ἀ6 ΤῇΠρορ Γαϑίο οἱ (Ὁ ] ἴθ ηο ἰάθη αυοὰ 

ἂς Π1ο 'ρ5ο οἵ Χοποογαίβ Ρίωϊο, ιυ ργραϊχίπιυβ, αἀϊχογαῖ : 

αἰχῖϑδα οηΐπ), φιοί ἢἰς μγῸ ὀχ ο  ]Θηἴἰ δοιιπηΐηο ΟΠ] εἰποίδ 
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Θεοφράστου καθ᾽ ὑπερθολὴν ὀξύτητος πᾶν τὸ νοηθὲν 
ἐξερμηνεύοντος, τοῦ δὲ νωθροῦ τὴν φύσιν ὑπάρχοντος, 
ὡς τῷ μὲν χαλινοῦ δέοι, τῷ δὲ κέντρου. Λέγεται δ᾽ Ὁ 
αὐτὸν χαὶ ἴδιον χἥπον σχεῖν μετὰ τὴν ᾿Αριστοτέλους 
τελευτήν, Δημητρίου τοῦ Φαληρέως, ὃς ἦν χαὶ γνώ- 

ΒΙΒΛΑ. Ε, β. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ. 

ἴδοὐ πὸ δεοοχιογοίυγ οἱ ὀχροπογεί, ἢ]6 ἰδγάυς οἱ οὔίυδα5 . 

6556 ἱησοπίο, ἤυηο ἔγοῃο, ἱΠΠ 1 ὀρογο οδἱοδίθυβ. Ὀϊοϊίατ 

Εἱ ρυϊνδίπι ᾿ογίυπι ροδί Αὐίβίοί οἰ ἀἰϑοθββυμ ροκδοάϊοδο, 

Ὠοπιοίγίο Ῥ ΔΙ ογθο [δε ἰ γί 5110 ἰπ ἤοο ἱμεὶ οοορογδηΐθ. 

ρίμος αὐτῷ,, τοῦτο συμπράξαντος. Φέρεται δ᾽ αὐτοῦ 1 ΟΕ ὀΓιπίυγ 6185 [88 ϑεπίοπέϊα δὰ Υἱἕδε ὕδιιπι δοοοπιιποᾶδίες : 
ἀποφθέγματα ταυτὶ χρειώδη" θᾶττον ἔφη πιστεύειν 
δεῖν ἵππῳ ἀχαλίνῳ ἢ λόγῳ ἀσυντάχτῳ. (40) πρὸς δὲ 
τὸν ἐν τῷ συμποσίῳ σιωπῶντα τὸ ὅλον ἔφη, « εἰ μὲν 
ἀμαθὴς εἰ, φρονίμως ποιεῖς, εἰ δὲ πεπαίδευσαι, ἀφρό- 
νως. » συνεχές τε ἔλεγε πολυτελὲς ἀνάλωμα εἶναι 

ι Θ 

Οἰθυδβ Πάοπάυπι ἀϊοομαί ἰηίγοηΐ δα αιιδπ) ογαίίοηὶ ἰποοπι - 

Ροϑίΐαβ. (40) Αὐ {Π|᾿ιπὶ φαΐ 'π οοηνίνίο ρϑηϊΐυ5 ἰδοοθδί, δὶ 

φυϊάοπι, δἰξ, ἱπιρογί(ι8 68, ργυάθηίογ (δοΐβ; βίῃ υϑγοὸ ρογίϊιιβ, 

ἱπιργυάοπίογυ. Ἠδροραὶ οἱ {Πὰ βοηροσ ἰῃ ογα, ϑιιπιρίιβ 

τὸν χρόνον. Ἐτελεύτα δὴ γηραιός, βιοὺς ἔτη πέντει τ ΡΟ Ιοδἰββίπη}8 [6 πηρυ8 οδί. ΟΝ ϑοποχ οοἰαί 5 ἀπο αυϊπίο 

χαὶ ὀγδοήχοντα, ἐπειδήπερ ὀλίγον ἀνῆχε τῶν πόνων. 
χαὶ ἔστιν ἡμῶν εἷς αὐτόν" 

16 Οὐχ ἄρα τοῦτο μάταιον ἔπος μερόπων τινὶ λέχθη, 
᾿ δήγνυσθαι σοφίης τόξον ἀνιέμενον" 

δὴ γὰρ καὶ Θεόφραστος ἕως ἐπόνει μὲν ἄπηρος 
ν δέμας, εἶτ᾽ ἀνεθεὶς χάτθανε πηρομελής. 

φασὶ δ᾽ αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ τῶν μαθητῶν εἴ τι ἐπι- 
σχήπτει, εἰπεῖν, « ἐπισχήπτειν μὲν ἔχειν οὐδέν, πλὴν 
ὅτι πολλὰ τῶν ἡδέων ὃ βίος διὰ τὴν δόξαν χαταλα- 
ζονεύεται. (4) ἡμεῖς γὰρ ὁπότ᾽ ἀρχόμεθα ζῆν, τότ᾽ 
ἀποθνήσκομεν. οὐδὲν οὖν ἀλυσιτελέστερόν ἐστι φιλο- 
δοξίας, ἀλλ᾽ εὐτυχεῖτε καὶ ἤτοι τὸν λόγον ἄφετε --- 

25 --- πολὺς γὰρ ὃ πόνος --- ἢ χαλῶς αὐτοῦ πρόστητε᾽ με- 
γάλη γὰρ ἣ δόξα. τὸ δὲ χενὸν τοῦ βίου πλέον τοῦ συμ φέ- 
ροντος. ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὐχέτ᾽ ἐχποιεῖ βουλεύεσθαι τί 
πραχτέον, ὑμεῖς δ᾽ ἐπισχέψασθε τί ποιητέον. » ταῦτα, 
φασίν, εἰπὼν ἀπέπνευσε“ χαὶ αὐτόν, ὡς ὁ λόγος, Ἀθη- 

8δυ ναῖοι πανδημεὶ παρέπεμψαν ποσί, τὸν ἄνδρα τιμή- 

2 ςἩ 

εἴ οοἰοφοδίχηο, αυυπῃ πηοάΐϊοδ ἃ ἰαῦογο φυϊονδϑοί. [ἢ φυσι 

οἰἶδπι 68[ ποδίγυπι ΟΡ ΓΘΠΠῚΆ : 

Ηδυὰ νἂπε αυΐίίδη), «ἰυἀϊϊ, δἰ (ογίο γοίαχοβ, 

ΤΌΠΡΙ ἀγοῦυπὶ αἰχὶ!, αι δηιι5 οηνο 116 (ιϊ. 

Ναπὶ νϑροίιβ ΤΊ} ΟΡ Γαβίι5 ογαί ἢγπγιϑαυο ἰΔθογο : 

ἰαχαυὶϊβ ροϑβϑίαιιδιπ) πηι γᾶ ἰάθογο, οὐ ϊξ. 

Αἰυπί Π|Π0π|, αὐυῦπι ΓορΆγοίιγ ἃ ἀἰβοίρυ } 5, πιπὶ αυϊρρίδιν 

1118 πιδπάδλγε τε, ἀἰχίβϑα,, πἰ ἢ] χφυϊάσπι φυοὰ ἱπιροταγοῖ 

86 ΔΌΘΓΟ, πἰδὶ 'ο : Μία ἀμίεϊα οἱογία: οὐίοπίι υἱα 

"πεηίἐπ Σ (41) πος ὕεγῸ φαῖπι υἱυθγα ἱπεὶρίπιμς, ἱππῆς 

φιογπαγ. Νιδὶδ ογσο 65 ἱπαπίμξ αἀἤιογ οἱοτία. δεα 65- 

ἰοίθ εἰ ἰς65, α΄ δαρίεπίί οἰμαΐμηι ἀπέ ορεἰ ἐ{{{6 --- ογαπ- 

ἀὶς ὀπὲηι ἰαϑοῦ ε5ί --- αμί ἐπ ἐμά σγαυϊίον ἐποιμεδίίε : 

4Φπασπα δπὶ ἐΖ ἐ0 οἰοτγία ρΡγουεπὶί. ῬοΥτὸ υἱέας υαπέίας 

απιρίοῦ σιαηι μἰϊ ία5 646ι. γόγιη πιϊλὲ φιίασπι πον 

7αηει φεία ασοπάμπι 5ἰ( οοπδμίογα ξδμρροίϊἑ, τος απίοηι 

συϊὰ 7αοἱοπάμηι 5,4 αοἰἐδεγαδίἐδ. 5318 ἀϊοσπίοπι δ Χ} 8 - 

ἰλ886 δηΐπιδπ ἰγδάιηΐί. Ευπὶ γογο, υἱ (Άπιὰ οδὲ, Αἰ θηΐθηδοα 

σαντες, Φαδωρῖνος δέ φησι γηράσαντα αὐτὸν ἐν φο- τ ΑΡΘάϊθυ8 ΟΙΠΠΟ5 ΡΓΟΒΟΟΌΪ, ρυ ] ο6 Ποηογαγνογιηί. Βοίογε 

ρείῳ περιφέρεαθαι" χαὶ τοῦτο λέγειν “ρμιππον, πα- 
ρατιθέμενον ἱστορεῖν Ἀρχεσίλαον τὸν Πιταναῖον ἐνοῖς 

Ἑαγυογίηι9 ΠΠυπὰ ἰδ 56 Π6πὶ ἰοοίΐοδ οἰγουπκίογεὶ βοϊυηι : 

ἰάψιια ἀΐοογα Ηογπιρρυπι), οὐμηχυς ἰά οχ Ατορδ δὲ Ρ ἰδηξοὶ 

ἔφασχε πρὸς Λαχύδην τὰν Κυρηναῖον. (2) Καταλέλοιπε 1 2[νϑίοτία δυπιρθίθθα ἰπίογ δὰ νεῦρα αυδ: δά [,δογάδιι Ογγε- 
85 δὲ βιδλία χαὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα πάμπλειστα, ἃ χαὶ 

αὐτὰ ἄξιον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὸ πάσης ἀρετῆς 
πεπληρῶσθαι, ἔστι δὲ τάδε’ ᾿Αναλυτιχῶν προτέρων 
α΄ β΄ γί, Ἀναλυτιχῶν ὑστέρων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄, περὶ 
ἀναλύσεως συλλογισμῶν α΄, ̓ Αναλυτιχῶν ἐπιτομὴ α΄, 

40 Ἀνηγμένων τόπων α΄ β΄, Ἀγωνιστιχὸν τῆς περὶ τοὺς 
ἐριστιχοὺς λόγους θεωρίας, περὶ αἰσθήσεων α΄, πρὸς 

Αναξάγοραν α΄, περὶ τῶν ᾿Αναξαγόρου α΄, περὶ τῶν 
Ἀναξιμένους α΄, περὶ τῶν ᾿Αρχελάου α΄, περὶ ἁλῶν, 
νίτρου, στυπτηρίας α΄, περὶ τῶν λιθουμένων α΄ β΄, περὶ 

46 τῶν ἀτόμων γραμμῶν α΄, Ἀικροάσεως α' β΄, περὶ ἀνέμων 
α΄, ᾿Αρετῶν διαφοραὶ α΄, περὶ βασιλείας α΄, περὶ παι- 
δείας βασιλέως α΄, περὶ βίων α΄ β΄ γ΄,(43) περὶ γήρως α΄, 
περὶ τῆς Δημοχρίτου ἀστρολογίας α', Τῆς μεταρσιολε- 
σχίας α΄. περὶ τῶν εἰδώλων α΄, περὶ χυμῶν, χροῶν, 

ι0 σαρχῶν α΄, περὶ τοῦ διαχάαμου α΄, περὶ τῶν ἀνθρώπων 
α΄, Τῶν Διογένους συναγωγὴ α΄, Διορισμῶν α΄ β΄ γ', 
᾿Ερωτιχὸς α΄, Ἄλλο περὶ ἔρωτος α΄, περὶ εὐδαιμονίας 
«΄, περὶ εἰδῶν α΄ β΄, περὶ ἐπιλήψεως α΄, περὶ ἐνθου- 

ποηδοπὶ δρυΐ. (42) ΠΟΙ αυΐϊξ δυΐοιῃ οἱ ἴρδο ἱπροηὶὶ διε 

ἹΠΟΒ πιο Δ 88η6 Ρἰατίπιδ, οἰ ἶρ88, 4αυἷἱα θοΠδ5 [γυρὶδ ομμηὶ 

όπογο ρΙοηδ διιηΐ, ἀἰηϊδδίμμδ βυπι ἃγ  γαίυβ 4085 δά πὸ- 

ίδγοπι. δυπί δυίεπι ἰβίδ : ΡγΪΟγα ΠῚ δη δὶ γ(ἱοογαπι γος, Ρο- 

δίογίογιι πηι δηδὶ ΥΠοογιπι βορίοπι, ἀδ 80] υἱἱοηα 5] ορἰϑπο- 

ΓΌΠ Ὅπ8, ΑΒΔ γ[]οογυ ορ θη πηυ8, Ὠοαυσίοτγυπι |ο-- 

ςογυη) ἀυο, Οοποογίδιο οι υπ αν αἰγοδ οοη(οηίξοθδηη 

ΟΥΔΙΪΟΠΟΠΙ ργοροπυπίυγ, ἀδ δοηδίθυ5 ὑπυ5, δὰ Απαχδρογᾶσῃ 

ὕπ08, ἀ6 Αηδχᾶρογδ ἀσογοῖ 8 ὑπ05, ἀ6 Απδχὶπιοη δ ἀθοσο- 

(6 υπν.3, ἀδ Αγοϊιοὶαὶ ἀπυκ, ἀθ 5816, πἰΐίγο, δ᾽ υπλῖπο ὑπὰς, 

ἀκ 18 φυα! ἀυγαηΐουγ ἰῃ ἰαρίἀο8 ἀνο, ἀδ ἰηάὶν ἐδ ἢ 8 ἰὲ- 

μοὶ υπι.5, Αὐα!ἰοηΐδ ἀυο, ἀς νομί ὑυηυ8, Υἰγιυΐαπι ἀϊ- 

(ἐγοη [5 ὕπυ8, 46 ΓΕΡῸ ὑπ, ἀς Γορὶβ ἰηϑιἰ υἱοπα ὑηυ8, 

ἀδ γ᾽ |8 ἰγθβ, (43) ἀ6 βεποοίις ὑπὺ8, ἀ6 Ποιαοογὶ δϑίγο- 

Ἰομία υπι8, ἀδ ᾿ἰ8 χυῶ ἰῃ βδυθ]} πιὶὶ βυηὶ αἰδριυιίαίίρ ὑπ, 

ἀ6 ἱπιδρίπίθυϑ υη05, ἀδ ϑυσοίβ, ου6 οἱ σδγηίΐριιβ ὑπυ9, 6 

τουμάϊ ἀδοογρίίοπο ὑπυ5, 46 οπιὶπίθιι ὑπ, ᾿ἰοϊογυπ) 

Ὀοσθη δ οΟἸ οἷο ὑηυ5, ὨοΠπἰ ἰοπυ) ἰγὸβ, Απιδίογίυϑ ὕηιις, 

ΑἸΐυ5 ἀὸδ ἀιπογὸ ὑηυ5, ἀ6 (εἰ οὐ δῖ6 μυ5, ὁ προοϊοῦυ5 ἀυο, 



.1Β. Υ, 2. ΤΒΕΟΡΗΒΑΘΤίϑ. 

σιασμοῦ α΄, περὶ ᾿Εμπεδοχλέους α΄, ᾿Επιχειρημάτων 
α΄ β΄ γ' δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ τ΄ τα’ ιδ΄ ιγ΄ ιδ΄ κε΄ τς’ ιζ΄ τη, 
᾿Ἐνστάσεων α΄ β΄ γ΄, περὶ ἑκουσίου α΄, ᾿Ἐπιτομὴ τῆς 
Πλάτωνος Πολιτείας α΄ β΄, περὶ ἑτεροφωνίας ζῴων 

υ τῶν ὁμογενῶν α΄, περὶ τῶν ἀθρόων φαινομένων α΄, 
περὶ δαχέτων χαὶ βλητιχῶν α΄, περὶ τῶν ζῴων ὅσα 
λέγεται φθονεῖν α΄, περὶ τῶν ἐν ξηρῷ διαμενόν- 
τῶν α΄, (4) περὶ τῶν τὰς χρόας μεταῤαλλόντων α΄, 
περὶ τῶν φωλευόντων α΄, περὶ ζῴων α΄ β΄ γ' δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄, 

ιυ περὶ ἡδονῆς ὡς Ἀριστοτέλης α΄, περὶ ἡδονῆς ἄλλο α΄, 
Θέσεις χδ΄, περὶ θερμοῦ χαὶ ψυχροῦ α΄. περὶ ἰλίγγων 
χαὶ σχοτώσεων α΄, περὶ ἱδρώτων α΄, περὶ καταφάσεως 
καὶ ἀποφάσεως α΄, Καλλισθένης ἣ περὶ πένθους α΄, περὶ 
χόπων α΄, περὶ χινήσεως α΄ β΄ γ΄, περὶ λίθων α΄, περὶ 

Ιδ λοιμῶν α΄, περὶ λιποψυχίας α΄, Μεγαρικὸς α΄, περὶ 
μελαγχολίας α΄, περὶ μετάλλων α΄ β΄, περὶ μέλιτος α΄, 
περὶ τῶν Μητροδώρου συναγωγῆς α΄, Μεταρσιολογιχῶν 
α΄ β΄, περὶ μέθης α', Νόμων χατὰ στοιχεῖον χξ΄, Νόμων 
ἐπιτομῆς α΄ 6΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ (,, (.5) πρὸς τοὺς δρισμοὺς 

0 α΄, περὶ ὀδμῶν α΄, περὶ οἴνου χαὶ ἐλαίου, ΠΠρώτων προ- 
τάσεων α΄ β΄ γ' δ' ε΄ ς΄ ζ' η΄ θ΄ (' ια΄ ιδ΄ ιγ΄ ιδ΄ ιε΄ τς’ 
εζ' ιη΄, Νομοθεςῶν α΄ β΄ γ΄, Πολιτιχῶν α΄ β΄ γ' δ΄ ε΄ ς΄, 
Πολιτιχὸν πρὸς τοὺς καιροὺς α΄ β’ γ' δ΄, Πολιτιχῶν ἐθῶν 
α’ β΄ γ΄ δ΄, περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας α΄, Προδλημάτων 

Ὧν συναγωγῆς α΄ β' γ' δ΄ ε΄, περὶ παροιμιῶν α΄, περὶ πήξεων 
καὶ τήξεων α΄, περὶ πυρὸς α΄ β΄, περὶ πνευμάτων α΄, περὶ 
παραλύσεως α΄, περὶ πνιγμοῦ α΄, περὶ παραφροσύνης 
α΄, περὶ παθῶν α΄, περὶ σημείων α΄, Σοφισμάτων α' 
β΄, περὶ συλλογισμῶν λύσεως α΄, Τοπιχῶν μ΄ β΄, περὶ 

ὃ) τιμωρίας α΄ β΄, περὶ τριχῶν α΄, περὶ τυραννίδος α΄, 
περὶ ὕδατος α΄ β΄’ γ΄, περὶ ὕπνου χαὶ ἐνυπνίων α΄, περὶ 
φιλίας α' β΄ γ΄, (46) περὶ φιλοτιαίας α΄ β΄, περὶ φύ- 
σεως α’ β΄ γ΄, περὶ φυσιχῶν α΄ β΄ γ' δ΄ ε΄ ζ΄ η΄ θ΄ 
ὐ τα΄ ιδ΄ ιγ΄ ιδ΄ ιε΄ ις΄ ιζ΄ ιη΄, περὶ φυσιχῶν ἐπιτομῆς 

2. α΄ β΄, φυσιχῶν α΄ β’ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ' η΄, πρὸς τοὺς φυ- 
σιχοὺς α΄, περὶ φυτιχῶν ἱστοριῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ 
θ΄ «, Φυτιχῶν αἰτιῶν α΄ β΄ τ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄, περὶ χυλῶν 
α’ β΄ γ΄ δ΄ ε΄, περὶ ψεύδους ἡδονῆς α΄, περὶ ψυχῆς θέσις 
μία, περὶ τῶν ἀτέχνων πίστεων α΄, περὶ τῶν ἁπλῶν 

ὦ διχπορημάτων α΄, Ἁρμονιχῶν α΄, περὶ ἀρετῆς α΄, Ἀ- 
φορμαὶ ἢ ἐναντιώσεις α΄, περὶ ἀποφάσεως α΄, περὶ 
Ἱνώμης α΄, περὶ γελοίου α΄, Δειλινῶν α΄ β΄, Δια!ιρέσεις 
α’ β΄, περὶ τῶν διαφορῶν α΄, περὶ τῶν ἀδικημάτων αἱ, 
περὶ διαδολῆς α΄, περὶ ἐπαίνου α΄, περὶ ἐμπειρίας α΄, 

ὁ Ἐξπιστολῶν α΄ β΄ γ΄, περὶ τῶν αὐτομάτων ζῴων α’, 
περὶ ἐχχρίσεως α΄, (47) ᾿Εγχώμια θεῶν α΄, περὶ ἑορτῶν 
α΄, περὶ εὐτυχίας α΄, περὶ ἐνθυμημάτων α΄, περὶ εὑρη- 
μάτων α΄ β΄, Ἠθιχῶν σχολῶν α΄, ᾿Ηθιχοὶ χαραχτῆρες 
α΄, περὶ θορύῤου α΄, περὶ ἱστορίας α΄, περὶ χρίσεως 

ὃ συλλογισμῶν α΄ περὶ χολαχείας α΄, περὶ θαλάττης αἱ, 
πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας α΄, περὶ χωμῳδίας αἱ, 

[περὶ μέτρων α΄] περὶ λέξεως α΄, Λόγων συναγωγὴ 
α΄, Λύσεις α΄, περὶ μουσιχῆς α΄ β' γ᾽, περὶ μέτρων α΄, 
Μεγαχλῆς α΄, περὶ νόμων α΄, περὶ παρανόμων α΄, Τῶν 

12! 

ἀς ορὶἸοραίδ υπυδ, ἀδ ἁἤῥα(ίομο ἀὐνίηδ ὑπ, 46 Ειπηρούοοϊο 

υπυδ, ἀδ δορὶ οΠἰγοιηδίϊβ οοἰοἀθοίπι, Οοπίτγονυογδίδγυπι ἔγοβ, 

ἀδ νοϊυπίδτιο ὑπ08, Αὐὐγον δίίο Βοίρυθιΐοδ Ῥ᾽ίομ 8 ἀυο, 

ἄς ἀϊνοτγοίίδίθ νοοΐβ δηϊ πη! 1 πὶ 6} 866 Π} ΠΟ ΠΟγῖΘ ὉΠῸ8, ἀδ 

ἰϊ8 41 βυ[ο ἀρραγοηΐ ὑπυ8, ἀθ ἰἰδ φυαν τόγϑιὶ οἱ ἰοίιι 

ποορηΐ Ὡπυ8, ἀ6 δηϊπι8]} 0.5 αι Ἰηνογα ἀἰουηίυγ ὑπὺ8, 

ὧς [5 ΄ιιαΣ ἰπ 8:.00 πιογϑηίιγ ὑπι15, (4 1) ἀ6 115. 4ὰα ΟΟΪΟΓΟ5 

ἐπ υἱδηΐ ὑπι5, ἀ6 18 συδὸ Ἰδί θ]ἃ ἱΠοο] ηΐ ἅη1|5, ἀδ Δ] Ππιδ- 

ἰθὺ βορίοθμ, ἀ6 γοϊυρίδία βοουπάυπη Ατἰβδίοίοίἐπὶ ὑπι8, 

ΑΙϊ18 ἀ6 νυοἱ]υρίδία υὑηυ8, Οἰὐκρβίίομοβ υἱρίπίϊ ᾳυδίίυον, 

ἀδ οδ 40 οἱ {τἰκἰὰο υὑπυ8, ἀ6 γνογίἰχἰπίυβ οἱ οὈἱοηρῦγα- 

ἰοηΐθυβ ὑπυ8, ἀδ δυάογίθυδ υπυ8, ἀς δῇ Γπηδίΐοηα οἱ πὸ- 

Βυιίοπο ὑπυ8, ΟΔΙ δ. Π 68 οἷν ἀ6 ἰαοσΐα υπυ8, ἀ6 ἴᾶ0ο- 

εἰθυβ υὑυηυ8, ἀ6 πιοίια ἴγο5, ἀδ Ἰαρίἀϊδυ8 ὑπυ8, ἀ6 ροδίϊ- 

Ἰομ}5 υηυ8, ἀ6 Θὀχδηϊδήοπο υηι8, ΜαορΑγίουβ ὕη08, ἐς 

δίγα Ὀἱ6 υπῦδ, ἀ6 πιο }}}8 ἀυο, ἀ6 Π26}186 ὑπυβ, ἀ6 Μο- 

ἰγοάογὶ ἀδογοίογυπιμ ΟΟἸ]οοἰΐομα ὑπ08, Βδίϊἰοοϊπδίοηθ πὶ ἐκ 

8.0] πιϊδυδ ἀιο, ἀ6 οὨγίοίδίο ὑπ, ἔλρσυπι βοουπάυπ) οἷ6- 

πηθηΐδ Υἱμρίπι! ᾳυδίίαογ, Πορυπὶ δρί ἰομμο5 ἀθοθπι, (45) δὰ 

ἀεβηϊ οη68 ὑπυ8, ἀ6 οὐογίθυδ υπι8, ἀ6 Υἱῃὸ οἱ οἱθο, Ρχγὶ- 

ἸΑΔΓυπὶ ργοροδίοπυπι οοἰοἀδοίπι), 1,6 ρἐ5!αίογι) γος, Ρο- 

᾿Ἰμοογυμι δαχ, Ρο]ἰουπι δὰ ἰδηρογὰ φυδίϊυογ, Οἰἱν ἔνιαι 

οοπδυοίυἀΐπυπι ᾳυδίίυοτ, ἀ6 ορίϊππιδ ΓΕΡῸ] οδ ππυ5, Ργο- 

δΙοπιδίυπι οἰ] οἰ ἰοπίδ φυΐπαυθ, ἀ6 ργουογθ 8 ὑηι5, (6 

ΘΟπογοιοπίθυβ οἱ ᾿ἰᾳυοίδοιοπί υ.8 ὑπι8, ἀθ ἱβῶθ ἀυο, ἀδ 

δρι γι θι15 ὑπ, ἀδ Ῥδγδὶ γϑὶ ὑπ, ἀθ δβυϊοοδίίοπο ὑηυδ, 

ὧδ ἀιμοπίϊδ ὑπ, ἀδ ᾿δββϑίοηϊ θυ ὑπυ8, ἀ6 εἰρη! ὑπυ8, 50- 

ΡΙμβπιδίιπι ἀυο, ἀ6 ΒΥ} Οσἰβπιογιιπι βο] αἱ 0π6 την8, Τορὶ- 

σογπι ἀυο, ἀ6 ογυσἰδίυ ἄυο, ἀθ ρὲ} 8 ἅηυ8, ἀδ ἰγγαπηίεο 

πη, ἀθ δηυδ ἴγο8, ἀδ Β0Π1Π0 οἱ ἱπϑοιηη 8 πηι, ἀ6 δηχίοἰ[ἰὰ 

(γο5,, (46) ἀδ |Π]νογα! ἰδία ἀυο, ἀδ παίαγα ἴγεβ, ἀδ παίυγα!!- 

θυδ οοἰοάθδοίπι, ἐδ παίυγα! θυ5 ορίΐοπια ἄυο, Ναίυγα)πὶ 

οοίο, δάνεγϑβιιϑ ῬἢΥϑ005 υηυ8, ἀδ ραπίαγιπι [νἰδίοΥἰ ἀϑόθπι, 

(6 οδιιπῖὶ5 μ]απίδγιιμη οοἶο, ἂς υππογίθυβ φυίπηθα, 46 (δὰ 

γοϊυγρίαία ὑπυβ, 46 δηΐπιᾶ φυδδίϊο υπ8, ἀδ ἀγμυπιοηί5 πο 

ΓΙ ΠΟϊοδίβ ὑηυ.8, ἀ6 δἰ πιρ ἰοἰ 8 ᾳυδεβίοπίθυβ αηυ8, ΗδΓ- 

ΓΙΘὨϊοΟγυ ὑηυ8, 46 Υἱγίυ (6 ἡπυ8, Οὐσδϑίομοϑ βίνα οοηίγᾶ- 

ἀϊοϊἰομθθ ὑπυ8, ἀ6 πορϑίϊοπα ὑπυ8, ἀδ βοπίοη(ία ὑῃυ8, ἀ6 

γι αἴσα]ο ἅπυ5, Ροπιογιἀἰδηογαπι ἀυο, Ὀἰνιβίοπυπι ἀυο, ἀ6 

ΑἸ ΠΈγθη 115 ὕὑπυ8, ἀ6 ἱπ) υγὴ δ ππυβ, ἀς οδπιπία ὑηυ8, ἀδ 

ἰδλυάδ ὑπυ8, ἀ6 δχρεγίθηιία ὑηυ8, Ἐρίβίοἰαγυπη ἰγοβ, ἀς 

[γί εἰ6 Δα ϊ πη! 08 ὑπυ8, ἀ6 βϑογθίοπο ὑπι5, (47) [δυ- 

ἀ65 ἀδογυπὶ ὑπυ8, (6 50] πιη δἰ υ8 ὑπι15, 6. βδοιηάὰ 

[ογμ μα ἅμ015, ἀ6 ΘΗ ΠΥ πιο π)8 {18 υπυ5, ἐς ἱηγεηι8 ἀυο, 56}0- 

ἰδγ ἢ} Ππιογδ 1} ὉΠι|18, ΜΟΓΔΙ65 Οἰᾶγδοίογοβ ἅηι15, ἀ6 ἴὰ- 

πα ὑηυ5, ἀ6 Ὠἰδίοτία υπυ8, ἀς ͵υάϊοίο 5γ]]οσίδηογυϊη 

ὉΠ05, (6 ἀοϑοηίδίϊοπο 0.5, 6 τμᾶγὶ αη8, δα ΟΔδΔηΓιΠὶ 

ἀδ γεβΐπο ὑπυ8, 46 οοιπο ΐα ὑπυ8, [6 μιοίΓγίβ. υηυ5], ἀς 

ἀιοιίομα ὑπ} 9, ΒΕΓΠΙΟΏΙ: ΟΟἸ]Θο 0 πη}, ΘΟ] υἱϊο 68 ὑπυ5, 

ἂς πιυδίοἃ ἰΓ65, ἐδ πιρίεὶδ ὕπυβ, ΜΕΡΆΟΙ68 ἀμ, ἀρ ἰομν- 
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Ξενοχράτους συναγωγῆς α΄, .ὋΟμιλητιχὸς α΄, περὶ ὅ Ξενοχράτους συναγωγῆς α΄, Ομιλητιχὸς α΄) περὶ ὄρχου 
, Ὁ ’ 

α΄, Παραγγέλματα ῥητοριχὴς α΄, περὶ πλούτου α΄, περὶ 

ποιτικῆς α΄, Προδλήματα πολιτικά, ἠθιχά, φυσικά, 
Π “ ᾿ , 

ἐρωτιχὰ α΄, (8) Προοιμίων α, Προύλημάτων συναγω- 

γῆς α΄, περὶ τῶν προῤλημάτων φυσιχῶν α΄, περὶ πα- 

ραδείγματος α΄, περὶ προθέσεως καὶ διηγήματος α΄, 

περὶ ποιτιχῇῆς ἄλλο α΄, περὶ τῶν σοφῶν α΄, περὶ συμ- 
“ Ὁ ’ , “ω 

δουλῆς α΄, περὶ σολοιχισμὼν ἃ, περὶ τέχνης ῥητορικῆς 

α΄, περὶ τεμνῶν ῥητορικῶν εἴδη ιζ΄, περὶ ὑποχρίσεως 
ἕ 4." ἣ “ 3 ΄ῳ ’ ἵ 

α΄. “Ἱποιμνημάτων Ἀριστοτελιχῶν ἢ Θεοφραστείων α 

β' γ' δ΄ ε΄ ς΄, Φυσικῶν δοξῶν α' β' γ' δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ' 

ν΄ τα΄ ιδ΄ ιγ' ιδ΄ τε΄ τς΄, Φυσιχῶν [δοξῶν] ἐπιτομῆς α΄, 

περὶ χάριτος α΄, [Χαραχτῆρες ἠθικοί.} περὶ ψεύδους 

χαὶ ἀληθοῦς α΄, [ὧν περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας α΄ β΄ γ΄ δ΄ 

ε΄ ς΄, περὶ θεῶν α΄ β΄ γ΄, ἱΙστοριχῶν γεωμετριχῶν α΄ 
’᾿»" 3 ζω 9 ’ ᾿ ’ὔ ͵ 7] 

β΄ γ' ὃ; (υ) Επιτομῶν. Ἀριστοτέλους περὶ ζῴων α΄ β 

γ' δ' ε' ς΄’, Ἐπιχειρημάτων α β΄, Θέσεις γ΄, περὶ βα- 
’ , ἢ Ἁ 3 φῳ Χ ) Α 

σιλείας α' β΄, περὶ αἰτιῶν α΄, περὶ Δημοχρίτου α , [περὶ 

διαξολῇς α΄.) περὶ γενέσεως α΄, περὶ ζῴων φρονήσεως 
ἢ , ᾿ . , ἱ . Χ, ΝΥ ΎΕῃᾳ 

χαὶ ἔθους α΄, περὶ χινήσεως α΄ β΄, περὶ ὄψεως α β΄ Ὑ 
τορι , 

δ΄, πρὸς ὅρους α΄ β΄, περὶ τοῦ δεδόσθαι α΄, περὶ μείζονος 

καὶ ἐλάττονος α΄, περὶ τῶν μουσικῶν α΄, περὶ τῆς θείας 

εὐδαιμονίας α΄, πρὸς τοὺς ἐξ ᾿Αχαδηυίας α΄, Προτρε- 

πτιχὸς α', Πῶς ἂν ἄριστα πόλεις οἰχοῖντο α΄, ὰ ὑπο- 

45 μνήματα α᾽, περὶ ῥύαχος τοῦ ἐν Σικελία α΄, περὶ τῶν 

ὁμολογουμένων α΄, [περὶ τῶν προδλημάτων φυσιχῶν 

α΄,] Ἵ ἵνες οἱ τρόποι τοῦ ἐπίστασθαι α΄, περὶ τοῦ ψευ- 
γι ᾿ “ ’ ͵ ᾿ 

δομένου α’ β΄ γ΄, (ευ) ᾿Γὰ προ τῶν τόπων α » πρὸς Αἰ- 
«. 

σχύλον α΄, ᾿λστρολογικῆς ἱστορίας α΄ β' γ δες, 
ΓΟ Ὁ »Ρ ἤ 

80 Ἀριθμητιχῶν ἱστοριῶν περὶ αὐξήσεως α,, ᾿Ἀχίχαρος 
͵ ἃ ΄“ λό ε ιν 6 λξ ͵ δ᾿ 

α', περὶ διχκανικῶν λόγων α, [περὶ διαθολῆς α΄,] ᾿Ἔπι- 

στολαὶ αἱ ἐπὶ τῷ Ἀστυχρέοντι, Φανία, Νικάνορι, περὶ 
2 ’ ’ »5.. ἃ ως Ἁ μιν ᾿ 

εὐσεδείας α΄, Εὐϊάδος α΄, περὶ καιρῶν α β') περι 
᾽ , ’ “ 2 Ὥ ,ΡΟΥ ,ὕ 

οἰχείων λόγων α΄, περὶ παιόων ἀγωγῆς α ; Ἄλλο δισ- 

φορον α΄, περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφρο- 
, φω [ «ε 

σύνης α΄, [Προτρεπτικὸς α΄.] περὶ ἀριθμῶν α΄, Ὅρι- 

στιχὰ περὶ λέξεως συλλογισμῶν α΄, περὶ οὐρανοῦ α΄, 

Πολιτικοῦ α' β΄, περὶ φύσεως, περὶ καρπῶν, περ 
ἢ 1 ΜΝ’ ἐψ' ΒΜ’ “ὦ “- 

ζῴων" ἃ γίνονται στίχων Μ χ Ὺ Β᾽ὦὼ ἢ. τοσαῦτα 

μὲν οὖν καὶ τῷδε τὰ βιύλία. 
λυ , - ΄ , , ς Υ 

χαὶ διαθήχας τοῦτον ἐχούσας τὸν τρόπον᾽ « Εσται 

αὲν εὖ" ἐὰν δέ τι συμδῇ,, τάδε διατίθεμαι " τὰ μὲν οἴχοι 

ὑπάρ; ντα δίδωμι Μελάντη καὶ [Ιαγχρέ ὑπάρχοντα πάντα δίδωμι Μελάντῃ χαὶ λἸαγχρεοντι 

τοῖς υἱοῖς Λέοντος. ἀπὸ δὲ τῶν παρ᾽ Ἱππάρχου 

συμϑεθδλη μένων τάδε μοι βούλομαι γενέσθαι " πρῶτον 

μὲν τὰ περὶ τὸ μουσεῖον χαὶ τὰς θεὰς συντελεσθῆναι 

χἄν τι ἀλλο ἰσχύη περὶ αὐτὰς ἐπικοσμηθῆναι πρὸς τὸ 

χάλλιον" ἔπειτα τὴν ᾿Αριστοτέλους εἰχόνα τεθῆναι εἷς 

τὸ ἱερὸν καὶ τὰ λοιπὰ ἀναθήματα ὅσα πρότερον 
ΩΝ “ “Ὁ Ύ 

- 

ὑπῆρχεν ἐν τῷ ἱερῷ" εἰτα τὸ στωίδιον οἰχοδουηθῆναι 

τὸ πρὸς τῷ μουσείῳ μὴ γεῖρον ἢ πρότερον᾽ ἀναθεῖναι 

δὲ χαὶ τοὺς πίναχας, ἐν οἷς αἱ τῆς γῆς περίοδοί εἶσιν, 

Ἴ ἄγ" Ν ἤναι δὲ χαὶ τὲ 
εἰς τὴν χάτω στοῖν ἐπισχευχσθῆναι δὲ χαὶ τὸν 51) 

βωμόν, ὅπως ἔχη τὸ ἐν ἐκι καὶ τὸ εὔσχημον. βού- 

1ῖο 

ι0 

2υ 

40 

45 

ὃν 

(6 Εὖρον δ᾽ αὐτοῦτά 

ΒΙΒΑ. Ε, 8. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ. 
θ08 απυ8, ἀ6 ποη Ἰορ  (π}8 υη115, ΧΟποογδίσογπη οΟ]]οςἰδ- 

ΠπΟΔ 0η118, ΟΟμΙΔὈυ]α 0 Π68 υη05, 46 ᾿πγδιηθηΐο υη05, ΟτΓᾶ- 

ἰογία ργαοορίδ ὑπ05, ἀὁ ἀἰγ}}5 τῆυ.8, ἀο ρμοοίςἃ υπ05, Ργο- 

ΒΙομ)δίδ οἷν ἃ, τηογαὶϊα, παίυγα! ἃ, ἀπιαίογα ὑπυ8, (4.8) 

Ργοφιίογαηι πἢ09, ΡγΟὈ] ΘΠ δίυ πη ΘΟ]! Οο τππὰ5, 46 ρΓγο- 

ΒΙοπιδί}} 115 δέ γα ὰ5 υπ05, ἀ ΘΧ ΘΙ 9] τ ὕὑπ05, ἀὸ ργορο- 

δἰἰΐοπο οἱ πδγγαί 96 υπι05., ἀὁ ροσίϊοι 8105 τπ05, ἀδ βαρ. Π- 

{05 ὑηυ.8, ἀ6 ΟΟὨΒ1110 ὕπι18, ἀὁ 80] Οἰδιὶδ ἢη}5, 46 ἀγίδ 

ογδίογίἃ υη8, ἄδ γί 5 ΟΥΓαΙΟΥ 8. ΒρΘοιο8. Ξορίοιηἀοοίπι, 

ἀθ δοίϊοῃθ υπ08, Οοιμῃπιοπίαγίογυπη ΑΓίϑίοί σογ πὶ δἰνο 

ΤΙΠΘΟΡ Γαβίθυγυμη δ6χ, ΡΠ ϑἰοδγιΠὶ 56 6} {ΔΓ σοι θοῖπλ, 

ῬΠΥΒΟΔΓΌΠΩ ἰ5οπἰοη ἰΔγυπι] Θρ ἰοπιο5 υὑπι|5, ἀδ «ταί ὕπυ5, 

[ΟἸ]ιαγδοίογοθ τη γ8}68.] ἀδ (150 οἵ Υ6γὸ μπι8, (6 γον ἀϊ- 

Υἱμἱβ ἢἰδίογι βοχ, ἀ6 ἀ1}5 ἴγο5, Η ϑἰογ σογυῃ σϑοιηοί Πσογυ 

φυδίίυον, (49) ἘΡΙ(οπιαΣ Ατίδίοί εἰ 15 ἀ6 δηϊπι}}}}8 86χ,, Ἐμὶ- 

οἰἰγοπιδίαπι ἀυο, Ουδοοι 068 ἴγο8, ἀδ γϑρπο ἀπο, ἀδ ἐδυπὲ5 

υπυ5, ἀ6 Ὠειπηοοτίίο υη0.8, [6 68] υπηπία α.5.] 46 σοηογᾶ- 

(ἰἸοπο ἀπυ8, ἀ6 δηϊπιδὶ! πὶ Γι οη118 οἱ πιογθι8 ὑηπ5, ἦα 

τηοΐα ἀϊο, ἀ6 νΥἱδὰ φυδί(ζιογ, δὰ [ΘΓ ποθ ἀυο, ἀ6 ὁ0 αυοΐ 

οϑἱ ἀδίιπι 6556 ὉΠῸ5, 46 ΠΊΔ)ΟΓΟ οἵ ΠλΐΠΟΓΟ η118, ἀ6 τ1}- 

δἰοἷα ὑπυ8, 46 αἀἰνίπα [οἰοΠ 416 ὑπυβ, δ 608 φυὶ 5υπηΐ ὁχ 

Αοδάοηγία ὑπι15, ἘΧΙιογίδιογα5 τπι5, Οὐο ρδείο εἰν δ 65 

ορίϊπη6 δ! ηἰδγοηϊγ πῆυ5, Οοπιπηδηίδτγία τπ118, ἀδ γίγας 

αυΐ ο5 ἴῃ 5.011ἃ ὑπι5, 46 ΘΟ ορδσῖθ μ115, [ἃ θυ γ5: 8 ργο- 

ὈΠοπιαίῖ5 απ5.,] Ουἱ δεῖ πηοὰϊ βεἰθηδὶ υη0.5, ἀδ τπηρπίϊθης 

ἴγε8, (580) Θυὰ βυπὶ δηίς ἰορίεἃ υπυ5, δὰ ,ἘΞεἸγ παπὶ ὑππ|5, 

Αδίγοϊοσίοος Ἰδίογίς 56χ, Αὐ μοι οδγαμ ἰἰδίογίαγυπι ἀ6 

ἱἹπογοιμθηΐο υπ0ὺ8, Αὐὐομᾶγυδ ὑπ, ἀδ Ἰυὐϊοία! θυ ογαίίοῃ!- 

Ὀυ5 υπ08, [46 οαἰπιπία τπ08.] Ερίβίο! δὲ Αϑἰγογοοπίομι ' 

ΡΠδηΐδπι, Νίοδπογοπι, ἀδ ρῥἰεἰαία ὑπυ5, Ἐπ|Δ 8 ἀη8, ἀς 

ἰοπροτίθιι8 ἀθ}8, 46 ῥγοργ 8 ογαϊ οί δ8 ὑη08, ἀθ ΠΠΡεγῖβ 

οὐποδπαϊθ ὑπ8, Αἰΐϊυ5 ἀἰΠέγοπβ ὑπ08, ἀ6 ἀ 50} 011 πᾶ 560 ἀθ 

αἰγίαι{θ05 βἰνα ἀδ ἐγυσα δῖα ὑηυ8, [Ἐχμογίδιογία8. ἀπι8.,] 

ἀδ πυπιογίβ ππ|8, Προ  ἰοη68 ἀ6 ἀϊείίοπο ΒΥ ΠΟ ΘΙ ΠΟΓΌΠΙ 

ὑπι5, 46 οα]οὸ ὑπι8, ΡΟΙ ΠΟΙ ἀμο, 46 παίησα, ἀς (γτυςσίδιι5, 

ἂς δηϊπιαϊϊθυ5. ας οοιπμίοχα δυηΐ νογϑυυπη }}}5 σευ δὰ 

«τἰρίπία τα Πἰὰ οοἰἰπροιίοβ οεΐο. Τοί ἰεῖξαγ ᾿υ} 5 φυοηυα 

81 ΠΠγὶ. (51) Βοροτὶ δυΐθῃ οἱ ᾿μϑῖι5 ἰοδἰδπιεπίιπι ἴῃ δα 

γέρα οοποορίαπι : 86π6 φιίάθηιν εὐὶέ : σοἰετσιμη δὲ φείά 

φξοσι ατοϊαοτὶί, πὸ δίαίιο: ἀοπιδείϊςανα οτάποπὶ δμρεῖ- 

ἰοοίἰἰοηε Μεϊαπία εἰ Ραπογεομῖς 1 εοπίϊς Μἰὶὶς (ταὐο. 

ΡοΥτο δα ἰὶ5 φιδ αὖ Ηΐρρανοῖο διρρεαϊαία 5μπί, ἐα 

πἰμὶ Ποτὶ νοῖο : φιί( εἶγοα δοποίαλι διιπί αἰφῶε αἰδα3 ΡΕΥ- 

Μοὶ, υοἱ εἰ φμια εἰτεα ἐαϑ ἐπ πιο ιι5 ροδοὶί ογπατὶ. 8 6- 

πίπο Αὐιβίοίοἰὶς ἱπιαφίποηι ἰη ἐοηρίο οοἰοσαγί, ας αἀοπατία 

γοϊίφια φικο ἀπίοα ἐπ (οηιρῖο οναπί. βεὶπαςξ ρμογίϊσιπι, 

φιιΣ ῬγῸρε βοδοίανη εγαΐ, ἐηδία αὐ αν ΡΥ ΊΟΥ6 ποὴ αεἰογο- 

γϑηι; ἰαδμίασφιια ἐπ φμίδιι5 ἰογγῶ οἰγοι δι (οἰ δα ὲ 

διπΐ, ἱπ ἐμ γογίογε μον ἶσα τοροπὶ : (22) αγαλὰ φιοφι 

εοηοίγ αὶ ἐία μὲ ποχιρ ρον οίϊο πόηιο ΠιοποΣ α 
5 αοϑιοὐ δ- 



118, Υ, 2. ΤΗΕΟΡΗΒΑΒΤΌΞ. 

λομαι δὲ χαὶ τὴν Νιχομάχου εἰχόνα συντελεσθῆναι 
ἴσην. τὸ μὲν τῆς πλάσεως ἔχει Πραξιτέλης, τὸ δ᾽ 
ἄλλο ἀνάλωυα ἀπὸ τούτου γενέσθω, σταθῆναι δὲ 
ὅπου ἂν δοχῇ τοῖς χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελουμένοις τῶν 

5 ἐν τῇ διαθήχη γεγραμμένων. χαὶ τὰ μὲν περὶ τὸ 
ἱεςὸν χαὶ τὰ ἀναθήματα τοῦτον ἐχέτω τὸν τρόπον. τὸ 
δὲ χωρίον τὸ ἐν Σταγείροις ἡμῖν ὑπάρχον δίδωμι Καλ- 
λίνῳ " τὰ δὲ βιόλία πάντα Νηλεῖ. τὸν δὲ χῆπον καὶ 
τὸν περίπατον χαὶ τὰς οἰχίας τὰς πρὸς τῷ χήπῳ πάσας 

ιυ δίδωμι τῶν γεγραμμένων φίλων ἀεὶ τοῖς βουλομένοις 
ουσγολάζειν χαὶ συμφιλοσοφεῖν ἐν αὐταῖς, (51) ἐπει- 

δήπερ οὐ δυνατὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀεὶ ἐπιδημεῖν, μήτ᾽ 
ἐξαλλοτριοῦσι μήτ᾽ ἐξιδιαζομένου μηδενός, ἀλλ᾽ ὡς ἂν 

ἱερὸν χοινῇ χεχτημένοις, καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους οἰκείως 

15 χαὶ φιλικῶς γρωμένοις, ὥςπερ προςῆκον καὶ δίκαιον. 
ἔστωσαν δὲ οἱ χοινωνοῦντες “Ἵππαρχος, Νηλεύς, Στρά- 

τῶν, Καλλῖνος, Δημότιμος, Δημάρατος, Καλλισθένης, 
Μελάντης, Παγχρέων, Νίχιππος. ἐξεῖναι δὲ βουλο- 
μένῳ φιλοσοφεῖν χαὶ Ἀριστοτέλει τῷ Μυητροδώρου καὶ 

νυ Πυθιάδος υἱῷ χαὶ μετέχειν τούτων χαὶ αὐτοῦ πᾶσαν 
ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι τοὺς πρεσδυτάτους, ὅπως ὅτι μά- 
λισταὰ προαχθῇ κατὰ φιλοσοφίχν. θάψαι δὲ χαὶ ἡυᾶς 
ὅπου ἂν δοχῇ μάλιστα ἁρμόττον εἶναι τοῦ χήπου, υηδὲν 
περίεργον μήτε περὶ τὴν ταφὴν μήτε περὶ τὸ μνημεῖον 

Ὁ ποιοῦντας. (54) ὅπως δὲ συνείρηται, μετὰ τὰ περὶ 
λυὃς συμθάντα, τὰ περὶ τὸ ἱερὸν χαὶ τὸ μνημεῖον καὶ τὸν 
χῆπον χαὶ τὸν περίπατον θεραπευόμενα συνεπιμελεῖσθαι 
χαὶ Πομπύλον τοῦτον ἐποιχοῦντα αὐτὸν χαὶ τὴν τῶν 

ἄλλων ἐπιμέλειαν ποιούμενον ἣν καὶ πρότερον" τῆς δὲ 
30 λυσιτελείας ἐπιμελεῖσθαι αὐτοὺς τοὺς ἔχοντας ταῦτα, 

Πουπύλῳ δὲ καὶ Θρέπτη πάλαι ἐλευθέροις οὖσι καὶ ἡμῖν 
πολλὴν χρείαν παρεσχημένοις, εἴ τι πρότερον ἔχουσι 
παρ᾽ ἡμῶν χαὶ εἴ τι αὐτοὶ ἐχτήσαντο καὶ ἃ νῦν παρ᾽ 
Ἱππάρχου αὐτοῖς συντέταχα, διςχιλίας δραχμάς, ἀσφα- 

35 λῶς οἶμαι δεῖν αὐτοῖς ὑπάρχειν ταῦτα, χαθάπερ χαὶ 

αὐτοῖς διελέλθην Μελάντη καὶ Παγχρέοντι πλεονάχις 
χαὶ πάντα μοι συγχατετίθεντος δίδωμι δ᾽ αὐτοῖς χαὶ 
Σωματάλην τὴν παιδίσχην. (55) τῶν δὲ παίδων Μόλωνα 
μὲν χαὶ Τίλωνα χαὶ Παρμένοντα ἤδη ἐλευθέρους 

ὦ ἀφίημι- Μανῆν δὲ χαὶ Καλλίαν παραμείναντας ἔτη 
τέτταρα ἐν τῷ κήπῳ καὶ συνεργασαμένους καὶ ἀνα- 
μαρτήτους γενομένους ἀφίημι ἐλευθέρους. τῶν δὲ οἰ- 
χηκατιχῶν σχευῶν ἀποδιδόντας Ποιμπύλῳ ὅσ᾽ ἂν δοχῇ 
τοῖς ἐπιμεληταῖς καλῶς ἔχειν, τὰ λοιπὰ ἐξαργυρίσαι. 

46 δίδωμι δὲ καὶ Καρίωνα Δημοτίμῳ, Δόνακα δὲ Νηλεῖ" 
Εὔδοιον δ᾽ ἀποδόσθαι.. δότω δ᾽ Ἵππαρχος Καλλίνῳ 
τριςχιλίας δραχυάς" Μελάντη δὲ χαὶ Παγχρέοντι εἰ 

μὲν μὴ ἑωρῶμεν Ἵππαρχον χαὶ ἡμῖν πρότερον χρείαν 
παρεσχημένον καὶ νῦν ἐν τοῖς ἰδίοις μάλα νεναυαγη- 

ω χότα, προςετάξαμεν ἂν μετὰ Μελάντου χαὶ Παγ- 

χρέοντος ἐξάγειν αὐτά. (56) ἐπειδὴ δὲ οὔτ᾽ ἐχείνοις 

ἑώρων ῥάδιον ὄντα συνοιχονομεῖν λυσιτελέστερόν τ᾽ 

αὐτοῖς ὑπελάμόανον εἶναι τεταγμένον τι λαβεῖν παρὰ 

Ἱππάρχου, δότω Ἵππαρχος Μελάντη καὶ [Παγκρέοντι, 

4 

ἐμ. Ῥοῖο αμίθηι οἱ Νιοοηιαολιὶ ἱπιασίποηι δ) μϑάθην Ἠια- 
οπἰμαϊπὶς Ῥογβεὶ. [π γμαὰ ἤησοπάᾶα γχμαηπίμηι ἐπδιι- 

ἡπεπάπηι 65, Ργαχίίεῖος καδοί ; γοϊ ἐμ τδνῸ ἐπι ρ61.- 

δ αὖ ἱρεο βαπέ. δίαίμὲ αμέϑιη ἐΠαγι ἡεδθο τἰϑὶσιπιηι6 

ἐ{{|5 υἱδια Γμεγὶἑ, φιῖδιι8 ὁμγα ογὶἑ γόγιηι σοίογαΓμΉι, 

γι ἐπ ἐδδίαπιεηίο δουρί σιπί. Ας αἀ6 ἰσπιρίο φμίάοπι 

ας ἀοπαγὶὶς ἐπ ἤπηο πιοάπμπηι σἰαίμο. μπάμπιυθγο φθθηι 

δίασίτὶα βαδοηιια, Οαἰ πο ἰθγο, ἰἰδγοδημα ΟΠ 68 Νοῖοο. 

Πονέμηι αμίξδλη οἱ ἀδαπιδιϊαίίοποηι (65 ηι|6 οτος ᾿οΟΥίο 

ααὐασοπέδς απιϊοῖς ἐπδογὶρίϊς ἰόρο ᾿ὶδ, φιὶ υοἱμονὶπίέ ἐπ 

60 Ἐπα ὑσσαῦα {ἰίογὶ5 αἰφμα δἰπιμὶ ρδϊϊοδορβαγὶ, (53). 
σιαπαοχιίάθηι ΠΕΡῚ ΠΟῊ ροίοδέ «ὦ φιιίυὶς ΦΟΉΙΡΕΥ ῬΕΤῸ- 

ΟΥ̓ ΜΟΙ : θα 6 ἰοη6, μέ ἐ{{πιπὶ πόστθ αἰϊοπ θη  ποηῖα 

τἰὦ »ῬγορΥί μι γσιίδηπκαην ροδδιασαξ, 566 υοἰμίξ Ξασγ)π 

σμοάσάαπι εοπιπι εν αὖ ἐἰς ροδεὶἀδαίμ, οἱ τὶ 86 ἱπυ!» 

ὁδὶ αι αοἋὁ 7απι  αΥ οΥ ἰαπίμγ, δἰσμί σοπογηι 

ας 7ιδίπηι ὁδί. διπέ αμέογη φιὲ 0 σοι λέο}" μὲ6}- 

ἔμ, Πιρραγοΐιδ, Νεῖδμα, δίγαίο, Οαἰέπιιδ,, Ῥοπιο- 

ἐϊηι5, Ὠοιπαγαΐίμα, Οαἰἐδίμοπος, λ1]οἰαμίος, Ραποτοοη 

εἰ Νιοίρριιδ. Δίσοτο αἰσηλ, δὲ ρῃοδορηατὶ νεἰ, οἱ 

Αγ δίοίεἰὶ Μοίγοαοτὶ Ρυγίλίααίδφμο πο πογιίπι 6556 Ρα!- 

{ἰείροηι; ἱρδίιδχια σγαηι αἰ Π σοῃ ϊδοίπιο μαδογα πια- 

7ογὸ5 παίτε, τιἱ φσαπι πιαχίηια αα ρῇϊιϊοδορλίαηι ἐπιδίϊε 

ἐμαί. ΔῸΣ ατἰἴόηι δοροίγ ἐπ θα πογίογιηι ρα} 16 χιίδ 

ἡπαχίπιο σοπιποάα υἱαοδὲδι, πίλὶΐ ςσιιπιρίπιοδίτις οἰ σα 

οι {ριπιυς 7ασὶοπαο. (54) ὕὲ αἰείοηι σοπυόῤπὶΐ, 

»οοί 7αία ποοίγα, φῶ εἰγοα ζαπμηι οἱ πιοππμπιοπίμηι οἵ 

λπογίμηι οὐ ἀαπιδιεαίογίππι οσμαπᾶα ἀσμπίμγ, δα πα 

οέ Ρογπιρυΐμοι πη, γχιὶ ἱπμαδίέαί, σαγαγ 6 υοὶο, οείο- 

γαγμηιγμο τόῦηι φιεπιααπιοάμηι ρυὶι5 σα αηι μαῦογα, 

ἐπ μδφμο σοπιπιοα α ῬΤΟΒΡίσοαΥ χαὶ ἰδία μαδοπί. Ῥοπιρνίο 

απίοηι οἱ Τῆγορίω ἀμάπηι ἰἰδογὶδ, ψιεὶ πιασπο ποῦ δ τἰδοὐ 

Ζιογπέ, κεἰ σιια απίεδα α ποδὶς ργια εἰ έμηι 65, οἰ φιο εἰ 

ἐρεὶ αοφιεὶδίνεγμπί οὐ φῶ πιῆς εἰ 5 αὖ Νίρραγοῆο ἀατὶ 

οοποί αὶ, ἀγασίηιαϑ δὶ πιο, ἐμίο αἊο ΗΥΗ (6 ἧς ἐς 

»οϑβοίαδηαα σ0Ή 500, δἰσμέ εἰ ἱροὶδ Μοίαπίςδ εἰ Ῥαποτγεομίέ 

διαρίι αἰχὶ σιποίαφμο πὲ ἀππμοιπέ. ο απίφηι {ἰ 5 6ἐ 

δοηιαίαίσῃ αποϊἰίαηι. (55) πὶ Ῥμεγὶς αμέϑηι Μοϊοποηι ᾳιῖ- 
ἄθηι οἱ Τποπεπι οἱ «“Ραγπιοποπίομι απ πππο ἐϊδογος αἐ- 

πιο: αποπι ὑόγὸ οἰ σαϊίίαπι, φῆι αἨη03 σας 07 ἴἢ 

δλογίο ρεγεουεγαυοτίπέ, ἱπ οσμἰέμ οὐ ἰαδογα 46 ἑία σογοη 68 

μέ οσμἱρατὶ μδίε πο ροδεὶπί, ἰξδεγος αἰηυϊ ἐξ γιδθο. 80- 

ηιοείίϊο τυόγο φιροι δοι5 φιῖεπι Ροπιρυῖο φμαπίτπι 

υἱδιηι μον σγαἰογίδια σι ίσογο, ἀαίμπι γμοτὶέ, φμοα 

γοϊσαμηι οὐ, υσπαὶ 7μδεο. Ῥεπιοίέπιο Οατγίοπϑηι (0, 

Τοπαοςοπιχια Νεῖοο : Επδίεινα πυέπιηὶ ἀατὶ ρίαςεί. δαδὶέ 

αμίοηι Ηἰρρατγοΐμς σαἰ πο ἀγαοσδιπιαξς (67 πλιξδ δ ; αὐ πὶἰδὲ 

Μοιαπίω εἰ Ραπογεοπίϊ εἰ ποδὶ απέεα ΓΕΥΠΕΥ ὑπιμ5 ΗῚΡ- 

ρῬαγοΐμηι γμῖ556 ρεγμἐϊίδηι οἰ πῆς ἐπ σμὲδ τεδιιδ πιασπιηὶ 

»ογίἰ 556 παιυζίγαρφίμηι, πα αὖ δδοηνμδ ΡΥΟἤεοίο ἐα οἴει 

᾿Μοϊιαπία εἰ Ῥαπογοοπίε οαμοθ} 8. (50) Ομοπίαπι ὑο01Ὸ 

ποη ἰἰἰὶς γαοὶ ας ζοτα απὶπιααυονίς σι ἐἰο μπα αἰδΡΟῊ - 

4α7ὸ οἱ 6χϑοημὶ, οσοημηοαϊιϑηιε {8 αγδὶ(Ταΐιι5 5.6}} δὲ 

φιὰ αὖ Ηἱρραγοῖο οοπϑί(μέμπι ἀοοθρενὶηί, αἀαλίᾷ - 
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ἑκατέρῳ τάλαντον’ διδόναι δ᾽ Ἵππαρχον καὶ τοῖς ἐπι- 
μεληταῖς εἰς τὰ ἀναλώματα τὰ ἐν τῇ διαθήχη γεγραμ- 
μένα κατὰ τοὺς ἑχάστου χαιροὺς τῶν δαπανημάτων. 
οἰκονομλήσαντα δὲ ταῦτα Ἵππαρχον ἀπηλλάχθαι τῶν 
συμθολαίων τῶν πρὸς ἐμὲ πάντων" καὶ εἴ τι ἐπὶ τοῦ 
ἐμοῦ ὀνόματος συμδέθληχεν Ἵππαρχος ἐν Χαλχίϑι, 
Ἱππάρχου τοῦτό ἐστιν. ἐπιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν 
ἐν τῇ διαθήχη γεγραμμένων Ἵππαρχος, Νηλεύς, 
Στράτων, Καλλῖνος, Δημότιμος, Καλλισθένης, Κτή- 

0 σαρχος. (67) αἵ διαθῆκαι χεῖνται ἀντίγραφα τῷ Θεο- 
φράστου δαχτυλίῳ σεσημασμέναι, μία μὲν παρὰ Ἡ- 
γησία Ἱππάρχου" μάρτυρες Κάλλιππος Παλληνεύς, 

Φιλόμηλος Εὐωνυμεύς, Λύσανδρος ὙοἝάδης, Φίλων 
Ἀλωπεχῆθεν. τὴν δ᾽ ἑτέραν ἔχει Ὀλυμπιόδωρος" 
μάρτυρες δ᾽ οἱ αὐτοί. τὴν δ᾽ ἑτέραν ἔλαῤεν ᾿Ἀδεί-- 
μαντος, ἀπήνεγχε δὲ ᾿Ανὸροσθένης ὃ υἱός " μάρτυρες 
᾿λρίμνηστος Κλεοθούλου, Λυσίστρατος Φείδωνος Θά- 
σιος, Στράτων Ἀρχεσιλάου Λαμψαχηνός, Θήσιππος 
Θησίππου ἐκ Κεραμέων, Διοςχουρίδης Διονυσίου ᾿Ἔπι- 

σι 

συ: 

- ΒΙΒΔΑ. ΚΕ, γ. ΣΤΡΑΤΩΝ. 

Ἡϊρραγοδμς Μεϊαπίω ἐἐ Ραπογδοπίϊ, μἰγίφμο ἑαίοπίιηι, 

ἀαέκγιις οἰ σΓαίογίδι αὐ δα σΏ( ἱη ἐφοίαπιοπίο φοτὶρία 

διιπέ ρον ποιοπάα διιπιρίμδ Ἡδοσδλαγίος, 5ὸ φιώηιε ἰδ Ή: 

»Ῥογθ. Ομ σιμιηι ἱπιρίουοτγὶἐ οππία, αὐεοϊμίις οΥὶἐ ας 

ἐἰδον' α ἀδδίίο οπιπὶ οἱ οπιπίδιι5 σιδ σοπ γαζογαί πιοσιηι 

ἐπείγιπιεπίϊδ. Ομοάξὶ φμία πι6ὸ ποηιΐθθ Πίρραγοΐις 

ἐπ Ολαϊεϊάθ σοπίγαχογὶέ, ἤοσ (οί 6)|5 οἱ. Οιγα- 

ἐο7 65 αμΐθηι ΘαΥ ἢ ΤΌΤ σι ἰοδίαπιοπίο ἱπμδοτίρίς 

διπέ, πὶ οὐιπί. ΗἹρραγοδιιδ, Νεοίδις, δίταίο, Οαἰίπιις, 

ϑωμποίμηπιδ, Οαἰἰδίμοηε5, Οἰεδαγοῖιιδ. (57) ῬΟΥ͂ΤΟ ἰθ5ία- 
ηιομίξ οχοηιρίατία ΤἼθορ᾿τασίς ἀπο εἱσπαία αἀδροςὶία 

διιηί, πα ἀραὶ οροδίαηι ΗὶΡΡατολὶ πἰέμι : ἱοςίδε 

Οαϊρρι Ραϊϊεμοηδὶδ. Ῥλιϊοπιεῖιις Εποηυπιοηδὶς, 1.ν- 

δαϑπαθῦ γδαᾶοός, Ρλΐϊίοη Αἰορεοοδηδὶδ. Αἰέογμπι οχο- 

»πώη παϑδεέ Οἰψπιρίοαογδ : ἰθδίο5 ἐἰάσθηι ἔμεγο. ΤΟΤ- 

ἐπι αοοορὶέ Ααἰπιαπέιιδ, (μἰϊξ απίοηα, ΑπαγοΞςίδοπας 

Αια : ἰε5ί6ς ΑΥἸπιποδίιι5 Οἱροδιϊ πἰ, ζυεϊςίγαίζια 

Ρλιαοπὶς πἰι5 Ἰλαδίδ, δίταίο Ατοοσρι αὶ βὲδιι5 αγιρδα- 

οὐπιδ, Τἰοσίρριις Τἠοεὶρρὲ πὲ Οογαπιοηδὶβ, Ὠἱοξοοτὴ- 

80 χηφίσιος. ὧδ᾽ ἔχουσιν αὐτῷ καὶ αἱ διαθῆκαι. Ἀχοῦσαι! διάες Ῥἱοπυϑὶς βἰίιι5 Ἐριοορλίδιιδ. Πῶς ταίίο ἰοβίδπιθπι ἢ: 

δ᾽ αὐτοῦ καὶ ᾿Ερασίστρατον τὸν ἰατρόν εἶσιν οἷ λέγουσι" 
χαὶ εἶχός. 

ΚΕΦ. Γ΄. 

ΣΤΡΑΤΩΝ. 

᾿Πὺ5 {αΠ. δυπΐί αυἱ ἀϊοδηΐ Εταϑίβίγαίι πη πηοαΐσυπι ἢυΐι8 

[υ͵886 δινἀϊΐοτοπι, οἱ υϑγὶ βἰηλ}} 6 δδέ. 

-ο σε Ὁ Θ᾽ ἅππ:.-ὕ.ὕ. 

ΟΑΡ. ΠῚ 

51ΒΑΤΟ. 

8. Διεδέξατο δ᾽ αὐτοῦ τὴν σχολὴν Στράτων Ἄρχεσι- 1 .58. ΕΒ) ΒοΠιοἴδπ) ϑῃοοαβθοῦ δχοθρίξ ϑίγαίο Αγοθυϊ]αὶ ἢ] 5 
λάου Λαμψακηνός, οὗ καὶ ἐν ταῖς διαθήκαις ἐμνημό- 

30 νευσεν᾿ ἀνὴρ ἐλλογιμώτατος χαὶ φυσιχὸς ἐπιχληθεὶς ἀπὸ 2 

τοῦ περὶ τὴν θεωρίαν ταύτην παρ᾽ ὀντινοῦν ἐπιμελέ- 
στατα διατετριφέναι, 
μαίου τοῦ Φιλαδέλφου καὶ ἔλαθε, φασί, παρ᾽ αὐτοῦ 
τάλαντα ὀγδοήχοντα᾽ σχολαρχεῖν δέ, χαθά φησιν 

80 Ἀπολλόδωρος ἐν χρονικοῖς, ἤρξατο τῇ τρίτη χαὶ εἰ- 
χοστῇ καὶ ἑχατοστῇ Ὀλυμπιάδι, τὴν σχολῆς ἀρηγησά- 

1μδιρβδοθηι8, Οου͵υ8 οἰἶδπι ἴῃ [οσἰδιηθηΐο πιρείἰοποιλ (ραΐ 

ΤΙΙΘΟΡ ΓΔΒ. : Υἱγ οἰ] βϑἰ μηδ, ἰἀοιη41:6 ΡΠ γϑοι}5 ἰὰοἶγο ἃ0- 

᾿Αλλὰ χαὶ χαθηγήσατο Πτολε- 2. ΡΕἸΙδίιι5, φυοᾶ ἴῃ 68 Βροου]δίο μα ργῶβ οείεγίβ αἰ] ροπί!8- 

δ 6 γογβδίι8 οδϑί. Εαἰΐ δυΐοπι οἱ Ὀγεθοθρίογ Ρίοϊοσμδὶ Ρὰϊ- 

ἸΔἀοΙρῃΐ, ἃ φιο [8] 6 π 8 οοἰορίηΐδ ἀοηδίυπι δἰυπῖ. ΒηΪπι- 

ΥΘΓῸ 801 1012 ργίροϑϑα οορὶξ, υἱ Αροϊ]]οάοτιβ ἰπῃ ΟΠ γοηϊοἰβ 

μενος ἔτη ὀχτωχαίδεχα, ("9) Φέρεται δ᾽ αὐτοῦ βιῤλία περὶ 4 τέεγί, ΟἸγπηρίδάθ σεπίοϑίπι υἱοθϑίπι ἰθγίίδ, δαπιαυο 
βασιλείας τρία, περὶ δικαιοσύνης τρία, περὶ τἀγαθοῦ γ΄, 
περὶ θεῶν γ΄, περὶ ἀρχῶν γ', περὶ βίων, περὶ εὐδαιμο- 

86 νίας, περὶ βασιλέως φιλοσόφου, περὶ ἀνδρείας, περὶ τοῦ 
κενοῦ, περὶ τοῦ οὐρανοῦ, περὶ τοῦ πνεύματος, περὶ φύσεως 
ἀνθρωπίνης, περὶ ζωογονίας, περὶ μίξεως, περὶ ὕπνου, 
περὶ ἐνυπνίων, περὶ ὄψεως, περὶ αἰσθήσεως, περὶ ἧδο- 
νῆς, περὶ χρωμάτων, περὶ νόσων, περὶ χρίσεων,, περὶ 

40 δυνάμεων, περὶ τῶν μεταλλικῶν μηχανημάτων, περὶ 
λιμοῦ καὶ σχοτώσεων, περὶ χούφου χαὶ βαρέος, περὶ 
ἐνθουσιασμοῦ, περὶ χρόνου, περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως, 

περὶ τῶν ἀπορουμένων ζῴων,, περὶ τῶν αυθολογουμέ- 
γων ζῴων, περὶ αἰτιῶν, Λύσεις ἀπορουμένων, Τόπων 

46 προοίμια, περὶ-τοῦ συμδεθηχότος, (60) περὶ τοῦ ὅρου, 
περὶ τοῦ μᾶλλον χαὶ ἧττον, περὶ ἀδίχου, περὶ τοῦ προ- 
τέροὐ καὶ ὑστέρου, περὶ τοῦ προτέρου γένους, περὶ τοῦ 
ἰδίου. περὶ τοῦ μέλλοντος, εὑρημάτων ἔλεγχοι δύο. 

ΔΗΠΟΒ Οὐΐο οἱ ἀθόδπι ἰδηυϊξ,. (29) Ἑογυπίυγ οὐυ5 ἀθ Γερπο 

ἰγὶ {γ68, ἀθ υϑ εἰ ἴγο8, ἀθ θοῆο ἰγθβ, ἀδ ἀπ ἴγοβ, ἀδ 

Ὀγποὶρ 8 ἔγθθ, 46 Υἱ]8, ἀ6 [ἢ οἰ ἰδία, ἀδ6 γοργὰ θἰ]οδορῆο, 

ἀ6 (ογιἰυάἀΐηο, ἀς ἱπαηΐὶ, ἀθ οβοῖο, ἀδ βρίγίζυι, ἀ6 πδίυγα 

Βυπιδηδ, ἀ6 ΒοΠΟΓΔΏΟΠΘ δηἰπιδ) υπ), ἀ6 πιἰχιοηο, ἀθ ϑοπμῖο, 

ἀ6 ἱπδοπιηΐΐβ, ἀθ Υἷβιι, ἀς βθῆϑι, ἀθ γοϊυρίδίο, ἀ6 οο]οτγίνις, 

ἀ6 πηογθ 8, ἀθ [υἀϊο 5, ἀς νἱγίθυϑ,, ἀ6 τῃοί δ] "οἷς πηδο! ἰ πα, 

ἀ6 ἴδπιο οἱ οὈίοπουγαίοηΐθιι8, ἀ6 Ἰονὶ οἱ σγαυΐ, ἀθ αὔΠ]λ- 

(ἴοης ἀἰϊνίηδ, ἀὁ ἰοροῦα, ἀθ οἶθο οἵ ἱπογοπιθηΐο, ἀθ 8}}- 

τ] 118 ἀ6 φυϊθι5 ἀυ  δίῃγ, ἀ6 {Δ} 0] 618 δηὐπμδι θυ, ἀ6 

οϑυβἰ8, Ἀπ θίαυογαπι 50] υἱϊοπθ8,, Τορίοογυτῃ ργουιηία, ἀὁ 

δοοιἀοηί!, (60) ἀς ἀοίϊηϊ ίοπα, Ουἱὰ 511 πιδρὶβ οἱ πιίπιις, 

ἀς ἰπ)ιοίο,, ἀθ μῥγίογο οἱ μοβίοείογο, ἀδ "ΠΟΙ͂ μοηργο, ἐδ ρμγο- 



118. Υ, 3. 5ΤΚΑΤΟ. 
ὑπομνήματα, ἃ διστάζεται, ἐπιστολαὶ, ὧν ἡ ἀρχή" 

ι26Ὁ 

μγῖο, ἀ6 (υξιιγο, [πγοπίογυπι 6] 6πο}}} ἀμ : Οομηπιοπίαγιϊ, ἃς 

« Στράτων Ἀρσινόῃ εὖ πράττειν. » 'Γοῦτόν φασιν οὕτω Ὁ αυΐδυι δηνοϊρίξυς : Ἐρίπίο!α", ἀπᾶγιιπι δὲ ἰηϊἰὰπι, δέγαίο 
γινέσθαι λεπτὸν ὡς ἀναισθήτως τελευτῆσαι, χαὶ ἔστιν 
ἡμῶν εἷς αὐτὸν οὕτως ἔχον " 

δ Λεπτὸς ἀνὴρ δέμας ἦν, εἴ μοι προςέχεις, ἀπὸ 
ἰ χρισμῶν “ 

Στράτωνα τοῦτόν φημί σοι 
Λάμψαχος ὅν ποτ᾽ ἔφυσεν" ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων 

θνήσχε! λαθών, οὐδ᾽ ἤσθετο. 

Αὐσίποω βαϊμίοηι. Ἠΐσηο δἰυπί [686 δή6ο ἰούσῃ αἱ βἷπο 

5050 πῃογογοίαγ, [πη ΔΘ ΠΟΟ 8ΟΓ βδί Πλ}}15 ὀρ  ζΓα πη Πᾶ : 

ΟΟτΡοΓο ογδΐ ἰθηυΐνὶγ 80 δϑδίάυο, πῃ ὀγαῖα, 

(τἰοίυ : δίγδίοποῃ δάο {{Π)ϊ, 

Τιδιηρδδοιν 4116} σΘΠ : ΠΟΥ 8 δὲ ΒΟΉ ΡΟ δου 8 

Ἰυοίδηβ πιογὶ 86 ποϑειῖϊ. 

ιο (6) Γεγόνασι δὲ Στράτωνες ὀκτώ“ πρῶτος Ἰίσοχρά- 6 (61) Ευογυηΐ δυΐοαι δίγδίοποβ οοῖο : Ὀγίπηι8 Ἰβοςγαίίβ δυϑὶ- 
τοὺς ἀχροατής" δεύτερος αὐτὸς οὗτος" τρίτος ἰατρός, 

μαθητὴς ᾿Ερασιστράτου, ὡς δέ τινες, τρόφιμος " τέταρ- 
τος ἱστοριχός, Φιλίππου καὶ Περσέως τῶν Ῥῳυαίοις 
πολεμησάντων γεγραφὼς πράξεις ἤ" ἕχτος ποιητὴς 

Ι5 ἐπιγρααμάτων' ἕόδομος ἰατρὸς ἀρχαῖος, ὡς Ἀριόστο- 
τέλης φησίν. ὄγδοος περιπατητιχός, βεδιωχὼς ἐν 

Ἀλεξανδρείᾳ. Τοῦ δ᾽ οὖν φυσιχοῦ φέρονται χαὶ δια- 
θῆχαι τοῦτον ἔχουσαι τὸν τρόπον' « Τάδε διατίθεμαι, 
ἐάν τι πάσχω τὰ μὲν οἴχοι χαταλείπω πάντα Λαμ- 

) πυρίωνι χαὶ Ἀρχεσιλάῳ. ἀπὸ δὲ τοῦ ᾿Αθήνησιν ὑπάρ- 
μοντός μοι ἀργυρίου πρῶτον μὲν οὗ ἐπιμεληταὶ τὰ περὶ 
τὴν ἐχφορὰν ἐπιμεληθήτωσαν χαὶ ὅσα νομίζεται μετὰ 
τὴν ἐχφοράν, μηδὲν μήτε περίεργον ποιοῦντες μήτ᾽ 
ἀνελεύθερον. (82) ἐπιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν χατὰ 

45 τὰν διαθήχην οἵδε᾽ Ὀλύμπιχος, ᾿Δριστείδης, Μίνη- 
σιγένης, ἹἱἹπποχράτης, ᾿Επιχράτης, Γοργύλος, Διο- 
χλῆς, Λύχων, Ἀθάνης. χαταλείπω δὲ τὴν μὲν διατρι- 
δὴν Αύχωνι, ἐπειδὴ τῶν ἄλλων οὗ μέν εἶσι πρεσδύτε- 
ροι, οἱ δὲ ἄσχολοι. χαλῶς δ᾽ ἂν ποιοῖεν χαὶ οἱ λοιποὶ 

30 συγχατασχευάζοντες τούτῳ. χαταλείπω δ᾽ αὐτῷ χαὶ τὰ 

βιδλία πάντα, πλὴν ὧν αὐτοὶ γεγράφαμεν, καὶ τὰ 
σχεύη πάντα χατὰ τὸ συσσίτιον χαὶ τὰ στρώματα χαὶ 
τὰ ποτήρια. δότωσαν δὲ οἱ ἐπιμεληταὶ ᾿Επιχράτει 
πενταχοσίας δραχμὰς χαὶ τῶν παίδων ἕνα ὃν ἂν δοχῇ 

5 Ἀρχεσιλάῳ. (6) καὶ πρῶτον μὲν Λαμπυρίων χαὶ 
Ἀρχεσίλαος ἀράσθωσαν τὰς συνθήχας ἃς ἔθετο Δάϊππος 
ὑπὲρ Ἰραίου" καὶ μηδὲν ὀφειλέτω μήτε Λαμπυρίωνι 
μήτε τοῖς Λαμπυρίωνος χληρονόμοις, ἀλλ᾽ ἀπηλλάχθω 
παντὸς τοῦ συμδολαίου. δότωσαν δ᾽ αὐτῷ χαὶ οἱ ἐπι- 

(υ μεληταὶ ἀργυρίου δραχμὰς πενταχοσίας καὶ τῶν παίδων 
ἕνα ὃν ἂν δοχιμάζη ᾿Αρχεσίλαος, ὅπως ἂν πολλὰ συὰ- 
πεπονηχὼς ἡμῖν χαὶ παρεσχημένος χρείας ἔχη βίον 

ἰχανὸν χαὶ εὐσχήμονα. ἀφίημι δὲ χαὶ Διόφαντον 
ἐλεύθερον χαὶ Διοχλέα καὶ Λδουν: ΣΕιιμίαν δὲ ἀποδί-- 

(5 δωμι Ἀρχεσιλάῳ, ἀφίημι δὲ χαὶ Δρόμωνα ἐλεύθερον. 
ἐπειδὰν δὲ παραγένηται Ἀρχεσίλαος, λογισάσθω ἵραιος 
μετ᾽ Ὀλυμπίχου χαὶ ̓ πιχράτους καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμε- 
λητῶν τὸ γεγονὸς ἀνάλωμα εἰς τὴν ἐχφορὰν χαὶ τἄλλα 
τὰ νομιζόμενα. (84) τὸ δὲ περιὸν ἀργύριον χομισάσθω 

(0 ᾿Ἀρχεσίλαος παρ᾽ Ὀλυμπίχου, μηδὲν ἐνοχλῶν αὐτὸν 
χατὰ τοὺς χαιροὺς καὶ τοὺς χρόνους ἀράσθω δὲ καὶ 

τὰς συνθήκας Ἀρχεσίλαος ἃς ἔθετο Στράτων πρὸς Ὀ- 
λύμπιχον χαὶ ᾿Ἀμεινίαν,͵ τὰς χειμένας παρὰ Φιλοχρά-- 

ἰοῦ ; βδοουηάυ8, ἢἰο 'ρθα ; (ΘΓ 05 πηράϊοιιβ, ἘΓδοίβίγαιὶ ἀϊδοῖ- 

᾿Ρυ]υ8 8ίνα, αἱ φαϊάδῃ δἰυπέ, δυπηπαβ ; φυδγίαβ Ὠἰβίοτγίοι ᾿ 

ῬΒΗΡΡΙ οἱ Ῥογβεὶ, χυὶ δάυεγαὺβ Ἀοπιδποβ ρυχηδνογιπηί, 

Βοδίοστ ΠΊ βογ ρίου ; ἢ βοχίῃβ ροοίδ ορί γαπιπιδίιπι ; βερί[πλυ85 

δη(ίχυυβ πιοάϊουβ, υἱ δἰΐ Ατίβίοίθι β ; οοίδνιιβ Ρογὶραίοίίοιι, 

αυἱ Υἱχὶί ΑἸοχδηάγίδθ. Ῥόγτγὸ Ρἢγεὶοὶ ἰδ [ογίωγ οἰΐδη (6- 

δίδιημοηίΐυπι ἰη θπὸ πηοάυπι οὐποσρίυπι : ΠΟ, δὲ φμία ασοὶ- 

ἀαἰ, ἀἰδροηο : α φιάσηι χμί ἀοηὴ διιπέ Καηπιρυτίοηὶ οἱ 

Αγοθείίαο γοϊϊφιο οπιπία. ῬΟΤΤῸ 65 ρεσιπία φεῦ 

Αἰλεπὶς λαδοο, ρὑγέπιμηι φιξάσηι σμΓαίοΥο5 ἡμβία οἰ φια 

ροεί ζμπιι5 Πετὶ δοϊδηιπ8 65, αἰ σοπίοῦ σμγαπίο, πὶ δὲϊ 

ἨεηιιΟ διροῦι6 πέρι εἰ έδογαϊ 67 ἀσοηέδ5. (02) Εν πη 

αμίέδηι ἰοξ(απιδηἰἐ ομΓαίογ5 δὲ : Οἰγηιρίοδιις, Αγ βίἰα65, 

Μπεεδίρόπεβ, ΗΙΡΡοογαίεβ, Ερίογαίος, Οοτσυίμς, ἢ]ο- 

οἶδβ, ἔυοοπ, Αἰδαποβ. ϑολοίαπε φμίάθηι Σ οοπὲ τοὶ - 

φμο : παπιηιδ αἰδὲ διιπέ υεΐ δοπίογοςΣ υεΐ οσομραίὶ. Πεοίδ 

αμέεηι 7}αοἰεπί τοϊ γιὲ, δὶ δο6 ἑρδμηι 50 ἡμαϊοὶο ἤγηια- 

υογὶπί. {1έδγος ἐϊϊ οπιπδδ, ργίογφμαπι φιος ἐρδὲ δογί- 

Ῥείη, τοϊδηφσμο, υαβα οἰΐαπι οπιπία οοπυϊυϊἐ οἰ ςεἰγα- 

σμία εἰ ροομία. Ῥοπέ αμέδηι Ερίοταξὶ ΟΗγΓαίογος αἀγα- 

οἰπιας σχιϊπσεπίας οὐ ὠπιῦπ ἐς μμογὶβ φιδηιομπιφῶδ 

Αγοοείίαις ἡμαϊςσαδὶί. (63) Ῥγέπιπι σεὶάθηι Σαπιρυτίοη 

Εἰ Αγοοείίαι ραοσία ἰοίίαπί ΟΣ ὕΓῸ γιὸ δϑαΐρριι εἰα- 

ἐμέ, πίλέίψιια ἀεδοαΐ ποφμὸ Γαπιρυτίοπὲ πέχις Σαηερὺ- 

φίοπὶβ διεγεαίδιι, 5οα ἰδόγ' δἱέ αὖ οπιπὲ Τα σοπίγαοία. 

Ῥομὲ ἐμ σμγαίογος ἀγασλΊπας φμεϊπσοπίας εἶ ἐχ ριογὶς 

πππῆι φιιοηισηισιε ργοδανγὶἐ Ατοοδίϊαιι8, μὲ ἰ5 γιὲ ἨΟ- 

δίβομηι τυμέίμηι ἰαδογαυὶϊέ πιασποόφιο ποδὶ ιιδμὲ γεϊέ, 

λμαδεαὶ πᾶ υἱυδνα ποποϑίς ροδϑὶί. Ὀίορδαπίϊηι ἈγῸ- 

ἔογοα αἰἱπιϊ ὁ ἐδόγαπι δέ δίοοσϊοηι οἰ Αδιήπ; ϑδὶηιϊαηι 

αἰίοηι Αὐοοείίαο τεαάο. Εἰΐαηι ὈΙοηιοπθηι ἰἰδεγπι 

γοϊϊπφιο. δὶ νεγο Αγςοςίϊαιι5 αἀνοποῦὶί, οσοτιρμίοῖ 

στ οπὶ Οἰψπιρίοδο οὐ Ερίοταίθα ο(είογ δγο ομΓαΐο- 

τἰδιι5 ψιπογὶς σοί ΘΥΟΤιῃ 6 δοϊοππέμηι διμπρίιδ. (64) 

οΟἰεοὐ ατίοπι ρεομπία το σαμηι οὐ ΐ, αοσοὶρίαΐ Αγορείϊαιις 

αὖ Οἰγπιρίοδο» πὲδμὶ οἱ ηιοϊοϑί(5 Θχἠμίδεη5 ΡΕΥ ἰδ ΡΟΥα 

οἰ πιογαπι. Τοϊϊαὶ αἰέοηι εἰ ρασία Αγοσοξίϊαμι5 ψα οοπι- 

»οξιέ δίγαίοσμηι Οἱνηιρίοδο οἰ Απιϊπία, ἀδροδίία Ῥ6Π65 

Ριιοοσγαίοηι Τιδαηιοπὶ Πἰιηι. Μοπιηιοπίιηι ὕΉ6ΥγῸ ζα- 
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τει Τισαμενοῦ. τὰ δὲ περὶ τὸ μνημεῖον ποιείτωσαν ὡς 
ἂν δοχῇ ᾿Αρχεσιλάῳ χαὶ Ὀλυμπίχῳ καὶ Αύχωνι. » 
χαὶ αἴδε μέν εἰσιν αἱ φερόμεναι αὐτοῦ διαθῆκαι, καθά 
που συνήγαγε χαὶ ᾿Αρίστων ὃ Χῖος. 

δ τῶν ἀνὴρ γέγονε, χαθὰ χαὶ ἄνω δεδήλωται, πολλῆς 
τῆς ἀποξδομῆς ἄξιος, διαπρέψας ἐν παντὶ λόγων εἴδει 
χαὶ μάλιστά γε ἐν τῷ καλουμένῳ φυσιχῷ, ὅπερ εἶδος 
ἀρχαιότερόν τε καὶ σπουδαιότερον. 

ΚΕΦ. Δ'. 

ΑΥ̓ΚΩΝ. 

65. Τοῦτον διεδέξατο Λύχων ᾿ἈἈστυάναχτος Τρωα-- 

ι0 δεύς, φραστιχὸς ἀνὴρ καὶ περὶ παίδων ἀγωγὴν ἄκρως 
συντεταγμένος. ἔφασχε γὰρ δεῖν παρεζεῦχθαι τοῖς παισὶ 
τὴν αἰδὼ χαὶ φιλοτιμίαν ὡς τοῖς ἵπποις μύωπα καὶ χα- 
λινόν. τὸ δ᾽ ἐχφραστιχὸν αὐτοῦ χαὶ περιγεγωνὸς ἐν τῇ 

ἑρμηνεία φαίνεται χἀνθένδε " φησὶ γὰρ τοῦτον τὸν τρόπον 
150 ἐπὶ παρθένου πενιχρᾶς" « Βαρὺ γὰρ φορτίον πατρὶ 

χόρη διὰ σπάνιν προιχὸς ἐχτρέχουσα τὸν ἀχυμχῖον τῆς 
ἡλικίας καιρόν. » διὸ δὴ καί φασιν ᾿Αντίγονον ἐπ᾽ αὐ- 
τοῦ τοῦτο εἰπεῖν, ὡς οὐκ ἦν ὥςπερ μήλου τὴν εὐωδίαν 
καὶ χάριν ἄλλοθί που μετενεγχεῖν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

80 ἀνθρώπου χαθάπερ ἐπὶ τοῦ δένδρου τῶν λεγομένων ἕχα- 
στον ἔδει θεωρεῖσθαι. (66) τοῦτο δὲ ὅτι ἐν μὲν τῷ λέ- 
γεῖν γλυχύτατος ἦν" παρὸ χαί τινες τὸ γάωμμα αὐτοῦ τῷ 
ὀνόματι προςετίθεσαν. ἐν δὲ τῷ γράφειν ἀνόμοιος αὐτῷ. 

ἀμέλει γοῦν καὶ ἐπὶ τῶν μεταγινωσχόντων ἐπειδὴ αἡ 
ἃ. ἔμαθον ὅτε χαιρὸς χαὶ εὐχομένων τοῦτον ἐχαλλιλέχτει 

τὸν τρύπον. ἔλεγεν αὑτῶν χατηγορεῖν, ἀδυνάτῳ μη» 
νύοντας εὐχῇ υετάνοιαν ἀργίας ἀδιορθώτου. τούς τε βου- 

λευομένους οὐχ ὀρθῶς διαπίπτειν ἔφασχε τῷ λογισμῷ, 
οἱονεὶ στρεδλῷ κανόνι βασανίζοντας εὐθεῖαν φύσιν ἢ 

80 πρόζωπον ὕδατι χλυδαττομένῳ ἢ κατόπτρῳ διεστραι- 
μένῳ. καὶ ἐπὶ μὲν τὸν ἐκ τῆς ἀγορᾶς στέφανον πολλοὺς 
ἀπιέναι. ἐπὶ δὲ τὸν Ὀλυμπίασιν ἣ ὀλίγους ἢ οὐδένα. 
Πολλάχις τε πολλὰ συμδουλεύσας ᾿Αθηναίοις, τὰ μέγι- 

στα αὐτοὺς ὠφέλησεν. (467) ἮΝν δὲ χαὶ χαθαρώτατος 
80 τὴν στολήν, ὡς ἀνυπερθλήτῳ χρῆσθαι μαλαχότητι ἱμα- 

τίων, καθά φησιν “ἔρμιππος. ἀλλὰ χαὶ γυμναστιχώτα- 
τὸς ἐγένετο χαὶ εὐέχτης τὸ σῶμα τήν τε πᾶσαν σχέσιν 
ἀδλητικὴν ἐπιφαίνων, ὠτοθλαδίας καὶ ἐμπινὴς ὦν, χαθά 
φησιν Ἀντίγονος ὃ Καρύστιος. διὰ τοῦτο δὲ χαὶ παλαῖ- 

40 σαι λέγεται τά τ᾽ ἐν τῇ πατρίδι Ἰλίεια καὶ σφαιρίσαι. 
Ὡς οὐχ ἄλλος τ᾽ ἦν φίλος τοῖς περὶ ᾿Σὐμένην καὶ τ- 
ταλον, οἵ καὶ πλεῖστα ἐπεχορήγουν αὐτῷ. ἐπειράθη δ᾽ 
αὐτὸν σχεῖν χαὶ Ἀιντίοχος, ἀλλ᾽ οὐχ ἔτυχεν. (6) οὕτω 
δ᾽ ἦν ἐχθρὸς Ἱερωνύμῳ τῷ περιπατητιχῷ, ὡς μό- 

45 γος μὴ ἀπαντᾶν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ἐτήσιον ἡμέραν, 
περὶ ἧς ἐν τῷ Ἀρχετιλάου βίῳ διειλέγμεθα. ᾿λφηγή- 
σατο δὲ τῆς σχολῆς ἔτη τέτταρα πρὸς τοῖς τετταράᾶ- 

Αὐτὸς δὲ ὃ Στρά- ὃ 

ὃ. ΛΥΚΩΝ. 

οἰαπὲ κι υἱαἀοδέίιν Αγοδδίίαο οἱ Οἰψριρίοδο εἰ ζΖυοοπὲ. 

Αἴχυο ἴμος ασυϊάσπι 'ρϑῖυβ απο (δγίυς ἰοϑίδπηοηίὶ ϑυϊδηδ 

Δυϊΐ, ἔδτπηδ υἱ οΟἸ]ορΙ, οἰΐδπι Ατἰςίο Οἢΐυ8. Οοίοτγαηι ϑίγαῖο 

ἶρθ6, βίουϊξ οἱ ϑυργα ἀροϊαγδίυπι οοΐ, υἱγ ἰηςι σης οἱ ξι πιπηἃ 

δαπηϊταίίοῃο, ἀΐρτυ (ἱϊ, ἰῃ ΟἸηπὶ Ρἱ ἢ Οϑορ 8 σόπογοὸ νοσ- 

δδΐι5., 864 μΠΥ51028 πιᾶχίπη6 5310.1115 ὀχ ο! θη8., φυσὰ ροῆιις 

οἴ δηἰαυΐι5 οοὶ οἱ σταυ 8. 

-- κὰν ΘΦῸ ὧἹ».---- 

ΟΑΡ. ἸΓ. 

ΙΤΥ0Ο. 

1 Ο05. ϑυσοοδοῖϊῖ ἴῃ οὐ ἰσευὰ ἴσχεο Αδίσδηδείὶς ἢ] 108 

Τιοδάρηβίβ, υἱγ δἰ σαι 6 8 οἱ φαΐ οἀυοδης 5 ἱπϑι {ποι ΐπαυ δ 

Ρυογβ πηᾶχίπηθ ἰάοποιδ ἔα. Αἰοδαίΐ φηΐπι δ υησὶ ἐοθογο 

Ρυογία ρυάογοι) οἱ Ἰδυ 8 οἰυάΐἬυμη, τοϊυΐ οαυΐβ οδἱοᾶγ 

δίᾳυδ (τϑπιῖπλ. ΡΟτγῸ ἰμϑίυβ [Δουπάϊα σορίοξα οἱ δοπογᾶ ιΐης 

δρρᾶγοί. Αἰΐ δηΐπ ἴῃ ΥἸΓΣΠθηλ ρΔΌΡΟΓΟη. ἢ06 πλ060 : Ογαῦὺδ 

ΟἾ 5 65 ραίγὶ ρμοίΐα »γ αοἑα ἱπορία ργαίοτγυοσοία ἐ- 

ἔα{ὶ5 ἰοπιροοί υἱαίοηι. ἴὐπόε οἱ Απίϊσοπιπὶ ἐδ |Π|ὸ ἰὸς 

ἀἰχῖϑ86 (ἐγυπΐ, πο ροβδα υϑ]υΐ π|8}} δυδυθο θη πὶ δίφιι δ 

ταί πὶ Δ] ΟΥβ11ἢ} ἰΓδηβίθγγὶ., 50 ἰῃ ἶμ50 ᾿ιοιηΐπο σου ἰπ 

ΔγΌοΓο ϑίησυϊα χυα ἀἰσογοηΐαγ ορογίογρ ἰῃϑρίεὶ : (66) ἰὰ δι- 

ἴδοι ΟὟ 68Π| ΟδιιδαπΊ, αιοὰ ἰ ἀϊσοηο ογαΐ δυδυίβθπγυς. 

1ἀοἶγοο ᾳφυϊάδηι οἰΐδη ἱροῖα8 ποπιὶπὶ ἃ ΠΠ{ἰογᾶπι δα οϊουδηὶ 

αρρεοἰίαπίες αἸἰγοοποπι, ἑὰ 65, διαῦυοηι. Ὑ ΘΓ ἰη βογροπὰο 

5] (1551Π}}}}8. οναἴ. [ἢ [105 4} χυοπίαπι ἀυπὶ (δηρυ5 οθϑδῖ 

ποη ἀἰάϊοσογαηΐ, μιρηϊ θη ἀυοοθαηίυγ, ἰάφυθ γουοοᾶγο οεἰ- 

Ρίοραμΐ, ἰῇ πη πηοάυπιὶ οἰοσδηίοῦ ἰοοαθαίΐυγ. Ὀϊοοϊαῖ 

Θηἑ 605 4] ἰσπανῖ 5.85, 4ι1.α" οΟΥΓΙΣῚ ἤθη Ροβϑοί, γχρηὶ- 

[οητὯπἢ γδηΐ5. ργοοί 5 ἱπαϊοαγοηΐ, 56 ἰμθο5 δοσιιβᾶσγο. Οὐ 

δυΐεπι πο γοεῖο ἀοΠ ογᾶγοαΐ, Ρ]ΔΠ6 605 δἰορδί οχο  ἶπϑο γᾶ- 

(ἰοηθ, γα ἀϊδίογία γοσυΐα παίυγδιη γοςίᾶπι οχρίογδηίοϑ, 

800. (Δοἰεπι ρογίυγθαίΐδ δ τοὶ] βρϑουο ρόγνοσθο. Εἰ δὰ 

(Ὀγθηδθῃ φυϊάδπλ σΟΙΌΠδΠιὶ ΘΟΙΡ ΓΟ ργοϊεϊσοὶ, νόγὰηι δή 

ΟἸἰγιηρίϑοδι διιῖ ρβϑιοοϑ δὰΐ ποιηΐποπ). δ 06 Αἰοηϊοηϑὺβ 

2 ΟΟΠ511115 ᾿υνδῃβ πηᾶρηο {}}|5 ΘΙηυ πηοπίο ἤιϊϊ. (67) Εγαὶ 

2. νοῦὸ πιυπαϊςδίπγυ ουὐα,, δάοο υἱ γοϑϑίϊυπι ἱπογοά ὴ}} μοὶ - 

᾿ἴπ|6 Ὧδὸ πἰίογε υἱογοίυγ, υἱ ΗΓ ΡΡυ5 γοίογί : 50 οἱ ονογ- 

οἰἰαἰϊοηιπι οἰ ἀϊοϑἰββ᾽ η)5 ογαΐ δἃὸ υδι!ὰο βδηοαυς σογρογὰ 

υἱοθαΐαγ, ΟἸποπι 6 δἰ ]οίδγυπι ἰιαθ πὶ μῥγρογοθαῖ, 

φυυπι, δυοίογο Απίΐσομο Οδγυϑίϊο, οοπίυπῖθ δυγίιις ο]00- 

4116 ρμοΟΪ ἰἰοτ ὁ55οί. Οὐυοείγοδ οἱ ἴῃ μαϊγία ᾿υςἰδῖι5 ἰογίυν 

ἢΠοΙ5. (ὁϑῖο, δἴψιιθ ὑἢ]Π 0 86 δἜχογουΐϊββο. Ἐγδίὶ δυίδιῃ 

ά λιίαϊο οἱ Εὐυϊποπὶ ἰη ργιπιὶβ σδγυ5 δία ἰηΐοῦ ρᾶυςοβ δηιἢ 

εἰβδί πη, ΄υὶ οἵ ἢ} Π} ΘρρΟΠυΠΊΘΡΟ γυμὶα πιυηϊοορηιϊδ ἀο- 

ὨΔΡραηῖ. Τοηϊανὶ οἱ Δπἰοοϊβ {Πππὶ μδθογο ἂρ 96, βορὰ 

808 508 (Γι γαῖ! οδί. (68) Αἄδ0 διιΐθῃ) ἰπίπιίοιι5 ἐγαΐ Ηϊὸ- 

ΓΟΙΥ͂ΠΟ Ρογίραίοιοο, οἱ 501115 ΔΙ γΟΓΒΑΓΙΟ αἷδ δεῖ {Πὺπὶ 

δ᾽ δοη ρῥγοῇεϊδοογοίαγ, ἃς αυο ἰῃ Ατουϑιαὶ νἱἰἃ ἀϊχίμιης. Ρογγὸ 

80] οα ῥγϊηοὶραΐαπιη ἰοηυΐϊδ ΔΠΠη08 φυδίίυοῦ δι γα αιδ γᾶ- 
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κοντα, Στράτωνος αὐτὸν ἐν ταῖς διαθήχαις χαταλιπόν- ᾳἰπίδ, χαυπὶ ἰρϑυπὶ δἰ δὶ διιοοθββογαπι ἰη ἰεβίδιηθηίο δίγαΐο 

τὸς κατὰ τὴν ἑῤδόμην καὶ εἰχοστὴν χαὶ ἑχατοστὴν τοεϊαυΐδϑοί, ΟἸγπιρίδςα οαπίοϑίπηδ υἱουβδίπια ϑορί πιὰ. δὰ 

Ὀλυμπιάδα. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Πανθοίδου διήχουσε τοῦ 6 Ρῥβηίμαα αυοᾳιο ἀϊα]οοίϊεὶ δυάϊΐογ πἰογαῖ. ΟῚ δυΐοπι 

διαλεχτικοῦ. ᾿Ετελεύτησε δὲ γεγονὼς ἔτος τέταρτον χαὶ "7 8ππ08 πίιι5 βορίυϑρίπία αυδίίυοτ, ἃ ΗΠ] Οἴτι8 Ροάδργο πη τΡο. 

5 ἑδδομηχοστόν, νόσῳ ποδαγριχῇ χαταπονηθείς. χαὶ ἔστιν [Ιῃ 4υθῃι ποβίγιπι 65[ δρὶ ξγδιμΠΊᾺ : 
1 ’ 

ἡμῶν εἷς αὐτόν’ 

Οὐ μὰ τόν, οὐδὲ Λύχωνα παρήσομεν, ὅττι ποδαλγὴς 

χάτθανε" θαυμάζω τοῦτο μάλιστα δ᾽ ἐγώ, 

τὴν οὕτως ἀΐδαο μακρὴν ὁδὸν ἂν πρὶν ὁ ποσσὶν 
9 ἀλλοτρίοις βαδίσας ἔδραμε νυχτὶ μιῇ. 

ΝΟ ΠΟ5 ἤσγο]α ΓὙΟΟηΐβ [αἰ 5:16] Πη08 : [116 

τοτίιυ5 οἱ ρμοάδργα ! ΜΊΓΟΥ 660 οἱ βίυρθο : 

ΠΔΙΠ16 ραάδ Δ᾽ [ογίυ5 Βοροῦ 4] πἰχὺβ ΟὈϊγοῖ, 

υπᾶ ἰοησυπῃ ΕΓΟΟΪ ποοία γοϊαυ ἰΐογ. 

(9) Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι ΔΛύχωνες: πρῶτος Πυθαγο-- ὃ (69) Επογιηὶ οἵ 8}1}} {,ὙΟΟΠ68 : ρυΐπιι8 ΡΥ δροτγίοιβ, δϑζιη- 

ρικός, δεύτερος αὐτὸς οὗτος, τρίτος ἐπῶν ποιητής, τέ- ἄιπ5 ΐο ἰμ5α,, ἰοτέϊα5. δρίουα ροοΐία, συγ δορὶ σγδηιπηδί! πὶ 

ταρτος ἐπιγραμμάτων ποιητής. Τοῦ δὲ φιλοσόφου χαὶ 9 γοοία. ΡἸΝ]οβορὶ δυΐοπῃ (εοἰαπγοπίυπι γΟρογίπιη8 ΠΟΟΟΘ : 

διαθήκαις περιετύχομεν ταῖςδε" « Τάδε διατίθεμαι περὶ 

ι τῶν χατ᾽ ἐμαυτόν, ἐὰν μὴ δυνηθῶ τὴν ἀρρωστίαν ταύ- 

τὴν ὑπενεγχεῖν᾽ τὰ μὲν ἐν οἴχῳ πάντα δίδωμι τοῖς ἀδελ- 

φοῖς Ἀστυάναχτι χαὶ Λύχωνι. χαὶ οἶμαι δεῖν ἀποδοθῦ)- 

γαι ἀπὸ τούτων ὅσα χαταχέχρηναι ᾿Αθήνησι παρά τινος 

ἔγων ἢ ἐχπεπραχώς" καὶ ἃ ἂν εἷς τὴν ἐκφορὰν ἀναλωθῇ 

0 χαὶ εἰς τἄλλα τὰ νομιζόμενα. (70) τὰ δ᾽ ἐν ἄστει χαὶ 

ἐν Αἰγίνη δίδωμι Λύχωνι διὰ τὸ καὶ τοὔνομα φέρειν 

ἡμῶν χαὶ συνδιατετριφέναι πλείω χρόνον ἀρεστῶς πάνυ, 

χαθάπερ δίκαιον ἦν τὸν υἱοῦ τάξιν ἐσχηχότα. τὸν δὲ 

περίπατον καταλείπω τῶν γνωρίμων τοῖς βουλομένοις, 

5 Βούλωνι, Καλλίνῳ, Ἀρίστωνι, ᾿Ἀ μφίωνι, Λύχωνι, Πύ- 

θωνι, ᾿Αριστομάχῳ, Ἡραχλείῳ, Λυχομήδει, Λύχωνι 

τῷ ἀδελφιδῷ, προστησάσθωσαν δ᾽ αὐτοὶ ὃν ἂν ὑπολαμ- 

βάνωσι διαμενεῖν ἐπὶ τοῦ πράγματος χαὶ συναύξειν μά- 

λιστα δυνήσεσθαι. συγκατασχευαζέτωσαν δὲ χαὶ οἵ λοι- 

0 ποὶ γνώριμοι κἀμοῦ χαὶ τοῦ τόπου χάριν. περὶ δὲ τῆς 

ἐχφορᾶς καὶ καύσεως ἐπιμεληθήτωσαν βούλων χαὶ Καλ- 

λῖνος μετὰ τῶν συνήθων, ὅπως ιήτ᾽ ἀνελεύθερος γένηται 

μήτε περίεργος. (71) τῶν δ᾽ ἐν Αἰγίνη μοι γενομένων 

μοριῶν μετὰ τὴν ἐμὴν ἀπόλυσιν χαταγωρισάτω Λύχων 

5 τοῖς νεανίσχοις εἷς ἐλαιοχρηστίαν, ὅπως χἀμοῦ χαὶ τοῦ 

τιμήσαντος ἐμὲ μνήμη γένηται διὰ τῆς χρείας αὕτη, ἣ 

προζήχουσα. χαὶ ἀνδριάντα ἡμῶν ἀναθέτω᾽ τὸν δὲ τόπον, 

ὅπως ἁρμόττων ἡ τῆς χαταστάσεως, ἐπιῤλεψάτω χαὶ 

συμπραγιματευθήτω Διόφαντος χαὶ “Ηραχλείδης Δημη- 
40 τρίου. ἀπὸ δὲ τῶν ἐν ἄστει Λύχων ἀποδότω πᾶσι παρ᾽ ὧν 

τι προείληφα μετὰ τὴν ἀποδημίαν τὴν ἐχείνου. παρε έ- 

σθωσαν δὲ Βούλων χαὶ Καλλῖνος καὶ ἃ ἂν εἰς τὴν ἐχφο- 

ρὰν ἀναλωθῇ χαὶ τἄλλα τὰ νομιζόμενα. χομισάσθωσαν 

δὲ ταῦτ᾽ ἀπὸ τῶν ἐν οἴκῳ χοινῇ χαταλειπομένων ἀμφο- 

46 τέροις ὑπ᾽ ἐμοῦ. (3) τιμησάτωσαν δὲ χαὶ τοὺς ἰατροὺς 

Πασίθεμιν καὶ Μηδίαν, ἀξίους ὄντας καὶ διὰ τὴν ἐπι- 

μέλειαν τὴν περὶ ἐμὲ καὶ τὴν τέχνην χαὶ μείζονος ἔτι 
τιμῆς. δίδωμι δὲ τῷ Καλλίνου παιδίῳ Θυηριχλείων ζεῦ- 

τος, καὶ τῇ γυναιχὶ αὐτοῦ 'Ροδιαχῶν ζεῦγος, ψιλοτά- 

[0 πιὸα, ἀμφίταπιν, περίστρωμα,, προςχεφάλαια δύο τὰ 

βέλτιστα τῶν καταλειπομένων᾽ ὡς ἂν ἐφ᾽ ὅσον ἀνήχει 

πρὸς τιμήν, χαὶ τούτων φανῶμεν μὴ ἀμνήμονες ὄντες. 

περὶ δὲ τῶν θεραπευόντων ἐμαυτὸν οὕτως ἐξάγω " Δη- 

Παοε οημϊάοηι ἐξἰαίμο ὧδ τοῦς πιοὶς, δὶ φιιδην δι Ο ἼΠ07- 

δι) ΣΏΡΟΥαΤΟ ποφμίυοτο : Κα χιίάθηι φι ἀοηιὶ 5μηέ 

οἸππία Αςἰψαπαοίϊ οἱ Γχυοοπὶ ζγαϊγιὶδιι5 40; αἰφο δα ἢὶ5 

τοαοη (α ε(αίμο φμο Αἰ μοη β ροδϑοαὶα φμοημαη διπιρία 

δἰυο οχτασία, φμίᾳιο ἱπ πιπμδ σοίογαφμα δοἰοπιπία ἐπι- 

ρεπϑδα λιογαπί. (70) Ομα νεγὸ ἱὰ μΥδὸ οἱ Ἐσίπο λμαῦθο, 

αο 1 γεοπὶ, φμοπίαηι ἰ5 ποιοῖ 7εγέ ποδίγιιπι, πιδομπῖφ 6 

αὐ δῖ αἰφμθ σπι 5 πι πιο απιοῦῈ ΠΟ ΠΟΥα 5 65ΐ, 

δἰομέ αἰρπμπι ογαΐί ἀ6 60 ξἰαίμογε φιὶ Πἰϊὲ ἐομοτοὶ ἰοΟι 3. 

Ρογτὸ απιδιιαίίοποπι απιὶς ἰδ φιὶ δα μι υοἰθηί τοϊἑηφιο, 

Βιωϊοπὶ, (αἰ πο, Αγ σίοπὶ, Απιρλὶοπὶ, ζυνοοπὶ, Ρυ!δοηὶ, 

Αγὶσίομιασδο, Ηογαςίοο. Γυοοπιδαϊΐ, Ζυοοπὶ 7 αἰγιιοὶ]. 

Ῥγωβοϊαπέ ατέοηι ἱρ5ὶ ᾿γιιδηιομήϊγι Ῥογηαηδιιτι ἐπ 

δολοία οἰφθ ρυουοδοηας πιασίπις ἰαοποιηι Γι γιηι 

οχὶ δέ παυογὴπί. Εἰδ ὕόγὸ βιαηι ορογαπι παὐμηραπί γῸ- 

ἐϊφιιὶ φιιοχιι6 ζαπιϊίατγες οἱ φποὶ οἔ ἰοοὶ σγαΐία. Οοίδμηι 

“ποι οἱ ογοηιαίϊο σΤ οβδίο Βιιοπὶ οἱ σα! πο οἱ απιϊοὶα 

ποίογὶδ, εἰ πὸ εἰ δον αἰὶδ πσι διροτἤμα 5. (71) Εαϑ 

ὑσγὸ ηικδ πιὶϊδὶ ογαπί πὶ “Ἐγίπα οἷοι, ροβί αἰδοθ88ιι) 

πιομπι αἰυϊααί Ζγοο ααοϊοδοσπέϊθιις ἐπ πιδιιηὶ οἰδὶ, κί οἱ 

φποὶ οἱ ο)ιι5 φμὲ πι6 ποπογαυογὶ ΡΟΥ δι τπιδιιγη ραγ οί 

7μεία ἧς πιεπιοτία : δἰίαίμαπιιια ποείγαμηι ἰοσοί, αἱ ἰο- 

εἴιπι, ιιἰδὲ σοπυσπὶοπίεν δα βἰαδιίέ, αἰδρίεἰαξ: σοοροΓοίιμ" 

ακιίοηι πα οἱ Ὀἱορπαπίις οἱ Ἠογαοϊίαος δοπιοίνὶ! βέϊα5. 

Εα δὶβ απίοηι φῶ ἐπ εὐδὲ διιπί, οπιπίδις γεαίίαί {Ὀὐ0ὺ 

μπάδ αἰϊφιία αοοορὲ Ῥοεί ἡρδίτις αἰδοσδδιιπ; ργυκθεαπί" 

ημο Βιιίο οἱ Οαἰϊίπιι φικοιμηιχιθ ἐπ ΓπῈ} 6 αἋ 50- 

ἰοπιπὶϑιι5 σοίοτὶΒ ἱπιρέπδα ἵμεγὶπί. Ἀεοὶρίαπέ αἰεέθηὶ 

εα οὁχ πὶς γτόδιις ἀοπιδεί οὶ, σφ ἀπιϑοῦιι5 σοπιπι {6 7 

α πιὸ τοιϊπφιιιηίμγ. (72) Ηοποτγθη ἰίθηι οἱ πιεάϊςο5 Ῥα- 

οἰἰμοηιὶπ οἱ Μοάίϊαπ, αἴσπος ῥγοζεείο οἴϊαμι πια)οτὸ οἕ 

ποποῦ οἵ ργοίϊο οὗ ξιμππιαπι πὰ πι6 αἰ φεπίίαπι οἱ οὗ 

αγίομι. Γογο οἱ σαϊι πὶ ίϊο ραν ΤΠ]ογιοἰθοτιπι Ῥοειεῖο- 

για, σογίψιο ἐπι ΕΠποαίασογιη ρατ', ἰαροίαηιε ριιγά, 

ἱαρείμιμε πογγί μην, δι γασιίμη οἱ ἄπο μιιϊυϊπανὶα οα 

ογιγῖϑιι5 φκ γοϊιεία διιπὲ ορέδα : πι' φιια ηὕηι αα ἢοπο: 

γὶς γαίίοποηι αἰζἱποί, πόφιιο ἰδίονιιι οὐἶι{ υἱδοαπιν. 26 

ἢὶς απίοηι φιὰ πυϊμιὶ δογυϊογΓιηιν δὶς δίαζιο : Ῥομιοίτιὶο 
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μητρίῳ μὲν ἐλευθέρῳ πάλαι ὄντι ἀφίημι τὰ λύτρα χαὶ 

δίδωμι πέντε μνᾶς καὶ ἱμάτιον καὶ χιτῶνα, ἵνα πολλὰ 
πεπονηχὼς μετ᾽ ἐμοῦ βίον εὐσχήμονα ἔχη. Κρίτωνι δὲ 
Χαλκηδονίῳ, καὶ τούτῳ τὰ λύτρα ἀφίημι καὶ δίδωμι τέτ- 

5 ταρας μνᾶς. καὶ τὸν Μίχρον ἀφίημι ἐλεύθερον" καὶ θρε- 
ψάτω Λύχων αὐτὸν χαὶ παιδευσάτω ἀπὸ τοῦ νῦν χρό- 
νου ἕξ ἔτη. (7) καὶ Χάρητα ἀφίημι ἐλεύθέρον - καὶ θρε- 
ψάτω Λύχων αὐτόν. χαὶ δύο μνᾶς αὐτῷ δίδωμι χαὶ 
τἀυὰ βιθλία τὰ ἀνεγνωσμένα" τὰ δ᾽ ἀνέχδοτα Καλλίνῳ 

Ι0 ὅπως ἐπιμελῶς αὐτὰ ἐχδῷ. δίδωμι δὲ χαὶ Σύρῳ ἔλευ- 

θέρῳ ὄντι τέτταρας μνᾶς καὶ τὴν Μηνοδώραν δίδωμι" 

χαὶ εἴ τί μοι ὀφείλει, ἀφίημι αὐτῷ. καὶ ἹἸλαρᾷ πέντε 
υνᾶς χαὶ ἀμφίταπιν χαὶ δύο π ἄλαια χαὶ περί- 
στρωμα καὶ χλίνην ἣν ἂν βούληται. ἀφίημι δ᾽ ἐλευθέ- 

ι5. ρᾶν χαὶ τὴν τοῦ Μίχρου μητέρα καὶ Νοήμονα χαὶ Δίωνα 
χαὶ Θέωνα καὶ Εὐφράνορα χαὶ “Ἑρμείαν. καὶ ᾿Αγάθωνα 
δύο ἔτη παραμείναντα ἀφεῖσθαι ἐλεύθερον καὶ τοὺς 
φορεαφόρους Ὠφελίωνα καὶ Ποσειδώνιον τέτταρα ἔτη 
παραμείναντας. (24) δίδωμι δὲ χαὶ Δημητρίῳ καὶ Κρί- 

0 τωνι χαὶ Σύρῳ χλίνην ἑχάστῳ καὶ στρώματα τῶν χα- 
ταλειπομένων ἃ ἂν φαίνηται Λύχωνι καλῶς ἔχειν. ταῦτ᾽ 
ἔστω αὐτοῖς ἀποδείξασιν ὀρθῶς ἐφ᾽ ὧν ἕχαστοι τετα- 

γμένοι εἰσί, περὶ δὲ τῆς ταφῆς ἐάν τ᾽ αὐτοῦ βούληται 
Λύχων θάπτειν, ἐάν τ᾽ ἐν οἴκῳ, οὕτω ποιείτω. πέπει- 

' σμαι γὰρ αὐτὸν οὐδὲν ἧττον ἐμοῦ συνορᾶν τὸ εὕσχη» 
μον. ταῦτα δὲ πάντα οἰχονομήσαντι χυρία ἔστω ἣ δύσις 

τῶν ἐνταῦθα. μάρτυρες Καλλῖνος Ἑρμιονεύς, ᾿Αρίστων 
Κεῖος, Εὐφρόνιος Παιανιεύς. » οὕτω μέντοι αὐτῷ συ- 
νετῶς τὰ πάντα πράττοντι τά τε περὶ παιδείαν χαὶ πάν- 

30 τὰς λόγους, οὐδὲν ἧττον χαὶ τὰ τῶν διαθηχῶν τρόπον 
τινὰ χαὶ σφόδρα ἐπιμελῶς τε χαὶ οἰχονομιχῶς ἴσχει" 
ὥςτε χἀνταῦθα ζηλωτέος. 

ΚΕΦ. Ε΄. 

ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ. 

75. Δημήτριος Φανοστράτου Φαληρεύς. οὗτος ἤχου- 1 

σε μὲν Θεοφράστου" δημηγορῶν δὲ παρ᾽ ᾿Αθηναίοις τῆς 2 

356 πόλευς ἐξηγήσατο ἔτη δέχα, καὶ εἰκόνων ἠξιώθη χαλχῶν 

ἑξήκοντα πρὸς ταῖς τριαχοσίαις, ὧν αἱ πλείους ἐφ᾽ ἵπ- 

πων ἦσαν χαὶ ἁρμάτων χαὶ συνωρίδων, συντελεσθεῖσαι 

ἐν οὐδὲ τριαχοσίαις ἡμέραις᾽ τοσοῦτον ἐσπουδάσθη. ἄρ- 

40 ξασθαι δ᾽ αὐτὸν τῆς πολιτείας φησὶ Δημήτριος ὃ Μ.- 

ἵνῆς ἐν τοῖς Ομωνύμοις, ὁπότε φυγὼν Ἀλέξανδρον εἰς 

Ἀθήνας ἧχεν Ἅρπαλος. πολλὰ δὲ χαὶ χάλλιστα τῇ πα- 

τρίδι ἐπολιτεύσατο. καὶ γὰρ προςόδοις χαὶ χατασχευαῖς 

γὔύξησε τὴν πόλιν, καίπερ οὐχ εὐγενὴς ὦν. 
45 γὰρ ἐχ τῆς Κόνωνος οἰχίας, ὡς Φαδωρῖνος ἐν πρώτῳ 

ΒΙΒΛ. Ε, ε. ΔΙΜΗΤΡΙΟΣ. 

φιάδηι απ αἀἶε ἔδοτο γοαθηερίϊοη!ς ργείἐε γεπε {0 δ. 

φείηγιδ πιίπας ὅο, εἰ ρμαϊμηι εἰ ἐμπίοαηι, μὲ γμὲ πιό- 

οὶ αἴ οἱ πιμίέμπι ἰαδογαγὶέ, δοπεςίε υἱίαμι οχὶραΐξ. 

Ογἱοπὲ αμΐτηι ΟΠπαϊοεαοπεπδὲ εἰμ εΥ τεαἀειηροπὲς 

φγοίία τεῖατο εἱ ἠόπας φιιαξέμον ἑξάεπι ἀατὶ λιιδεο. Υε- 
ογμηι ἰἰδεγιρη, ἀπο, σαπισμα Γυοο πμίγίαΐ εἰ απ πος 

862 αὖ ἧος ἐδπιρογα ἀεί ποερ5 ὁγαϊαί. (73) Οματείενα 

ὁ ἑάοηι αἰπιλίίο ἐἰδεγμαι, πμίγιαίφεο ἐἰΐεπι ἔσοο : ὁμα5- 

φιιδ ἐπ ππας ἀο οἰ ἰδῆος πιθος φυοίφμοί σακί οαἰὲς 

οος ὕστῸ χφιὲ ποοάύμηι οαὐξὲ διπί, Οαἰέπο, μὲ ἑἰἶος εὐαξ 
αἢΠσεηίεν. Ε αηι δ. νῸ 7απὶ ἰἐδογὸ πεπας σμοξέμον ἴέρο οἴ 

Μεποάοταπι ἀο; εἰ εἰ φιεα πεϊδὲ ἀεδεί τοπμέΐο : ΗΠ αγεξ 

ἐΐοπι φιήπφιε πεπας οἰ ἰαρείεπι υἱ ϊοδυπι οἱ ἄμος ρμϊοὲ- 
η05 οἱ εἰτασεζαηι οἱ ἰδείμηι σμοομηιχμ υοἰποτὶ. [δὲ- 
φαπι ἐίσπι αἰπἑίο Μὶιογὶ τειαΐίτεια εἰ Νοδοπ δι εἰ Ὀίο- 
ποηι εἰ Τῆοοπαπι οἱ Βαρητγαποτοῖν, εἰ Ηεγικίανε : ἰίδια 
Ασαίδοπερπι, εὐδὲ δίοηπηὲλξ ἐξηιρις ἀοπιὰ ἐπιρίευετῆξ, αἀὲ - 
ᾶ42πὲ{ἰ ᾿δότιιηι ιδοο, (4) δἰ ἰδοίἰςατίος φμόφμς Ορῆες- 
ἐϊοπῶη, οἱ Ροςἀοπέμτη, ψιιη ἀἩπο5 φμαξίμοτ ἀομιὶ Ρέτ - 
ϑηογὶπί, ἐ(ἰάεηι ἰἰδεγατὶ τοῖο. ΘεηιείγΓίο ργαίοσεα δέ 

Ονοηὶ εἰ ϑυγὸ εἰπριὶς ἰδοίμηι δ δἰγασίανε υὐξίεε δας 

φοεί εἱς τοϊηφιο, σίδ ᾿υοοπὲ οοπυεπῖτε υἱδοδιηέει. 

1εα ἐἰ15 ἀοπαυιπίων, φεὶ ργοϊεοίο οείεπάεγιπέ φμαπι 

Ξοἰϊιοϊίο εἰδὲ σοπιηι38α Ῥεγοσεγὶπί. δὲ ΞξερμίγΓα ὈὉδτῸ 

οἱαεδὶέ ΓΟΟΝ., δυο τι ἢίς εἰυε ἀοπιὶ ξερεϊτὶ τπκαϊ μετ. 

σογίο οπὲηι πὲ ρεγειαδεηι ἐπέ, ἐἰϊαηι σιιοα οοπυεπίαξ 

λοποείιγιε οἰ πὶ ϊο δερπὲμς σεγπόγε σμανη τι. ΟΝ π 

νοτο ῃγαΞί ον ας οπιπία, καία 5ἐὲ ἐξ ἐογμπι φμα δίς 

διαί οπιπίιιπι ἰατγοίίϊο. Τορίο5 Οαἰέπις Ἠετγϊοπελςὶς, 

Αγϑίοῃ Οειις, Ειρδιοπὶμα Ρααπὶεη5ὶ5. Αἄδ0 δυΐδη) δδρίεῃ - 

ἰοῦ {116 σοβοὶξ οπιπὶδ 4085 ρεγίμοηΐ δὰ ἐγυἀϊ! οπεῖ εἰ βἰυέα 

Ἰνυπιδηϊαἰἰα, υἱ δὰ ἰοβίδπιοπίυμ φυοῆᾶς δασπι πἰμΐϊο πιὶ- 

πὰς αἰ ροηιίδιν ργυάεηίίδιιχοο ρεγίεπάσείιξ, ἰδ υἱ ἰᾷ ἃ 

4θόᾳαε ρβδγία εἱΐ οἰυίοϑε ἱπιϊδηάτ. 

ΟΑΡ. Υ. 

ὈΕΜΕΤΕΙΙ5. 

75. Ὠοπιοίγιυς Ρἰιδποσίγαιὶ δ] 108 ΡΙΔΙογουβ. 15 διμῖος 

τ ΤμΠοορ ταδὶ ς (οίογυπι αυυπι δρυὰ Αἰ πο ΐδησος οὐ- 

οἱἰοπαγοῖαιγ, υγοϊ ργωίοϊξ δἀπηος ἀδοθτι, ἐδγεΐβηιθ δίδει 

Ἰιοπογαῖυβ οδί ἰγοοθηῖὶβ οἱ βοχδρὶπίδ, φυδγυπι οἰ υΓΟΞ οη θοδῖγοβ 

ογδηΐ οἵ ἰῃ ουγγθαβ δο υἱρὶβ δίδθαπί, οἱ πὸ ἱπίγα ἰγοσεηίας 

ηυΐάοηι ἀΐο5 οοπϑιπιηπιδία; ἐγᾶπὶ : (Δηΐυ οὐπὶ Αἰ οποη τς 

Ργοθοηποδυῖον βἰυἀϊο. ΟΟΘρίβδο δυΐεπι ΓΟ ρΟ ςδπν δάιηϊ- 

ηἰκίγαγο οο (Θπιρογο αυὸ ἨΔΓΡΆ]08 ΑἸεχδηάγυμι [ὑπίοιβ Αἴ νο- 

μᾶϑβ τοηϊϊ, Ποιηοίγι 5 ΜΆΡΠΟ5 ἰῃ Οὐρποιηίπίθυ5 ἰεϑίδίωνγ. Ὀδιι 

δυιΐοηι δίχυθ ρυροίαγο γεπιρυ οδπι δάπιϊπἰϑίγαυ : πδῆν- 

(16) ἫΝ 3 αιο οἱ τοὐϊ ας εἱ τ ῇοὶβ οἰν ἰδίεπι δυχὶῖ, αὐδηννὶς 

ἱπποὈ}Π|5. (76) Εγαΐ δαΐπι, υἱ Ἑανογίπυϑ ἴῃ ργίπιο Οοιππηρη- 
ἄμα, 

φω - ’ . . . φν .Φ . 

τῶν ἀπομνημονευμάτων φησίν, ἀλλ᾽ ἀστῇ χαὶ εὐγενεῖ 4 ἰἀτίογιπι αἰϊ, ὁχ Οοποπίβ ἔδπη]ἷδ, βενὰ δπιίοδπι ἰμδὶμιϊξ εἰ- 
’ ,  »} ἰἐ , 4 ων 

συνώχει Λαμία τῇ ἐρωμένη, καθάπερ ὃ αὐτὸς ἐν τῷ 

πρώτῳ φησίν' ἀλλὰ καὶ ὑπὸ Κλέωνος πεπονθέναι ἐν τῷ ἢ 

γτοπι Αἰἰίοαπη ποδί οπι [,ἀπιδπν, υἱ ἰάοτῃ δυεῖος 6ϑὶ ἴῃ ᾿ϊ- 

Ὀγο ῥγίπιο : ἐθὰ οἱ ἃ ΟἸδοῆθ οὔπὶ ΡΕΓΡΕΘΘῸΠῚ 6856 ἰῃ 80. 
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δευτέρῳ ἱστορεῖ. Δίδυμος δ᾽ ἐν Συμποσιαχοΐς καὶ Χα- 66 εὐπάο (γα }}. Ρογγο Ὀἰάγπιυϑ ἐπ Θυπιροβίαοίκ ἰρϑαμ οἱ Χαρι- 
ριτοῤλέφαρον χαὶ Λαμπετὼ χαλεῖσθαι αὐτόν φησιν ἀπό τοὔλέφαρον ( ΟΥ̓ αἰ οσμίος Παδαηίδηι) οἱ Λαμπετω ἃ πι6- 

τινος ἑταίρας. Λέγεται δ᾽ ἀποδαλόντα αὐτὸν τὰς ὄψεις 7 τοίτοδ χφυδᾶδπι Δρρεὶ]δίυπι αἰΐ. Ἑδγίυγ αυιπὶ ΑἸΟΧδη γα 
Ὕ “ Ἂ 

ἐν ᾿Αλεξανδρεία, χουίδασθαι αὖθις παρὰ τοῦ Σαράπιδος 

5 ὅθεν καὶ τοὺς παιᾶνας ποιῆσαι τοὺς μέχρι νῦν ἀδομένους. 
Σούδρα δὲ λαμπρὸς ὧν παρὰ τοῖς ᾿Αθηναίοις, δχαως 8 

ἐπεσχοτήθη χαὶ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ τὰ πάντα διεσθίοντος 
φθόνου. (77) ἐπιύουλευθεὶς γὰρ ὑπό τινων δίχην θανά- 
τοῦ οὗ παρὼν ὦφλεν. οὐ μὴν ἐκυρίευσαν τοῦ σώματος 

Ι0 αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν ἰὸν ἀπήρυγον εἰς τὸν χαλχόν, χατα- 
σπάσαντες αὐτοῦ τὰς εἰχόνας χαὶ τὰς μὲν ἀποδόμενοι, 

τὰς δὲ βυθίσαντες, τὰς δὲ χαταχόψαντες εἰς ἀμίδας" 
λέγεται γὰρ καὶ τοῦτο, μία δὲ μόνη σώζεται ἐν ἀχρο- 
πόλει. Φαῤωρῖνος δέ φησιν ἐν παντοδα πῇ ἱστορίᾳ τοῦτο 

Ι5 ποιῆσαι τοὺς ᾿Αθηναίους Δημητρίου κελεύσαντος τοῦ 

βασιλέως. ἀλλὰ καὶ τῷ ἔτει τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ ἐπέγραψαν 

ἀνομίας, ὡς Φαύωρῖνος. (18) Φησὶ δ᾽ αὐτὸν “Ερωιπ- 
πος μετὰ τὸν Κασάνδρου θάνατον φοδηθέντα Ἀντίγονον 
παρὰ ΠΠἸτολεμαῖον ἐλθεῖν τὸν Σωτῆρα κἀκεῖ χρόνον 

0 ἱκανὸν διατρίύοντα συμθουλεύειν τῷ Πτολεμαίῳ πρὸς 
τοῖς ἄλλοις χαὶ τὴν βασιλείαν τοῖς ἐξ [ξὐρυδίχης περι- 

θεῖναι παισί. τοῦ δὲ οὐ πεισθέντος, ἀλλὰ παραδόντος τὸ 
διάδημα τῷ ἐχ Βερενίχης, μετὰ τὴν ἐχείνου τελευτὴν 
ἀξιωθῆναι πρὸς τούτου παραφυλάττεσθαι ἐν τῇ χώρα 

85 μέχρι τι δδξει περὶ αὐτοῦ. ἐνταῦθα ἀθυμότερον διῆγε" 
χαί πως ὑπνώττων ὑπ᾽ ἀσπίδος τὴν χεῖρα δηχθεὶς τὸν 

βίον μεθῆχε. καὶ τέθαπται ἐν τῷ Βουσιρίτη νομῷ πλη- 
σίον Διοςπόλεως. (79) χαὶ αὐτῷ ἐπεγράψαμεν ἡμεῖς" 

᾿Ανεῖλεν ἀσπὶς τὸν σοφὸν Δημήτριον 
80 ἰὸν ἔχουσα πολὺν 

ἄσμηκτον, οὐ στίλθουσα φῶς ἀπ᾽ ὀμμάτων, 
ἀλλ᾽ ἀΐδην μέλανα, 

Ἡραχλείδης δ᾽ ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Σωτίωνος διαδοχῶν 
τῷ Φιλαδέλφῳ τὴν βασιλείαν θέλειν ἐχχωρῆσαι τὸν 

Ὁ Πτολεμαῖον" τὸν δ᾽ ἀποτρέπειν φάσχοντα, « ἂν ἄλλῳ 
δῷς, σὺ οὐχ ἕξεις. » ὁπηνίχα δ᾽ ἐσυχοφαντεῖτο ἐν ταῖς 

᾿Αθήναις --- μανθάνω γὰρ καὶ τοῦτα ---- Μένανδρος ὃ 
χωμιχὸς παρ᾽ ὀλίγον ἦλθε χριθῆναι δι᾽ οὐδὲν ἄλλο ἣ ὅτι 

φίλος ἦν αὐτῷ" ἀλλ᾽ αὐτὸν παρητήσατο Τελεσφόρος 

δηἰβἰδθοῖ ΟΟυ}]05, ἃ Βογαρί 6 1105 ΓυΓ5.8 δοσορίδθα : συοοίγοᾶ 

εἴ ρεοᾶπδβ, 4υΐ πυπὸ οἰἶΐδπι ὁδημπίιν, [Θοἶβ56. ὙΘΓυ πη 4υυπὶ 

δρυά ΑἰποῃΐΘΠ565 Ο ΓΙ 58: ΠΊῈ8 οβϑοΐ,, οἱ 'ρ86 ἰϑπιθη δ δᾶ {16 

οὐποΐδ σοηῃϑυμμί ἰηνἱ ἰδ ἰοηἰδίιι5 οβὶ. (77) Νάπίαυδ ἃ ποη- 

80}}16 οἰγουπηγοηίι8 ἰπβὶ 118, ΔΌβθη 9 οδρ (8 ἀδηηπδίι8 οϑί. 

Ναας ἰδηηθη ἴρϑιιπι Ομ ργομοπάσθγο ροίυογιπί, βοὰ υἱγὺς 

δ:}1π| ἱπ δόγᾷ Θυοπιπογιηί οἱ δβίδίιιδβ 408, ἀο᾽οοίδ8 ραγέϊπι 
γε εγυπί, 8185 βυπιπιογβογυπξ, δ]ίδβαυα δοηἤανυογυπηὲ 
ἴῃ πηδία}88 : ΠᾶΠῈ ἢος ΄υοαυθ ἰογίυγ. Τ]ηᾶ διυιΐδηῃ Ξοία βογυδία 
6δὲ ἴῃ ἅγοβ. Εϑοΐβϑο δυΐδηι 0ς Αἰ] Θη 6968 Ποπιοίγίο Με θοηίο 
γτόθ6, Εδυογηι8 δυσίογῦ 68 ἰὴ ΟἸημπίρσοπα ἢἰδίοτία: 5οα οἐϊδη 
δηπυ πη, 400 ΑΓΟΙΟη (ἷξ, ἀνομίας (ἐἐ εἰ ηιὶ ἐπι οΥ 1) πὸ- 
τη ΔρρΟΙ]Δγαηΐ, διιοίογο Εανογίηο. (78) ΕΠίπηνογο ΗΘγῺΪ - 
Ρυδ οἰμη ἰγδάϊξᾷ ρμοβί σδβαηάγὶ πϑοθιῃ Απίϊροηὶ πηοίῃ 56 διὶ 
Ριο]επηοθυπὶ δοίδγθηχ οομίυ} 1586, πλα] πηχυο ἐς ἰρογὶς 
τηογδίιπὶ ἱπέογ οθίογϑ ϑιι85͵896 γοσὶ υἱ ἢ} 118 4008 ὁχ Ευγγάϊΐοθ 
Βιιδοορογαί, ἱπηρογι γοίυγ γοσπαῃι. 1110 θη οΡίοιηρογδηΐία, 
δεα εἱ αιοπὶ ἐχ Βεογθηίοθ βεπυοῦδί ἀἰδάθπιᾶ ἰγϑάθπίθ, 80 
᾿χοο ἰρϑο ροϑὲ ρϑίγί 9 χῃηογίοπι [ιι|586 δεϑογυδίῃμ ἰῃ ργουϊποία, 
4υοδὰ αἰϊχυϊὰ ἀ6 ἰΠ|ο δἰαἰυβϑοεῖ, Ηἰἷς {116 πηαβίίον τἰχὶς : δὲ 
ἀυπι ἀοτηηΐ ἃν Δδρ᾽ 46 πηδππι Π]ΟΓΒῈ18 δχ υἱΐδ μηϊστανὶξ : 86- 
ῬυΠυδαι6 Θδὲ ἰπ Βυϑίγ [6 ΝΟΠΊΟ ρτορα Ὠἰοβροϊίη. (79) Εἰ 
σιυοαχυδ Π05 [ΘΟἱ Πγ118 ΟΡ  ςΓδΠ)ὰ ἰῃ ἔυης τηοάτπ - 

Οὐοἰαϊί ἃβρὶ8 ΡἰΠ]οϑορπὶ Ποπηοίγίπι 

δ γα, Ὑδηθηϊίογα, ᾿ 
- 08 ἢΠ|ὰ [αἰσοόγοπῃ Υἱδγϑηῆς ὁχ ογυίρθυβ, 

γΟΓΌΠ) ΕτΤΟΌΪ [ΘΠ ΌΓδβ. 

ΡογγῸ ΠογδΟ] 468 ἰη Ερ᾿ΐοπια δυσοορβϑίοηυπῃ δοίίοπὶβ Ρίοϊε»-. 
Πηΐθυτη αἰΐ ΡΠ] δά θ!ρΠ0 οοποθάθγθ γο]υἶδθ6 γορηυπι, {ΠΠὰπ}- 
406 Ργο  ἐθυΐθθα ἀϊοοπάο, δὶ δ ίογὶ ἀθάογίβ, ἴρβα ποὴ ἢδ06- 
δῖ8. Οὐο ἰδπιρογα Αἰ θη ΟΔ] απη ἢ 5 γεχϑθδίυγ, ράγιπὶ 8Ὁ- 
ἔυϊϊ φυΐη Μεπαπάογ οοπιίσιβ (πδπηηυ6 εἴ ΠΟ δοορρί) οἱ ἷμθ8 
ἴῃ 7.8 γαρογοίυγ οὗ δἰίυὰ εἰμ} ηἰἶδὶ χυοὰ δηΐου ΠΌΪΙ8 6556 " 
δ0ἀ δου ἀδργοοδίυβ οὶ Το βρηογυβ Βοιμηοίγίὶ σοπθοδτίπυδ. 

ω ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Δημητρίου. (80) Πλήθει δὲ βιδλίων καὶ 9. (80) Ὑδγυπι Ἰδτογαπε τυ απο δο ψογϑααπι ΒΌΠΙδΓΟ 
ἀριθμῷ στίχων σχεδὸν ἅπαντας παρελήλαχε τοὺς κατ᾽ 
αὐτὸν περιπατητιχούς, εὐπαίδευτος ὧν χαὶ πολύπειρος 
παρ᾽ ὁντινοῦν" ὧν ἐστι τὰ μὲν ἱστορικά, τὰ δὲ πολιτικά, 
τὰ δὲ περὶ ποιητῶν, τὰ δὲ ῥδητορικά, δημηγοριῶν τε χαὶ 

ι0 πρεσθειῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ λόγων Αἰσωπείων συναγωγαὶ 
χαὶ ἄλλα πλείω. ἔστι δὲ τὰ περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεαίας 

α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄, περὶ τῶν ᾿Αθήνησι πολιτειῶν α΄ β΄, περὶ 
δημαγωγίας α’ β΄, περὶ πολιτιχῶν α΄ β΄, περὶ νόμων α', 
περὶ ῥητοριχῆς α' β΄, Στρατηγικῶν α΄ β΄, (81) περὶ Ἰλιά- 

οὐ δος α΄ β΄, περὶ ̓ Οδυσσείας α’ β' γ' δ΄, Πτολεμαῖος α΄, Ἐρω- 
τιχὸς α΄, Φαιδώνδας α΄, Μαίδων α΄, Κλέων α΄, Σωχράτης 
α΄, Ἀρταξέρξης α΄, Ὁμηριχὸς α΄, Ἀριστείδης α΄,᾽Α ριστό- 
μαγος α΄, Προτρεπτιχὸς α΄, ὑπὲρ τῆς πολιτείας α΄, περὶ 

ΒΙΟΟΕΝΕΒ. 

ΟΠΊΠΘΒ ἔδγΠ]8 8 ἰοπιροτίβ Ῥογίραϊοίίοοβ βιιρογαυϊξ, δθο 
ἀοοίυβ οἱ πιυ!δγαπι γογαπὶ μογίἴα8, ᾽ξ οὐπὶ φυονΐβ οοπι- 
ῬδγΑΓΙ ροβϑοῖ. ϑαηΐ δυΐετη ἱρβίυβ πιοπυμηθηΐδ ραγίίηι 1 - 
βίογίοδ, βαγίίπ| ρο  ἴοα,, ἀ6 ροοίϊ8 αἰ ἴα, δ᾽ ΐα τἱιοίογίοδ, δοη- 
αἴοηυηι ἃς ἰεραιΙοηυπι, φυὶπη οἱ (Δ ]Αγιιη) ΖΕ βορίαρυμ οοἱ- 
Ἰοοϊοπ68 οἴ θοτηρί γα 88, διμηξ διιΐοπὶ ἀδ Ἰορίδυβ Αἰποηίοη- 
δ'ππι [ἰὈγὶ χυΐπααθ, 46 γογὰπη ρυθἤοδγαπ) (ογπιΐβ δρυὰ 
Αἰμιθηίθμθ85 ἀπο, ἀ6 Ὀεπιᾶρορία ἀπο, ΡοΪ οογαπ ἄυο, ἀθ 
Ἰερῖθυβ ὑμυϑ8, ἀδ γιοίογίεδ ἀυο, ἀδ γα τα τὶ ἀσο . (81) 46 
ΠΙδά6 ἀυο, ἀθ Οάγβϑθθα χυδίίιογ, Ρίο]οπ οι Ὀηυ5, Απιᾶίο- 
Γαδ ὑη.8, ΡΠ ΔΔΟΠἀδ5 ὑπυ8, Μεθ ὉΠ118, ΟἸδοη. υπὺς, 
δοογαίθϑ Πη015, ΑΓίΆΧΟΓΧΘΒ ὕπι18, Ἠοιηδγίοιβ ἀπιι8, Ατί βίο 
Ὀπυ8, ΑΥδίοπιδΔοἸ 6 ὑηυ5, ἘΧΠοτγίαἰογίι8 ἀπι8, ὕγὸ ΓΟΡὰ"- 

9 
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τῆς δεκαετίας α΄, περὶ τῶν ᾿Ιώνων α΄, Πρεσθευτιχὸς α, 
ἣ ᾽ ͵ 

περὶ πίστεως α΄, περὶ “άριτος α΄, περὶ τύχης α, περὶ 
“ ἰὲ , 

μεγαλοψυχίας α΄, περὶ γάμου αἱ, περὶ τοῦ δόχου α΄, 
’ 

περὶ εἰρήνης αἰ, περὶ νόμων α΄, περὶ ἐπιτηδευματῶν 
δ ͵ Α ΄“- ͵ Δ 4 , Χ λχ ΄ , α’ Ἄθυ- 

α΄, περὶ χαιροῦ α΄, Διονύσιος α΄, Χαλχιόιχος α, Αὖγ 
ΗΝ ’ - 

ναίων χαταὸδρομὴ α΄, περὶ ᾿Αντιφάνους α,, Προοίμιον 

ἱστορικὸν α΄, ᾿Ιϊπιστολαὶ α΄, Ἐἐχχλησία ἕνορχος α΄, περὶ 
᾿ ΄“« [2 

γήρως α΄, Δίχαια α΄, Αἰσωπείων α΄, Χρειῶν α΄. (82) 
[1 Κ᾿ 

μαρακτὴρ δὲ φιλόσοφος, εὐτονία ῥητοριχῇ χαὶ δυνάμει 

ι0 χεχραμένος. 
- ᾿ 

χατέστρεψαν ᾿Αθηναῖοι, « ἀλλ᾽ οὗ τὴν ἀρετήν, ἔφη, 

δι’ ἣν ἐχεῖνας ἀνέστησαν. » ἔλεγε μιχρὸν μὲν εἶναι μέ- 
η φω δ᾽ “- “ω ᾿ “- . 

ρος τὰς ὀφρῦς, ὅλῳ δ᾽ ἐπισχοτῆσαι τῷ βίῳ δύνασθαι. 
΄“ω Ἁ 

οὐ μόνον «τὸν πλοῦτον ἔφη τυφλόν, ἀλλὰ χαὶ τὴν ὅδη- 
“ῳ - 

ὔ; 

16 γοῦσαν αὐτὸν τύχην. ὅτον ἐν πολέμῳ δύνασθαι σιί- 

δηρον, τοσοῦτον ἐν πολιτείᾳ ἰσχύειν λόγον. ἰδών ποτε 

νεανίσχον ἄσωτον, « ἰδού, ἔφη, τετράγωνος “Ἑρμῆς 

ἔχων σύρωα, χοιλίαν, αἰδοῖον, πώγωνα. » τῶν τε- 

τυφωμένων ἀνδρῶν ἔφη τὸ μὲν ὕψος δεῖν περιαιρεῖν, 
[ “« - 

20 τὸ δὲ φρόνημα χαταλείπειν. τοὺς νέους ἔφη δεῖν ἐπὶ 

μὲν τῆς οἰκίας τοὺς γονέας αἰδεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς 

τοὺς ἀπαντῶντας, ἐν δὲ ταῖς ἐρημίαις ἑαυτούς. (81) 
Α 5 .Ἃ Α 3 ᾶ4 Ω 

τοὺς φίλους ἐπὶ μὲν τὰ ἀγαθὰ παραχαλουμένους ἀπιϑ- 

ναι, ἐπὶ δὲ τὰς συμφορὰς αὐτομάτους. τοσαῦτα καὶ 

Οὗτος ἀκούσας ὅτι τὰς εἰχόνας αὐτοῦ0 

ΒΙΒ. Ε, ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

Ὀἰϊοα μὰς, ἀ6 ἀδεθμηίο ἱπιρογὶὶ ὑη05,, ἀ6 [οπἰΐνι5 ὑπι5, «6 

Ἰοραίϊοπα υπυ8, ἀς ἢἀ6 πηυ8, ἀδ στδίίδ ὑπι5, ἀδ (ογίυπα ὑπει5, 

ἀε πιασπδηϊπη δῖε ὑππ8, ἂς πυρί! υπυ8, ἀς ορ᾿ πδίίομο ὑπυ5, 

ἀδ μᾶς ὑπ08, ἀ6]οσίθυ5 υπυ8, ἀο δἰυά 5 πυ8, ἀε (εἰ ροτα 

ὑηι5, Ὀϊοηνδίαϑ υππι8, ΟἸδΙοἰἀΐουϑ π5, νυ ρογίυ πὶ Α {{Ν6 - 

πἰοηβίυ μη ἈΠ05, ἀ6 ΑΒΕ} πὸ υπι|5, Ργοσιίαπι ἰδ οτίς πὶ 

ἀπ05, ΕΡἰδίοἰαΣ ὑπι5, Οοποίο ᾿υγαΐα υηυ5, ἀθ δεμοοίυϊο 5, 

Ζυγὰ ὑπι.3, ΞΕ ϑορίαγιπι ὕη0.5, δοπίοπίίαγυπὶ ὑη05. (82) Ρογτὸ 

5{ΠΠ5 ἰρ56 ΡὨΠΟϑορ ἶοι18, ογαίοσιο γόρογο υἱγίθυδηαυς μὲγ- 

γτηἰχίυβ. Ηἰἷς υδὶ οοιμρογξ Αἰ ΠΟ οῃ565 ἱπλᾶρῖΠ68 5085 αΥοσ- 

(3566 : Αἴ, ἰβαυϊί, νἱγίαΐοι 1} ποι ονογίογυπί, ουὰ5 σγϑῖϊδ 

115 ἐγοχογδηΐ, Αἰουαΐς ρᾶγυιπ φυϊάση οἱ πι}}ὰ βρθολὸ 6550 

ὨΙΘΙΒΟΓΌΙΩ ΒΌΡΟΓΟΙ 8, ρΟ666 γόσο Υἱίδπὶ οπηθιι ΟὐδΟΌΓΔΓΣΟ. 

Νὴ ταοῦο αἰν 88 οδ5083 ἀϑδεγοιαῖ, νογιπὶ οἱ ΠἸδγπλ 88- 

εἴογοῦχ (ογίυπαμμ. Οὐδηίυπι ἰη Ὀ6110 ροδδοὶ ἰοστυπι, ἰδη (τ 

ἴῃ τορυθιοδ οἰοφιοηςίδπι γα]ογο. Οὐυπὶ νυ ἀἰβδοῖ δι σαδ 40 

ἦυνόηοι Ἰυχυγίοευμη, ΕσοΘ, ἱπαυϊξ, φυδάγαϊδ ΜΘΓοι ΓΙ 5ίδ- 

ἴυδ ἰΔΌΘΩ5 5Υγηιᾶ, γοπίγομι, ρυἀεπάδ, θάγρᾶπι. Ἠοπιποιῃ 

(δοῖα ἰπγρ!ἀογυπι δίοθαΐ οἰγοιπιοϊα! ορογίεγα δ ἰυάϊποι, 

δρίυπιψὰδ γοϊϊπαυθγο. Φυνδηοθ δϑϑογοῦδὶ ορογίεγε ἀοαι 

αυϊάρι ραᾶγοηΐοϑ, ἴῃ ᾿ἰἰποθὺ5 δυΐθπι ΟὈυίοϑ, ἰῃ δοϊ ἀΐπὸ 

Υ6ΓῸ 56 ἶρ805 ταύδγογί. (83) ἀπιιοῦθ ἀἰοουαῖ βεουπῖβ ἐπ 

85 εἰς τοῦτον ἀναφέρεσθαι δοχεῖ, Γεγόνασι δὲ Δημήτριον {τερθ8 8.ε556 γοσδίοϑ ; ἴῃ οδιαπε δε θυ δυο. 508 βροηΐο 

ἀξιόλογοι εἴχοσι - πρῶτος Χαλχηδόνιος, ῥήτωρ καὶ Θρα- 
συμάχου πρεσόύτερος δεύτερος αὐτὸς οὗτος" τρίτος [δυ- 
ζάντιος, περιπατητιχός" τέταρτος καλούμενος Γραφιχὸς 
χαὶ σαφὴς διηγήσασθαι" ἦν δὲ ὃ αὐτὸς χαὶ ζωγράφος" 

80 πέμπτος Ἀσπένδιος, μαθητὴς Ἀπολλωνίου τοῦ Σολέως" 
ἕχτος Καλλατιανός, ὁ γεγραφὼς περὶ Ἀσίας καὶ ὐρώ- 

πης εἴχοσι βίῤλους" ἕόδοιμος ἰβδυζάντιος 2 ἐν τριςχαίδεχα 

βιθλίοις γεγραφὼς τὴν [Γαλατῶν διάδασιν ἐξ Εὐρώπης 

εἰς ᾿Ασίαν χαὶ ἐν ἄλλοις ὀχτὼ τὰ περὶ Ἀντίοχον καὶ 
86 ἸΠτολεμαῖον χαὶ τὴν τῆς ΔΛιθύης ὑπ᾽ αὐτῶν διοίχησιν᾽ 

(84) ὄγδοος ὃ διατρίψας ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ σοφιστής, τέχνας 
Ἱεγραφὼς ῥητοριχάς" ἔνατος ᾿Αδραμυττηνὸς γραμμα- 
τικός, ἐπιχληθεὶς ἸΙξίων διὰ τὸ ἀδιχῆσαί τι δοχεῖν περὶ 
τὴν Ἥραν δέχατος Κυρηναῖος, γραμματιχός, ὃ ἐπι- 

4.0 χληθεὶς Στάωνος, ἀνὴρ ἀξιόλογος" ἑνδέχατος Σχήψιος. 
πλούσιος χαὶ εὐγενὴς ἄνθρωπος χαὶ φιλόλογος ἄχρως " 
οὗτος χαὶ Μητρόδωρον προεθδίθασε τὸν πολίτην. δωδέ- 

χκατος γραμματιχὸς ᾿Ερυθραῖος, πολιτογραφηθεὶς ἐν τῇ 

Μινῷ τριςχαιδέκατος Βιθυνὸς Διφίλου τοῦ στωιχοῦ υἷος, 

45 μαθητὴς δὲ Παναιτίου τοῦ “Ροδίου " (85) τεσσαρεςχαι- 

δέχατος ῥήτωρ Σμυρναῖος. χαὶ οὗτοι μὲν λογιχοί, ποι- 
ηταὶ δὲ πρῶτος ἀρχαίαν χωμῳδίαν πεποιηχώς" δεύτε-- 
ρος ἐπῶν ποιητής, οὗ μόνα σώζεται πρὸς τοὺς φθονε- 
ροὺς εἰρημένα τάδε" 

80 Ζωὸν ἀτιμήσαντες ἀποφθίμενον ποθέουσι" 
καί ποθ᾽ ὑπὲρ τύμόδοιο χαὶ ἀπνόου εἰδώλοιο 
ἄστεα νεῖχος ἐπῆλθεν, ἔριν δ᾽ ἐστήσατο λαός. 

τρίτος Ταρσιχὸς σατυρογράφος" τέταρτος ἰάμδους γε- 

αἴχψυς ἰηνοοδίοβ. Πα ο δαηΐ 408: 84 οὐυπὶ τείεγυπίυγ. Ευδ- 

γυηΐ δυίοιλ Ὠοηλοί τ ΠηΘΠΊΟΓΔὈ}}65 υἱϑἰ : ρα ΠΟ] Δ] ο- 

ἀομίυιι5, ογδῖογ ΤὨγαϑυιήδοῖο δηι αυΐοΓ ; Βοου 05 ἢΐο 1066; 

(οτγίϊιι5 Βγεδηϊίυ8, Ρεγραίειευ5; φυάγίαϑ αυὶ σοσμοπιηδίιις 

οϑί Γραφιχός, ἰῃ ἀἰδθεγοπὰο ρογϑρίουυβ, ἰθδῃληι ἴμ56 ρἰοίος; 

αυϊπίυ5 Αϑρεπάϊυβ, ΑΡΟ]ἸοηΪἑ 0] ηδἷ5 αἀἰδοϊρυϊυ; βοχίιβ 

ΟΔ]](ἰδηυ5, 4υἱ ἀθ Αϑἰὰ οἱ Εὐγορᾶ 5οτγίμϑι ᾿ἰ γος νπρίμιὶ ; 

δορίίπηιι5 ΒΥ ΔΗ 158, 40} ἰγοάλοοίπη) ΠΠγὶβ δ]! ογὰπὶ οχ ΕἘὺύυ- 

ΓΟρᾶ ἴῃ Αϑίδῃι ἰγδηβίίυπι οἱ οὐΐο ἃ}}|}8 Απίοοδὶ εἴ ΡίοΙοη μοὶ 

ἐεβία {ι΄ γααυο 50 ᾿μ»515 δά πη ἰπ δἰ ο μοι σΟΠΞοΓΙρϑ  ; (5 1) 

οοἴδγταϑ ΟΡ ἰδίᾶ, αυὶ πιογᾶίυϑ Αἰεχδπάγι ἃγίοϑ ογδίογίδβ 

δογίρϑι! ; ποηυβ Αἀγαγ (6115, ὩΓΑΠπιπιδίιο8, [χίοη ἀρΡΟΙΙΔ- 

05, αυἱᾶ πεϑεῖο φυϊὰ ἴῃ Ζποηοι ἀοἰϊαυΐδθε (ἐγοθαίωτ ; ἀ6- 

εἰμ ΟΥ̓́ΤΟΙ ΡΌβ, φγδιμμηδίϊουϑ, ΟΟΘΠΟΠΙοΘΩΪΟ δίδπιηυϑ, Υἱ 

88Π6 Π]ΟΙΠΠΟΓΔΌΪ 5; ἀπάσδοϊμηυβ δοσρδίι5, Υἱῦ ἀἶνοϑ ἂς ποῦ} 5 

οἱ ἱημτγίπκ5 δυἀ!οδβυϑ ; ἐς οἱ Μεϊγοάογαῃ οἰνοα δυυπὶ ργοῦιο- 

νἱΐ; ἀυοάοοίπνι σταπιπηδίϊοι5 ΕγγΓΠγάρυδ, αἰν! δία ἀοπδῖις 

ἰῃ Μπο (Βοπιδπδϑ) ; ἀδοίπγι5 ἰογίυ5 Βί[Π γ πυ5 Ὀ᾿Ρ(}} διοὶεὶ 

Ἀ]1ι.5 ἀϊδοϊρυ!υϑχυς Ῥδηίὶ! ἈΠΟ; (85) ἀφοίπιιβ φυλείυς 

οτδίου ϑιαγγηδουβ. Αἰᾳθα ἰδιἱ φυϊίοπι ργοβδ ογδίϊοης ϑεγῖῃϑε- 

τυῃῖ : μοείδ δυΐοπ ἱ : ῥγίπιιϑ δυσίογ οοπιράϊθ δηίΐυβο; 

βϑουπὰμδ δρίουβ ροοίδ, ουυ5 {|| 5δοῖ8 ἐχϑίδηϊ:, φυῦβ δά- 

νΟΓΒΌ5 ἰηΥ 108 δογ  ρ5] : ᾿ 

Οἀοευπί τίνυπι φυότι πιοὸχ ροϑί {ππογὰ φυξεγεηΐ : 

οἴ βδυροῦ οχδηίπι ποηπυηηυδπηι υἱηγᾶ Δί 6 Βορυ οτο 

οοπίομάογο ὑγΓΡοθ8 δι} δ ρορυϊφυς ροίοηίοϑ. 

(ογίϊυβ Τατβίοβ βδίγγδγιπι δογίρίου ; χυλγίι9 ἰδιμῦογαι 



11ΒΥ͂, 6. ΒΕΒΑΘΓΙ ΕΞ. 

γραφώς, πιχρὸς ἀνήρ᾽ πέμπτος ἀνδριαντοποιός, οὗ μέ-- 
μνηται Πολέμων. ἕκτος ᾿Ερυθραῖος, ποικιλογράφος ἅ ἄν- 
θρωπος, ὃς καὶ ἱστορικὰ καὶ ῥητοριχὰ πεποίηχε βιδλία. 

κεῷ. ς΄. 

ἩΡΑΚΛΕΊΔΗΣ. 

86. Ἡραχλείδης Εὐθύφρονος Ηραχλεώτης τοῦ Πόν-α 

81 

Ροοίδ, Υἱν διμδιι !οηίιδ ; αυϊηΐιι5 δου ρίον, οὐ͵υ8 ῬοΪ]δη)ο 

Ὠοηλἰηἰΐ; δαχίυ5 ΕΓ γα, νδῦὶϊ ἀγσυγηθη βοσὶρίου, 4ηὶ 

οἱ ιἰδίογί 06 οἱ ογαίογιοβ οοῃβογί ρϑὶ Πρ γΓΟϑ. 

ΟΑΡ. ΥἹ. 

ἨΒΆΑΟΙ.)Ε5. 

86. ΠΕΕγΔΟΙ 465 ΕΥΠΠΥΡΙγομΐβ ἢ] 18 Ἠογδοϊθοίθβ, 6 Ροπίο, 

5 του, Ὁ, ἀνὴρ πλούσιος. ᾿Αθήνησι δὲ παρέθαλε πρῶτον μὲν ἃ Υἱγ τ [αἷξ ἀΐνεβ. Αἰμοπίβ δυΐοπι ργίπησαιν φαΐ οπη ϑρόϊειμβὸ 
Σπευσίππῳ᾽ ἀλλὰ χαὶ τῶν Πυθαγορείων διήχουσε χαὶ 
τὰ Ιλ τῶνδε ἐζηλώχει" χαὶ ὕστερον ἤκουσεν Ἄριστο- 

τέλους, ὥς φησι Σωτίων ἐν διαδοχαῖς. 
τε υαλαχῇ ἐχρῆτο χαὶ ὑπέρογκχος ἦν τὸ σῶμα, ὥςτ᾽ 

᾽υ αὐτὸν ὑπὸ τῶν Ἀττιχῶν μὴ Ποντιχὸν ἀλλὰ Πομπιχὸν 
καλεῖσθαι. πρᾶός τ᾽ ἦν τὸ βλέμμα χαὶ σεωνός. 
ρεται δ᾽ αὐτοῦ δες τα χάλλιστα τε χαὶ ἄριστα' 
Διάλογοι, ὧν ἠθιχὰ υὲν περὶ δικαιοσύνης γ΄, ἕν δὲ 
περὶ σωφροσύνης; περί τ᾽ εὐσεδείας εἰ χαὶ περὶ ἀν-- 

15 δρείας α’ χοινῶς τε περ οὶ ἀρετῆς α΄ χαὶ ἄλλο, περὶ εὐ- 

δαιμονίας α΄ » (5) περὶ τῆς ἀρχῆς α΄ χαὶ νόμων α΄ χαὶ 
τῶν συγγενῶν τούτοις, περὶ ὀνομάτων α΄, Συνθῆχαι α΄, 
᾿Ἀχούσιος, α' ᾿Ερωτιχὸς καὶ Κλεινίας α΄. φυσιχὰ δὲ 

περὶ νοῦ, περὶ ψυχῆς καὶ κατ᾽ ἰδίαν περὶ ψυχῆς καὶ περὶ 
0 φύσεως χαὶ περὶ εἰδώλων, πρὸς Δημόχριτον, περὶ τῶν 

ἐν οὐρανῷ α΄, περὶ τῶν ἐν ἄδου, περὶ βίων α΄ β΄, Αἰτίαι 
περὶ νόσων α΄, περὶ τἀγαθοῦ α΄, πρὸς τὰ Ζήνωνος α΄, 
πρὸς τὰ Μήτρωνος α΄. γραωμματιχὰ δὲ περὶ τῆς Ὁ- 
μήρου καὶ Ἡσιόδου ἡλιχίας α΄ β΄, περὶ ᾿Αρχιλόχου καὶ 

40 Ομήρου α' β΄. χαὶ μουσιχὰ δὲ περὶ τῶν παρ᾽ Εὐρι- 
πίδη χαὶ Σοφοχλεῖ α΄ β΄ γ΄, περὶ μουσικῆς, α’ β΄, (88) 
Λύσεων Ὃμηριχῶν α΄ β΄, Θεωρηματιχὸν α΄, περὶ τῶν 

τριῶν τραγῳδοποιῶν α΄, Χαραχτῆρες α΄, περὶ ποιητιχῆς 
χαὶ τῶν ποιητῶν α΄, περὶ στοχασμοῦ Κα Προοπτιχὸν α', 

20 Ἡ ραχλείτου ἐξηγήσεις δ΄, πρὸς τὸν Δημόχριτον ἐξη- 
γήσεις α΄, Λύσεων ἐριστιχῶν α΄ β΄, ᾿Ἀξίωμα α΄, περὶ 
εἰδῶν α΄, Λύσεις α΄, “ὙἵἸπποθῆχαι α΄, πρὸς Διονύσιον α΄. 
ῥητορικὰ δὲ περὶ τοῦ ῥητορεύειν ἢ Πρωταγόρας. ἴστο- 
ρικά " περὶ τῶν Πυθαγορείων καὶ περὶ εὑρημάτων. 

85 τούτων τὰ μὲν χωμικῶς πέπλαχεν, ὡς τὸ περὶ ἡδονῆς 
χαὶ περὶ σωφροσύνης" τὰ δὲ τραγικῶς, ὡς τὸ περὶ τῶν 
χαθ᾽ ἅδην καὶ τὸ περὶ εὐσεθείας καὶ τὸ περὶ ἐξουσίας. 
(59) ἔστι δ᾽ αὐτῷ χαὶ μεσότης τις ὁμιλητιχὴ φιλοσόφων 
τε χαὶ στρατηγιχῶν χαὶ πολιτιχῶν ἀνδρῶν πρὸς ἀλλή- 

τὺ λους διαλεγομένων. ἀλλὰ καὶ γεωμετριχά ἐστιν αὐτοῦ χαὶ 
διαλεχτικά. ἄλλως τ᾽ ἐν ἅπασι ποικίλος τε χαὶ διηρ- 

μένος τὴν λέξιν ἐστὶ καὶ ψυχαγωγεῖν ἱχανῶς δυνάμενος. 

Οὗτος ἐσθῆτί 2 βἰοηίδυ8 αἷἱξ, Αγίβίοίοίθηχ δυάϊν!. 

Φέ- 4 οου5 Ἰοηἰδίοπι σγαν ἰδ ομ6. 

56 ἰη αἰδοὶρ᾽ πα ἀράϊξ, ῬΥΓΙΔρΟγΘοΓυΠιχια δυάϊϊονγ (ἱ, 

Ρ]αἰοποιηχαὸ δηγυϊααῖΐαγ. Ῥοβίγοπηο, υἱ δοίίοη ἰῃ ϑυςοοο- 

Ηὶς πιο]! ου]ὰ νοϑίθ 

υἱοθαίυγ ργοοσγδπάϊχιυθ γαῖ -σογρογα, δάοο υἱ ἰΠυπὶ Αἰεὶ 

Ὠ0Π ͵8πι| Ροηίΐουπι, 80 Ροπιρίουμῃ γοσδγοηί. Ἡδθοθαί ἴῃ 

ἘσΓαΡ ἰησοηΐ! ἢΠΠ| 08 

Τηοηππηδηΐδ ρυ] ΟΠ ογγί πιὰ οἱ ορίπηᾶ. Ὠ Δ] 051, συοτυμ 410 

δα] πηοΓο 5 ἰηϑ ἰυ 6 Πη405 (Δοϊυπξ, διιπὶ ἰὸς : (6 γς(Π{|4 ἰτοω, 

ὉΠ05. ἀ6 ΘΠ] ρογδηϊία, ἀ6 μἰείαία φαΐηα:6, ἀα (ογ ἀπ 8 

ὉΠ085, συμῃπηυηϊίογη]υα ἀδ νΥἱγίυϊα υπηι18 οἱ ἰΐοηι 413, (6 (6]1- 

εἰϊαίδ ὑπυ8, (87) ἀδ ἱπιρογίο ὑπ08, ἀδ Ἰ6ρίθυ8 ἀπι3 ἀ6 4116 
"8 δῇϊηίθυ8, ἀθ ποπηπδυβ ὑηυ8, Ρδοῖδ υ08, 1ηνἱτυ9 

τηυ5, ΑἸδίογίυ5 οἱ ΟἸΪπἰ88 ὕυὑηυ8. Ναΐιγα! ἰα γογο : ἀθ 

πιοηῖα, (ὧδ δΔηΪΠη)ἃ Β6ΟΓΒΙ 406 46 δηίπη οἱ ἀὰὸ παίυγα οἱ 

ἦἄδ παρ ηἰ θυ.5 561} 5] Δ ΟΥΒ, δγογδιιϑ Ὠοιηοογί(υπι, 46 ἰΐ8 

αυὰ βυπί ἴῃ οἷο ὑπυ8, ἀδ []8 4!" δυηΐ ἀρυὰ ἱπίογοβ, ἀθ 

ἢ 8 ἀυο, ἀδ σαι δἷθ ἸΠΟΓΒΟΓΌΤ ὉΠ15, ἀ6 θῸΠῸ ὑη08, 

δίνογϑιι8 ΖΟΠΟΠΟΙΠ 1118, δι νοῦ ΜΟΙΓΟΠΘΙΠΣ 0118. ΟΓΔΠῚ- 

μι αίἐ τοτο : ἀρ Ηοη)ογὶ οἱ Ηρϑίοα φίδια ἄυο, ἀ6 Αγο ἶ]ο- 

αἷιο οἱ Πουῆθγο ἀὰθ. δΙυϑ!ο8 δυΐοπὶ ς ἀ6 }}}8 φυξ δρυΐ Ευ- 

τἰρίάοτῃ οἵ Βορῃοοίθπι γορεγίαπίπγ ἄυο, ἀ6 πγυβίοα ἀυ0, (88) 

δο υ{[ἱοπυη Ηοπιδυϊοᾶγυμη ἀπο, ΤἼὨΘΟΓΟΠΊΔΙΟυΠ ὑηι18, (ὁ 

{(τἰυδ ροοί 8 ἰγαρὶοἷ8. ὉΠ, ΟἸϊαγδοίογοϑ ὑπὺ8, ἀ6 ρμοοίίοᾶ οἱ 

ΡΟΟΙΪ5 υηυ8, 46 γοοΐδ οοπ͵δοίιΓᾶ ὑπη08, 46 ργορβοϊοηςί ὕηι|5, 

ΠΟ ΓΟ 1 Θμγγαίϊο}65 αὐυδίζιογ, Ἐπαγγαίοηθβ ἰῃ Ποπιοοεί- 

ἴυπι ὕπ08, 50] υἱἱοηυπ ΘΟΥΌ ΠΣ 4118 ἱπ σοπίοπίϊοποιλ γϑηϊυηΐ 

ἄυο, Επυποίδί!ο υηι1.8, ὧδ Ξροοίοθι8 υη0.8, 50] 1Η|ΟΠ68 ὑη 08, 

Αὐτηοη 0168 ὑηι18, 8] Ὀἰοηγπίιπι τη05. ἈΠοίοτίεἰ δυΐοπι : ἀθ. 

ογδίου 8 οἴ οίο δῖνος Ῥγοίδρογαβδ. Ηἰβίογίοϑ : ἀ6 Ρυ(δρογοίβ. 

οἴ 46 ἰηγοη 8. Εχ 8 8118 φυΐάσπ οοπιῖοο Πηχίξ, βίου ἀθ. 

γοϊυρίαίε οἱ ἀδ (ΘΠ ρογδηίία ; ἃ}1ἃ ἰγαρίοθ, δου! ἀ6 118 ιμθ 

δυπί ἀρυὰ ἰηίογοβ οἱ ἀθ ρῥἰοίδίε εἰ ἀ6 ροίοϑίαίθ, (89) ΟὉ- 

βογυδῖ ἀυΐίοπι πιοαϊοοτδίοπι Ζυ 486 ἰη ἀϊοοπὰο αυδηάδπι, 

ΡΙΜ]ΟΘΟρ 5 δρυὰ ὀὰπὶ οἱ ἀυείθυ5β ρο] ἰοἰϑαια ἰηΐοῦ δὲ 10- 

φυσηίυβΒ. Ἐχρίδηϊ οἰἰδίη 5ογρίδ 111}8 ἀ6 σοοπηοίγίδ οἱ ἐδ 

αἰδιοοίίοδ. Εδὲ δυΐοπι ἴῃ οπμηΐ σοπογα ογδίϊοηΐβ ναγὶα5 οἱ ἀΐ- 

οἰἴοπα οἰδίυβ, πηᾶχὶ πηδιηαῖα παροῖ. σδρίεπμαϊ δηΐπη08 αίυ 8 

Δοχεῖ δὲ χαὶ τὴν πατρίδα τυραννουμένην ἐλευθερῶσαι, Κ οδ!οοίαπαϊ νίπι. διυμπί «υὶ ἀδδογαπί {Π]Π πὶ οἱ ραίγίαπι ἰγγδη- 
τὸν μόναρχον χτείνας, ὥς φησι Δημήτριος ὃ Μάγνης 

45 ἐν ὁμωνύμοις. 
« θρέψαι αὐτὸν δράχοντα ἐχ νέου χαὶ αὐξηθέντα, 
ἐπειδὴ τελευτᾶν ἔμελλε, χελεῦσαί τινι τῶν πιστῶν. αὑτοῦ 

πὰ Ορργοβδδηιὶ προοδίο {Υ̓ΓΔΠΉΟ ᾿ἴογαϑθα, υἱ αἰἷΐ Ποιηοίγίυ 

ὃς χαὶ τοιόνδε ἱστορεῖ περὶ αὐτοῦ " 6. ΜαρπεδὶπΠθτο ἀ6 σορποπιϊπίθυβ. Ουἱ ἀκ {Π|0 [816 Δ χυϊά {γᾶ- 
ἀϊξ : ΑἸυἶβδα οὕπὶ ἃ μυθγο ἀγδουποηι οἱ φυῦπὶ [4Πὶ ΠΟΥ {ΠΓῸ5 

οδϑοεί, ᾿.5515856 ΄συθηἀδηη) οχ πογοβδαγί8 6}015 ΘΟΟΓρ 18 Οδ- 

9. 
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τὸ σῶμα χαταχρύψαι, τὸν δὲ δράχοντα ἐπὶ τῆς χλίνης 

θεῖναι, ἵνα δόξειεν εἰς θεοὺς μεταδεδηχέναι. ἐγένετο 

δὲ πάντα. (90) καὶ μεταξὺ παραπεμπόντων Ἡρα- 

χλείδην τῶν πολιτῶν καὶ εὐφημούντων, ὃ δράχων 

δ ἀχούσας τῆς ἐπιθοῦς ἐξέδυ τῶν ἱματίων καὶ διετάραξε 

τοὺς πλείστους. ὕστερον μέντοι ἐξεχαλύφθη πάντα 

χαὶ ὥφθη Ἡραχλείδης οὐχ οἷος ἐδόχει, ἀλλ᾽ οἷος ἦν. » 
“- “ ν., ; 

χαὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον ΝΞ 

Ἤθελες ἀνθρώποισι λιπεῖν φάτιν, “Ἡραχλείδη 

10 ὥς ῥα θανὼν ἐγένου ζωὸς ἅπασι δράχων. 

ἀλλὰ διεψεύσθης,, σεσοφισμένε" δὴ γὰρ ὃ μὲν θὴρ 

ἦε δράχων, σὺ δὲ θήρ οὐ σοφὸς ὦν, ἑάλως. 

ταῦτα δέ φησι καὶ Ἱππόδοτος᾿ (91) “Ἕρμιππος δὲ λιμοῦ 

χατασχόντος τὴν χώραν φησὶν αἰτεῖν τοὺς Ηραχλεώτας 

16 τὴν Πυθίαν λύσιν. τὸν δὲ “Ηραχλείδην διαφθεῖραι 

χρήμασι τούς τε θεωροὺς γχαὶ τὴν προειρημένην, ὥςτ᾽ 

ἀνειπεῖν ἀπαλλαγήσεσθαι τοῦ καχοῦ, εἰ ζῶν μὲν Ἧρα- 

χλείδης ὃ Εὐθύφρονος χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωθείη 

πρὸς αὐτῶν, ἀποθανὼν δὲ ὡς ἥρως τιμῷτο. ἐκομίσθη 

20 ὃ δῆθεν χρησμὸς καὶ οὐδὲν ὥναντο οἵ πλάσαντες αὐτόν. 

αὐτίκα γὰρ ἐν τῷ θεάτρῳ στεφανούμενος ὃ Ἡραχλείδης 

ἀπόπληκτος ἐγένετο, οἵ τε θεωροὶ χαταλευσθέντες διε- 

φθάρησαν. ἀλλὰ χαὶ ἡ Πυθία τὴν αὐτὴν ὥραν χα- 

τιοῦσα ἐς τὸ ἄδυτον χαὶ ἐπιστᾶσα ἑνὶ τῶν δραχόντων 

30 δηλθεῖσα παραχρῆμα ἀπέπνευσε. καὶ τὰ μὲν περὶ 

τὸν θάνατον αὐτοῦ τοσαῦτα. (92) Φησὶ δ᾽ ̓ Δριστόξενος7 

ὁ μουσιχὸς καὶ τραγῳδίας αὐτὸν ποιεῖν καὶ Θέσπιδος 

αὐτὰς ἐπιγράφειν. Χαμαιλέων τε τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ φησι 

χλέψαντα αὐτὸν τὰ περὶ ἩΗσιόδου χαὶ Ὁμήρου γρά- 

80 ψαι" ἀλλὰ καὶ Αὐτόδωρος ὁ ̓ Επιχούρειος ἐπιτιμᾶ αὐτῷ, 

τοῖς περὶ δικαιοσύνης ἀντιλέγων. ἔτι χαὶ Διονύσιος ὃ 

Μεταθέμενος ἣ Σπίνθαρος, ὡς ἔνιοι, γράψας τὸν Παρ- 

θενοπαῖον ἐπέγραψε Σοφοχλέους. ὁ δὲ πιστεύσας εἴς 

τι τῶν ἰδίων συγγραμμάτων ἐχρῆτο μαρτυρίοις ὡς Σο- 

86 φοχλέους. (98) αἰσθόμενος δ᾽ ὃ Διονύσιος ἐμήνυσεν 

αὐτῷ τὸ γεγονός" τοῦ δ᾽ ἀρνουμένου καὶ ἀπιστοῦντος 

ἐπέστειλεν ἰδεῖν τὴν παραστιχίδα" καὶ εἶχε Παγχαλος. 

οὗτος δ᾽ ἦν ἐρώμενος Διονυσίου" ὡς δ᾽ ἔτι ἀπιστῶν 

ἔλεγε χατὰ τύχην ἐνδέχεσθαι οὕτως ἔχειν, πάλιν ἀντε - 

40 πέστειλεν ὁ Διονύσιος ὅτι « χαὶ ταῦτα εὑρήσεις " 

Γέρων πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγη" 
ἁλίσχεται μέν, μετὰ χρόνον δ᾽ ἁλίσκεται. » 

καὶ πρὸς τούτοις" Ἡραχλείδης γράμματα οὖχ ἐπί- 
σταται οὐδ᾽ ἠσχύνθη. » Γεγόνασι δ᾽ Ἡραχλεῖδαι τεσ-8 

45 σχρεςκαίδεχα " πρῶτος αὐτὸς οὗτος δεύτερος πολίτης 
αὐτοῦ. πυρρίχας καὶ φλυαρίας συντεταγμένος " (94) 
τρίτος Κυμαῖος, γεγραφὼς Περσικὰ ἐν πέντε βιδλίοις" 
τέταρτος Κυμαῖος, ῥήτωρ τέχνας γεγραφώς" πέμπτος 

Καλλατιανὸς ἢ ̓᾿Αλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὴν διαδοχὴν 
ὅ0 ἐν ἕξ βιδλίοις καὶ Λεμθευτιχὸν λόγον, ὅθεν χαὶ Λέμδος 

ἐχαλεῖτο᾽ ἕκτος Ἀλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὰ Περσικὰ 

ΒΙΒΛ. Ε, ζ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ. 

ουΐογα, ἀγδοοποιθθ βυρροποσε ἰοοίαϊο, αἱ ρυϊδτοίυν δὰ 

ἀθοβ πηΐρτϑβδα : (Δο[Π)686 εδἴ υἱ 116 πιδηάδνεσγαίὶ. (90) [π- 

(ογοδ φαῦσπι Ηδγδοϊ οι οἴεγγοηΐ οἶνο5 αἴχυο ἰδυάϊθαϑ ρτῸ - 

βοχυσιθηίυγ, δυάϊίο οἰδιηογα ἀγδοο οχ υδβίϊ ργο  ροτ- 

τυγϑαν πιο Ρ] αγίποβ. Ἰδηάσιι γϑγῸ οομηρογίδ Γο5 ἐπί, ἃἢ- 

ραγυϊίαις Ηογδο 65 ποἢ 408}}5 ρα(δτὶ το]αἱξ, 5ϑἀ 408}}8 

εταῖ. οὶ ἰῃ σης πορίγαπι ΟΡ σγδιπιὰ [Δ]6 : 

Ἡδης (Δπιδπὶ ἀδ88 πηογίδ δι, Ἠογδο άθ, 

Ροβῖ πιογίοπι υἱ (Δοΐυ8 ἴυ τἱάσγογο ἀγδοο 

ἘΔ]1508 δ 65, ἀθ]υβ6 : ἢ π8πὶ Ὀ6}] 08 γ ΓΟ 

5 ἄγδοο, ἴα ᾿Ιηνοηΐϊυβ ὈΘ]] Δ, ΠΟῚ δδρίθἢ8. 

Ηδο Ηἰρροβοίυϑ φυοᾳυο αἱ(. (91) σεἴεγαμ Ηετιηίρρυ Η ὁ- 

Γδοϊοοίδ3 ἰγδὰϊξ, φυυπὶ Δ )65 νδϑίδγοϊ γορίοῆοπι, ᾿ἰθ678- 

(ἰοηθῆη Π18}]} οχ ΡΥ ΓΔ 4ιι8551155956ὅ. Ῥοῖτὸ Ἠογδοϊάοα οἷ 

1δοογοβοί αυδη) πιοιηογανίμυϑ ΡΥ Ἰἰᾶπ ΘΟΥΓΙρίδθ6 ρος ϊ5, 

υἱ ἀϊοογεπί ἰυπ) ἀσπιυῃ) 608 Ἰονδίαπιμ ἰγὶ ἱποοπιπηοάϊδ, δὲ οὲ 

σίνυπι ΗΠογδοϊάσιῃ ΕΟ ΙΥΡ ΓΟ 5 ἢ] πὶ δυγοδ ΘΟγΟδδ ΠῸ- 

πογᾶγοπί οἱ υἱΐδ (πποίυμπι αἵ Πογοοπὶ γοπογδγεπίυγ. Αἱ υδὲ 
ἰδίυὰ 50 1Ἰοοἱ ογδουϊαπι 8} |δίυπι οβϑοί, 11} ὁ05 χαϊ δῆς 5.6- 

581) ἤηχογδηΐ, ἰδ 6556 Ἰυςγαῖοβ. Οομίηυ0 δηΐμ ΘὐΓΟὨΔ- 

ἴυπ ἴῃ {Πποδίγο Ἠογδοϊϊ θη ἰδοϊαπι ΔΡΟρΙ χα 6856, ἰῃθογοθ 

ΥόΓο ἰδρίἀϊνυδ ουγυΐοβ ἱπίογθθα.,, Ῥυ (δια δὰ ἰρ5ὰ γα 

αυῦπ) δϑοθῃα βϑεὶ ἴῃ δάγίυμι, ἀγδοοηΐβ πιογϑὰ οοπίϊπυο εἴ- 

ἤϊ8556 δηἰπιδπη. Αἰᾳιο ἰδίδ ᾳφυΐάοπη ἀ6 ἰρβὶι5 πιογίθ. 92) 

Ττγαὰϊὶ δυΐοπι Ατἰϑίοχοηυϑβ Μυδίουδ {Πὺπὶ ἰγασο δε φυδηιθ 

βογίρβεῖ556 Τ|οϑρίἀΐβαυο 1185 ργωποίδϑς {Πυ]ο. ΟΠδη ΙοοΣ 

υοαυα αἰϊ ᾿ΠΠπὶ 508 Γαγαίιπὶ ἀ6 ΗοποΓΟ οἱ Ἠοείοάο 58εγὶ-- 

Ῥϑῖ5886. Αὐἱοάοτυβ αυοαθδ Ἐρίουγοὺ ἰΠ πὶ ἀγραϊ, οοπίγᾶ- 

ἀΐοθηϑ ἰΪ8 φια [|6 ἀ6 [1118 ϑογί ρα. πδυρογ οἱ Ὀομγϑῖυβ 

Μοίαί οΙ ΘΠ 560, υἱ 811} νοϊΪυηΐϊ, δριη[Πᾶγὺϑ Ραγ  οηορδουπι 

ἃ 86 δογ ρίυμι Βορμοοὶϊ ἰγϊθυϊ : αἴχας |Π|6 σγθάθης ἰῃ φυϊθυϑ- 

ἄδι) οομποηΐδΥ β 5015 οὐυ8 (ΟΞ πη η ϊ5 σϑ υἹἱ δορί νος 

υἱερδίαγ. (93) 1ἃ βοῃτοπ5 Ὀἱοηγϑ08 γὸπὶ 1} δρογὶξ. Νέσδη.- 

ἰχυο οἱ πάσπι γϑουβδηιὶ βογίρϑιἑ, υἱ ῥγπιογαπι Ὑογβυυπι 

Ῥυίπηδϑ Πἰ[6Γα5 ἱπϑρίοογοῖ, φαδ οοπ πο δηϊ ποιηθῃ Ῥϑηςσδία. 

Ἐτγαδϊ ἰβ Ὀἰοηγϑδὶ! διηδϑῖυβ8. Νοπάυμπ Ἑογοάθηὶ οἵ σαδ φυοάδηλ 

δἷς δΒογὶ ροίυΐβ96 δϑϑθυογδηί, γοϑοσίροιί - ΠΟ φμοόφιε γε- 

Ῥεγὶο : 

1,Δ4υοο τοἰυκίδπι ΠΟ ΓΟ μοηκ 68 δἰ πιῖδ 1 : 

ΡΓοηάοβ, δοὰ ἱποίἀϊδίυϑ δἰΐφυῃο ἰδϑηρογο. 

Εἰ ργαίεγεα : Ἠεγαοϊξος ἐεγας ἱρπογαΐ πόσει ἐγμ- 

δεξοὶί. Ἐσυοτγυῃί διΐοπι φυδίϊυογἀοεὶπι Ηεγδοϊιάδε : ρεϊ πὰς 

Ἰηὶς ἶρβο ; ϑευυμάῃ εἰν μυ)υ5, φυὶ ρυγγῃοδδ5 ΠυρΆθη οοξ- 

Ῥοβυϊξ; (94) ἰογίϊυ5 Οπυπιδηυβ, αυΐ Ῥεγβὶοδ δου μοὶ χυϊπηῦο 

Ἰιρτίβ ; φυδγίυβ ΟὐπιΔη}8, ογδίοσ αχυΐ ἅγίοβ γἰινδίογι οδϑ ξοσὶ- 

ρΡϑίί; φυϊπίυ5 Οδ! αἰδηυβ δυΐ ΑἸοχδηάγίμυϑ, φυὶ δεχ ᾿ἰμγ9 

δυσορβοίοησθι (ΡΒ οϑοριογυμ ) οχριουϊξ ογδιϊομοιθυθ 

1ιοιηνουζίοδληι, υπὰς οἱ [(οῃγλνιι5 γοσλὈδίιι ; δεχῖι 5 ΑἸθχδι- 



118Β.07,.6. ΗΕΒΑΓΙΠΙΕ5. 183 

ἰδιώματα" ἕδδομος διαλεχτιχὸς Βαργυληΐτης, κατ᾽ 
ἘΞπιχούρου γεγραφώς" ὄγδοος ἰατρὸς τῶν ἀπὸ ᾿ἹἸχεσίου" 
ἕνατος ἰατρὸς Ταραντῖνος, ἐμπειριχός “ δέκατος ποιη- 

τούδ, παραινέσεις γεγραφώς" ἐνδέχατος ἀνδριαντοποιὸς 

Φωχαεύς  δωδέχατος ἐπιγραμμάτων ποιητὴς λιγυρός" 
τρκχαιδέχατος Μάγνης, Μιθριδατιχὰ γεγραφώς" τεσ- 
σαρεςχαιδέχατος ἀστρολογούμενα συγγεγραφώς. 

ἀτγίηυβ, Ῥογβίσδγαηι ργοργίο δ Π ΒΟγ ρίου ; βοριὰς ἀΐ8}6- 

οἰϊουβ ΒΑγρυ οἰ 68, 4υἱ οοηΐγα ΕΡίοιΓΙ ΠῚ βογρϑι!: οοἴδγυδ 
Π)Θὐἴοι5 ἀ6 Ἡἰοοςἰ, αἰδοῖ πᾶ ; ΠΟΠιι5 πηράΐου!5 Ταγοηίί5, 

ΘΙΏΡ  ΓΙΟυ8 ; ἀθοίπγι5 ροοίδ, αὶ 5606 Π|188 ΠΠΟΓΆ]65 5ογ ρεὶῖ; 

ὉΠ ΘΟἰπι085 βἰδίαδγ 8 ΡΠ ΟΟςοΘη8.5; ἀποἀοοίπιι ἀγρυΐα3 ορὶ- 

διδιηπηδίυπ); ροοίδ; ἀδοϊπηι8 ἰογί!υ8 ΜΔΡΠ68, αιϊΐ δογίροἰΐ 

ΜΙ γί δίίοα ; ἀθοίπηυ χυλγίιβ, αὶ βογραὶξ ἀθ δεβίγοϊορίδ. 
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ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤΙΟΥ 

ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙᾺΑ 

ΕΥ̓ΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ 
10 ΕΚΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α΄. 

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ. 

Ἀντισθένης Ἀντισθένους ᾿Αθηναῖος. ἐλέγετο δ᾽ οὐχ α 

εἶναι ἰθαγενής: ὅθεν χαὶ πρὸς τὸν ὀνειδίζοντα εἰπεῖν, 
« χαὶ ἢ μήτηρ τῶν θεῶν Φρυγία ἐστίν. » ἐδόχει γὰρ 

εἶναι Θράττης μητρός" ὅθεν χαὶ ἐν Τανάγρα κατὰ τὴν 

ὃ μάχην εὐδοχιμήσας ἔδωχε λέγειν Σωχράτει ὡς οὐχ ἂν 

ἐχ δυοῖν ᾿Αθηναίων οὕτω γεγόνοι γενναῖος. καὶ αὐτὸς δὲ 

τοὺς ᾿Αθηναίους ἐπὶ τῷ γηγενεῖς εἶναι σευνυνομένους 

ἐχφαυλίζων ἔλεγε μηδὲν εἶναι κοχλιῶν χαὶ ἀττελέθων 

ΒΙΒΛ. ζ, α. ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ. 

ΠΙΟΘΈΝΙΒ ΓΠΛΕΚΤΠ 
ΥἹΙΟΑἍ ΕΤ ΡΙΆΟΤΑ ΟΓΑΒΟΒΌΜ ΡΗΙ[Ο50Ο- 

ΡΗΟΆΌΜΌΕΟΕΜΊ,ΒΒΆΙΝ5 ΟΟΜΡΆΞΚΗΕΝΒΘΆ. 

ΠΙΒΕᾺ ΒΕΧΤΙΙΚ. 

--ῖα» Θφ9 «6----- 

ΟΑΡ. 1. 

ΑΝΤΙΘΤΗΕΒΝΕΘ. 

ΑΒΘ π658 Απ 51 Π6η18 Πἰΐπι5. ΑἸ] οη ἢ 518 Γεἰ{. ὨΙοο αν 

δυίΐοηη ΠΟΙ 6856 ἰηάϊσοηα. Οὐοὰ αυυπὶ ἰρϑὶ ργοῦγο ἀδγοίαγ, 

ἀϊχίθβα (ογίυνγ, Εἰ δοῦπι πηαίογ ΡΠ γυσία οσὲ ΕΘΓΟΌΔΕΙΓ πίε 

1118 πιδίου 6586 ὁχ ΤΙ γδοία : υπἂθ συυπ ἰῃ ΤΔΗΔρτρηδὶ Ρυρῃᾶ 

(οὐ Ὁ 86 ροβοίβδοί, ἀοαϊὶ Θοογδαίὶΐ οσοαδίοποιῃ ἀϊσοπάϊ, οχ 

ἀσοθυδ ΑἰΠΘηοηβυ5 [8 (γί δ ἢ ηαυδη) παβοὶ μοί 586. 

“Ἴρδα φυοαὰδ ΑἰΠΘ ἢ ΘΠβ! 05, συοὰ ἱπάϊσοπα οβϑοηΐ ρσογίδῃ- 

{ἰ{δυ5, 1Πυάοη8 ἀϊοοίραί {Π 05 οἰ] οἷδ οἱ Ἰοοιιϑε8 αἰ 0 ποδὶ- 

εὐγενεστέρους. Οὗτος κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἤχουσε Γοργίου ἃ ᾿ἴογΕ5. Ηἰς ἱπ!ἶο αυΐάοπι σογρίαπι δυάίτιϊ ογδίογεμι : ὑπᾶάδ 
Ὑ “- ’ 

Ι0 τοῦ ῥήτορος" ὅθεν τὸ δητοριχὸν εἰδος ἐν τοῖς διαλόγοις 

ἐπιφέρει καὶ μάλιστα ἐν τῇ ᾿Αληθείᾳ καὶ τοῖς Προτοε- 

πτικοῖς. (2) φησὶ δ᾽ “ἔρμιππος ὅτι προείλετο ἐν τῇ 

τῶν Ἰσθαίων πανηγύρει ψέξαι τε χαὶ ἐπαινέσαι ᾿Αθη-- 

γαίους, Θηδαίους, Λακεδαιμονίους" εἶτα μέντοι παραι- 

Ι5 τήσασθαι ἰδόντα πλείους ἐκ τῶν πόλεων ἀφιγμένους. 
Ω͂ ’ ᾧ ’ ὶ Ὁ Υ͂ 

ὕστερον δὲ παρέθαλε Σωχράτει, χαὶ τοσοῦτον ὥνατο 

αὐτοῦ, ὥςτε παρήνει τοῖς μαθηταῖς γενέσθαι αὐτῷ πρὸς 
- ω ᾿ ’, , Ὁ 2 Π “ν “4 α 

Σωχράτην συμμαθητάς. οἰχῶν τ᾽ ἐν Πειραιεῖ καθ᾿ ἕκα- 
στὴν ἡμέραν τοὺς τετταράχοντα σταδίους ἀνιὼν ἤχουε 

᾿ Σωχράτους, παρ᾽ οὗ καὶ τὸ χαρτεριχὸν λαύζὼν καὶ τὸ «-- 2 

οἱ ἴῃ ἀϊαϊορσία ογδίογίυπι ἀἰοοηαϊ σου Θχργίπι!ξ, πιᾶχἰπηο- 

αὐυε ἰῃ Νεγ(αἰο εἴ ἴῃ ΕΧμογίδ!οπίρυϑ8. (2) ΗΘγΪθΡι.5 δυίοπι 

αἰΐ ΠἸυπι ἰῃ σα τ δὲς 151 Ππϊοόγιπι οἱ υἱἱυροόγᾶγο οἱ Ἰδυὰϊ- 

θ015 οἴογγο γο  υἶβο6 Αἰ ΠΘηΘμ365, ΤΠ ΔΠηΟ5, [,Δοσαδοιηοηΐοϑ ; 

ἀοἰπάο ἰὰ ἀον ΐδδδα,, Θοηβροοίο Ὠ]υΓἰ Π]05 οχ ἰ5115 οἷν δ Ε} 15 

οΟΠΠιχίδθ. Ροβίπχοάυμη δοογαί! 5656 δα ἀἰχὶί, ἴῃ ἰΔη υπηητ|6 

ἐὐπὶ ᾿Π|0 ργοίδοϊξ, υἱ πχοπογοί ἀἰδοίμυϊος, υἱ δυΐ δὺ}} δοογδίβ 

οϑϑοηΐ οοπαϊϑοίρα!!. ΟΟΙΠΠΟΓδη5616 ἰη Ρίγαθο ιοία 4υ- 

ἀγαξιπία βίδα 5 οι μθηϑίβ δυο δὲ Βοογαίοπι, ἃ 400 οἵ ἴ016- 

ταη(ἰ8πὶ Δ ποθ η5 οἱ ἔγδπαυ! {8118 11}1}8 ἰπι δίον οὐθοῖυϑ 

Ογπίοδηι γί η115 δοοίδπι ἰηϑί υἱέ ΓΙ ΠΟΟΡΒΑ 16 6}08 (Ϊ. 

ἀπαθὲς ζηλώσας κατῆρξε πρῶτος τοῦ χυνισμοῦ. Καὶ ὅτι 2. [μον πὶ 6886 θοπαπὶ ἰῃ πιᾶβηο Ἠθγου]ο οἱ Ογγὸ οβίθηάίξ, 

ὃ πόνος ἀγαθὸν συνέστησε διὰ τοῦ μεγάλου ᾿Η ραχλέους 
ΞΞ:ν Γ “ Ἁ ᾿ 

χαὶ τοῦ Κύρου, τὸ μὲν ἀπὸ τῶν “Ἑλλήνων, τὸ δὲ ἀπὸ 

{Ππιὰ ΘχοπΊρΊυπιὶ ἃ σγιβοίβ, Π0Ο ἃ ΒΑΓΌΔΓΒ πη δΐι15. (8) Ῥγί- 

πιυβαι6 ἀοἤηϊΐν" ογπιοηοπὶ, ἀἰοθηβ, 56γπ0 οϑί φυὶ ᾳυοὰ 

τῶν βαρόάρων ἑλκύσας. [3 Πρῶτός τε ὡρίσατο λόγον 4 ᾳυϊὰ (μογ δυΐ 511 ὀχργίπη!. Ὀϊοοραί δυΐοπι ἰἀοπίϊάοπι, 1η- 

εἰπών, « λόγος ἐστὶν ὁ τὸ τί ἦν ἢ ἔστι δηλῶν. ν ἔλεγέ 

τε συνεχές), « μανείην μᾶλλον ἢ ἡσθείην᾽ » καὶ, « χρὴ 

τοιαύταις πλησιάζειν γυναιξὶν αἵ χάριν εἴσονται. » πρός 

τε τὸ Ποντιχὸν μειράχιον μέλλον φοιτᾶν αὐτῷ καὶ πυ- 
θόμενον τίνων αὐτῷ δεῖ, φησί, « βιδλιαρίου καινοῦ καὶ 

ὃυ γραφείου καινοῦ καὶ πιναχιδίου καινοῦ, » τὸν νοῦν πα- 
ρεμφαίνων. πρὸς δὲ τὸν ἐρόμενον ποδαπὴν γήμαι, ἔφη, 

« ἀφ υὲν χαλήν, ἕξεις χοινήν, ἂν δὲ αἰσχράν, ἕξεις ποι- 

νήν. » ἀχούσας ποτὲ ὅτι Πλάτων αὐτὸν χαχῶς λέγει, 

« βασιλιχόν, ἔφη, καλῶς ποιοῦντα χαχῶς ἀχούειν. » 

85 (1) μυούμενός ποτε τὰ Ὀρφιχά, τοῦ ἱερέως εἰπόντος ὅτι 

οἱ ταῦτα μυούμενοι πολλῶν ἐν ἄδου ἀγαθῶν μετίσχου- 

σι, « τί οὖν, ἔφη, οὐκ ἀποθνήσχεις; » ὀνειδιζόμενος 

ποτε ὡς οὐχ εἴη ἐχ δύο ἐλευθέρων, « οὐδὲ γὰρ ἐκ δύο, 

ἔφη, παλαιστιχῶν, ἀλλὰ παλαιστιχός εἶμι. ν ἐρω- 

4υ τώμενος διὰ τί ὀλίγους ἔχει μαθητάς, ἔφη, « ὅτι ἀρ- 

(υρέα αὐτοὺς ἐχθάλλω ῥαύδῳ. » ἐρωτηθεὶς διὰ τί πι- 

χρῶς τοῖς μαθηταῖς ἐπιπλήττει, « χαὶ οἱ ἰατοοί, φνσί, 

᾿- [2}} 
δδηἷδ ροϊϊς συδη γοϊυρίαϊοα δῇϊοίαγ; οἱ Πυὰ, Οὐυπὶ οὐ αδπηοὰὶ 

τΠἸογθυ5 οοπϑυοίυάδο Πδροπάδ, 4185 σιθίδη) ϑυπηὶ [Δ Ϊ- Ὁ 

(τὸ. Ροηΐίοο δ ο οϑορηῖὶ, φυυπὶ 96 ᾿ρ5] ἰη ἀἰ5ο 11 Ππ8Π| ἀδΓΘ 

γ ]]οἱ τοσαγοίψυο ΠΖυδηϑπη ΓΕ 5. ἱ Ορυ8 δβϑϑοί, [ἰῦγο, ἰπχυϊ, 

ΠΟΥ͂Ο αἱ 5[1}0 ΠΟΥ͂Ο οἱ (8}}6}18 ἢονὰ, αἀἰϊβρογίεῃ0 Ὑ ΌῈπὶ 

χαινοῦ (ποῦ) ἰῃ καὶ νοῦ, δὲ πιοπίο. Ἰηϊογγοράπιΐ οὐ͵8- 

τιοάϊ ἀχοόγοηὶ ἀυοοτοί, 5], ἱπαυϊί, [Ὀγτηοβδπὶ ἄτι χογίβ, ΘΟ Πι- 

τὰ ποπὶ δ  ὈΓ5. 685; δἰ ἀεί πὶ, ΡΟρη8π). Οὐ 81:1 }8- 

8δοί δἰἰφυδπάο ΡΙαίοποπῃ ἱρδὶ τη οἀΐσεγα, Πορίυμ, ἱπαυΐ!, 

6ϑἱ πι8]6 δυιάϊΐγο φυυπι Ὀ6π6 (ἐοογ8. (4) Ουυπηαι6 δἰ χυδη- 

ἀο Οτγρ]οἶθ πιγοίογιβ ἐπ ἰγοίγ ἀϊοογοί ας δδο γ08 6}05- 

πιοάϊΐ ἰηἰἰαῖοϑθ Βοπὶβ ρΙ υγἰ πλβ ἀρὰ ἱπίογοβ μογίγυϊ, συν ἰεὶ- 

ἴυγ, δἷΐ, 'ρϑδ6 ποῃ πιογογὶδ᾽ Ῥγοῦγο οἱ ἀδθδίγ δαυδπάο, 

φιρὰ ποῃ 68861 ὁχ ἀυοθυβ {0 6γὶ8 σοηϊ 8: Νοαυθ, ἱηαυὶ, 

δΧχ ἀιοῦυϑς Ἰυοἰδίογι θυ, οἱ ἰδηηοη Ἰυοἰδίογ βυπ|. ᾿πίεγγορα- 

ἴυ8 σὰ Γ Ῥδυοος ΠΔογοί ἀϊθοίρυϊοβ, Οὐοά, ἱπαυὶϊί, ἀγεθη δ 

1105 υἱγαᾶ οἱϊεῖο. Βοσδίαβ ἰΐοπι ΟἿ ἰῃ ἀἰδείρυ!ο5. δου [6 Γ ἴῃ - 

νοϊογοίαγ, Εἰ πιράϊεὶ, ποῖ, ἴῃ πὐστοῖοβ. Οὐμπὶ τἰάϊβοο 
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τοῖς χάμνουσιν. » ἰδών ποτε μοιχὸν φεύγοντα, « ὦ 

δυςτυχής, εἶπε, πηλίχον κίνδυνον ὀῤολοῦ διαφυγεῖν 

ἴσχνες. » χρεῖττον ἔλεγε, χαθά φησιν κάτων ἐν ταῖς 

Χρείαις, εἰς κόρακας ἣ εἰς κόλαχας ἐμπεσεῖν" οἱ μὲν γὰρ 
5 νεχρούς, οἱ δὲ ζῶντας ἐσθίουσιν. (5) ἐρωτηθεὶς τί μα- 
καριώτατον ἐν ἀνθρώποις, ἔφη, « τὸ εὐτυχοῦντα ἀποθα- 
νεῖν. » γνωρίμου ποτὲ πρὸς αὐτὸν ἀποδυρομένου ὡς εἴη 
τὰ ὑπομνήματα ἀπολωλεχώς, « ἔδει γάρ, ἔφη, ἐν 
τῇ ψυχῇ αὐτὰ καὶ μὴ ἐν τοῖς χαρτίοις χαταγράφειν. » 

ῖο ὥςπερ ὑπὸ τοῦ ἰοῦ τὸν σίδηρον, οὕτως ἔλεγε τοὺς φθο- 

νεροὺς ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἤθους κατεσθίεσθαι, τοὺς βουλο- 

αἶνος ἀθανάτους εἶναι ἔφη δεῖν εὐσεθῶς χαὶ διχαίως 

ζῆν. τότ᾽ ἔφη τὰς πόλεις ἀπόλλυσθαι, ὅταν μὴ δύνων- 

ται τοὺς φαύλους ἀπὸ τῶν σπουδαίων διακρίνειν. ἐπαι- 

18 νούμενός ποτε ὑπὸ πονηρῶν, ἔφη, « ἀγωνιῶ) μή τι χα- 

χὸν εἴργασμαι.» (6) ὁμονοούντων ἀδελφῶν συμβίωσιν 

παντὸς ἔφη τείχους ἰσχυροτέραν εἶναι. τοιαῦτ᾽ ἔφη δεῖν 

ποιεῖσθαι ἐφόδια ἃ χαὶ ναυαγήσαντι συγχολυμδησει. 

ὀνειδιζόμενός ποτ᾽ ἐπὶ τῷ πονηροῖς αυγγενέσθαι, « χαὶ 

20 οἵ ἰατροί, φησί, μετὰ τῶν νοσούντων εἰσίν, ἀλλ᾽ οὐ 

πυρέττουσιν. » ἄτοπον ἔφη τοῦ μὲν σίτου τὰς αἴρας ἐχλέ- 

γεῖν καὶ ἐν τῷ πολέμῳ τοὺς ἀλρείους, ἐν δὲ πολιτεία 

τοὺς πονηροὺς μὴ παραιτεῖσθαι. ἐρωτηθεὶς τί αὐτῷ 

περιγέγονεν ἐν φιλοσοφίας, ἔφη, « τὸ δύνασθαι ἑαυτῷ 

25 δικιλεῖν. » εἰπόντος αὐτῷ τινος παρὰ πότον, « ἄσον, υ 

« σὺ δέ μοι, φησίν, αὔλησον. » Διογένει χιτῶνα αἰ- 

τοῦντι πτύξαι προςέταξε θοιμάτιον. (7) ἐρωτηθεὶς τί 

τῶν μαθημάτων ἀναγκαιότατον, « τὸ περιαιρεῖν, ἔφη, τὸ 

ἀποιανθανειν. » παρεχελεύετό τε χαχῶς ἀχούοντας χαρ- 

80 τερεῖν μᾶλλον ἢ εἰ λίθοις τις βάλλοιτο. ἔσχωπτέ τε 

Πλάτωνα ὡς τετυφωμένον. πομπῆς γοῦν γενομένης ἵπ- 

πον θεασάμενος φρυχχτήν φησι πρὸς τὸν Πλάτωνα, 

« ἐδόχεις μοι χαὶ σὺ ἵππος ἂν εἶναι λαμπρυντής" ν τοῦτο 

δὲ ἐπεὶ χαὶ συνεχὲς ὁ Πλάτων ἵππον ἐπήνει. καί ποτ᾽ 
35 ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νοσοῦντα καὶ θεασάμενος λεχάνην 

ἔνθα δ᾽ Πλάτων ἐμημέχει ἔφη, « χολὴν μὲν δρῶ ἐνταῦθα, 
τῦφον δὲ οὐχ ὁρῶ. ν» (8) συνεδούλευεν ᾿Αθηναίοις τοὺς 
ὄνους ἵππους ψηφίσασθαι" ἄλογον δὲ ἡγουμένων, « ἀλλὰ 
μὴν καὶ στρατηγοί, φησί, φαίνονται παρ᾽ ὑμῖν μηδὲν. 

40 μαθόντες, μόνον δὲ χειροτονηθέντες. ν πρὸς τὸν εἶπόν- 
τα, « πολλοί σε ἐπαινοῦσι ν, « τί γάρ, ἔφη, κακὸν 

πεποίηκα; ν στρέψαντος αὐτοῦ τὸ διερρωγὸς τοῦ τρί-- 
ὄωνος εἷς τὸ προφανές, Σωχράτης ἰδών φησιν, « δρῶ 
σου διὰ τοῦ τρίδωνος τὴν φιλοδοξίαν. » ἐρωτηθεὶς ὑπό 

4Ὁ του, χαθά φησι Φανίας ἐν τῷ περὶ τῶν Σωχρατιχῶν, 

τί ποιῶν καλὸς χἀγαθὸς ἔσοιτο, ἔφη, « εἰ τὰ χαχὰ ἃ 
ἔψεις ὅτι φευχτά ἐστι μάθοις παρὰ τὼν εἰδότων. » πρὸς 

τὸν ἐπαινοῦντα τρυφήν, « ἐχθρῶν παῖδες, ἔφη, τρυφή- 
σειαν, » (9) πρὸς τὸ παρασχηματίζον αὑτὸ τῷ πλά- 

60 στὴ μειράχιον, « εἰπέ μοι, φησίν, εἰ φωνὴν λάθοι 
ὃ χαλκός, ἐπὶ τίνι ἂν οἴει σεμνυνθῆναι ; ν τοῦ δ᾽ εἰπόν- 
τος, « ἐπὶ κάλλει », « οὐχ αἰσχύνη οὖν, ἔφη, τὰ 
ὅμοια γεγηθὼς ἀψύχῳ ; « Ποντιχοῦ νεανίσχου πολνω- 
ρήσειν αὑτοῦ ἐπαγγελλομένου, εἰ τὸ πλοῖον ἀφίχοιτο 
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δ᾽ χυδηἋο (υρὶοπίοπι προ υπι, Ο πιίδογαπι), ἱπαυ, 408}. 

ἴυπι ραγίοιϊι πη υη0 ΟΡο]ο νἱΐδγα ροΐυϊϑιὶ. Ργεδίαγο ἀϊοοδδί, 

υἱ Ἠοοδίοη δἰΐ ἰη ΟἩ ΓΙ Ϊ8, ἰπ ΟΟΓΥΟ8 Πυ8Πη ἰῃ δϑϑοη δίογοβ ἰΠ 9 

οἰἀθγο : 08 φυΐρρο πιογίιο8, ἰδίοβ Υἱγθηί68 ἀθύόγαγθ. (5) 

Βορδίιι5 φυϊάπδπη δριιὰ ἸΙοΟΠλΠ65 οϑοοί [6.58 πηι, Ἐ6]Ϊ - 

σα, ἰη40}, πιοῦὶ. Ἐδιη!ἰαγὶ ααοάδῃ) δρυὰ 856 ἀορ]ογδηίθ 

ᾳυοάρενγα  ἀϊβ8οῖ σοπηπιοηΐδεῖα, Ορογίοθαί, ἱπαυϊ, ἰδίδ Δ 0 

Ροίϊυ3 4φυᾶπλ ΟΠ αΓ(ἰ8 ἸΠ5Ο ΓΙ θ 6 ΓΘ. δίουϊ Γυ Ὀ Πη6 (Ἔγγυπι, τἴ8 

ἰηνίἀο5 ργορτγία οοπϑυηιὶ δἰουαΐ δί(δοἰίοπθ. ΕΟ φυΐ ουρεογοπὶ 

ἱππηογί8 165 6556, Ορογίογα ἀϊοοδί Ρ]6 Υἱγογὸ ἃς [ι8[6. Οἰν  8- 

(65 ἴχπο ἱπίογίγο δἱοθαΐ, φαυπι ΟΠ05 ἀΐϑοούπογο ποαποδηΐ ἃ 

1Τη81}8. Ουὐυπι 8|4υΔη 60 ἃ Π8}}8 ἸΔυ]αγοίαγ, Μίβογο, ἱηαυϊ, 

τηδίιο π6 [ογίϑ π|8}} υυἱρρίδπι (ούογῖπι. (6) ἘΓΔΙΓΙΠη 4] 65- 

8οηΐ σοποοῦ 68 ΠΟΥ ΟΠ ΟΙΠΠὶ ΤΏΠΓΟ αἀΐχὶξ 6586 (ὈΥΓΟΓΘΠΙ, 

Ἐὰ ἀϊοοῦδαΐὶ ρμαγδπὰδ Υἱδίϊοδ, φὰς οὐπὶ ΠδυΓΔρΡΟ 51Π}}} ὁΠἃ- 

ἰλγοηΐ. Ργοργο 1ΠΠ| ἀαραίυνγ δ] αυϑηάο, σιοὰ σοηστοάογοίυῦ 

αὐτὰ ἱηργο δ : ε{ϊ8πὸ πιραϊοὶ, ἰπαυ δ, ἸΠΟΡ ΦΡρΓΟΐο 8 γοΓβδῃ- 

ἴαγ, ἢαααα ἰαπηθη (ογιοἰδηΐ. Αρθουγάυηι 6866 ἀἰοθβραὶ {γ{ἰ- 

οὑπὶ ρυγρᾶγα ἰο]0 ὈΘΙ]πιαυ6 ἰπ0}{}}]} πλ}}Π6, 86 ἃ ἃ γα μυ}}- 

οἃ μογοηἀδᾶ ἱπιργοο5 Ὡοη δοεγο. Βορδίυ 4} ἀΠ8π| οχ Ρ]ι]- 

ἸΌΘΌΡηϊ8 ἐπογαίιι5 οδϑοΐ, ΜΘΟΙΠ,, δἰΐ, οΟ]ΠΟα] ρο886. Οὐδ 

ἰρδὶ ἰῃ οοηγῖνίο ἀϊοθηί!, Οδη6, Τὰ παιδὶ, ἱπαυΐξ, {0188 ἰπῆδ. 

Ὀἱοσδπεπι ἰυπίοδπι ρεϊοπίοπι ΡΔ]Π πὶ ΟΟΠΙρ ΙοᾶΓα 7858. (7) 

Ἰπἰεγγορδίυβ8 ΄υδηδηι 6556ΐ αἰβοὶ ρ! πᾶ πιᾶχὶ πη πεοοβεδτγία, 

Ἦος ὅσογα, ἱπχυΐϊ!, πῈ ἀθα ϑο088 αυδ5 αἰ Ἰοογί8. Ε05 ἰιογί8})8- 

ἴατ φυΐ τηλ] αἰ οἷβ Ἰποσβδογοπίιγ, ἰΟἸΓΆΓΘ Τηδρίδ αυδιη 5ἱ 1ἃ"- 

ρἰάϊ θυ ἰρθο8 φυϊδρίδηι ἀρογοί. ΡΙ δίοπεμ ἱπβὶ πη] ραΐ αἱ (σία 

(υγρίάππι. Ουυπι Ἔγρὸ ἤογοῖ ΡΟΠΡᾶ,, ᾿πϑρ οἰ 6Π8 {Πη]Θη οὶ 

(γτοιηθηίοαυο οαυυμ, δὰ Ρ]δίοποπ) οοηγνογβϑυβ, Τυ, ἰπαιυὶ, 

Ἰυάϊεῖο πιδὸ Θάιυ5 [5568 διὰ Ροιηρδπὶ ΟΓΠδ 88 πλι5 : ἰἀ 406 

Ργορίογοδ φυοὰ ἰάἀοπίϊἀοπι Ρ]αίο δαυυπὶ ᾿δυάδγοί. Με μο- 

γαῖ δᾳυδπάο δὰ ουπὶ πιδὶὰ ταἰοίυἀΐηο αἰδοίη, οἴ αυυπὶ 

γδβ οογπογοῖ υδὶ Ρ]αΐο τοπιυεγαΐ, Βί)επι, ἰμχαϊ, [εἷς υἱάθο, ἡ 

[(Δδῖυπι γοο ποη υἱάθο, (8) ϑυδάορδὶ Αἰιθηϊθδίδυθ, υἱ 

δ.81Π058 64 1108 6886 ἀθοδγῃογθηΐ : φυοὰ 4υυμι 1}}} δὴ οπιῃηὶΐ γἃ - 

Εοπο δἰίδυμι ἀϊοσογοπί, Αἴ, ἰπαυϊ, δρυὰ νοβ ἀυοδ5 Πυπὶ φαὶ 

πἰ ἢ} αἰάϊοογαηΐ 5ο᾽υπι4υ6 ἀδοίσηδί βδαπὶ. ὈὈἰσοβίϊ ἱμϑὶ ουϊ- 

ἄδῃ), Μυϊὶ ἴα Ἰδυάδηΐ, Οὐυἱάπδπ), αἰΐ, π|8}} [δοὶ ἢ Ουυπι 

ΡΑ}Π1 ἀἰϊφοίβϑδπν ραγίοπι σοπΥθγβδηι ἰη ΟΟμδροοίππ) ἀοάϊβδεί, 

ἱπίυΐίυ5 ϑοογαίθθ, Υἰδοο, ἱπαυΐϊΐ, μῈΓ Ρ4}} πὶ ἴυδπ σΙΟΓΙΟΙ9 

ουρίαἰϊδίομι. 1πἰοτγοφδίυβ ἃ φυοάδπι, αἱ ἷΐ ᾿ηδηΐα5 ἰῃ ]}- 

Ὁγο ἀ6 ϑοογδίοἰβ, φυϊἀπᾶπι (Δοίοπάο Ὀοηυϑ οἱ Ποπθ5ῖ 8 οτἃ- 

ἀοτοῖ, 8] πιδία, ἰβᾳυὶϊί, χα μᾶθοϑ ἃὺ [18 φαΐ πονθγιηί ἀΪ- 

ἀϊοογὶς 6556 υρϊοπάδ. Ουἰάδπι ἀΕἰΠοἿ 85 Ἰδυ δηίϊ, 1ηἰπιϊςογυτη, 

αἰξ, 61Π| ἀοϊοδία νἱνδηί. (9) Αἀοϊδβορηῖὶ αυὶ δἰδίιδτῖο [0Γ- 

πιᾶπι δὰ ἰπιαπάυπι οοπιροποραΐ, Ὀίςο, αἷΐ, δἱ νοϑϑπὶ ἃ8 

δοοίρογοί, ἀυδπδηὶ γα ρ]ογίαγοίιγ" {10 ἀϊοεῃία, Ῥυ]Ο]γῖ(ι- 

ἀΐϊπο, Νοη ἰσίϊαγ, ἰβαυΐ, ἀγα θοϑοὶβ φαΐ οὑπὶ ἱπαη πὶ ρογίογὶρ ἢ 

Ροῃίίοο δἀοϊοφοθηΐα ΡΟ  σοπία 56 ουγαπι ἱρδ᾽08 ΠΔ ἔα Γυ. 

υδηάο παυΪϑ δρρ]οδγοί υδ 5α᾽δδπιεηἰα γομε απίτν, δι Ρῖ0 
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τῶν ταρίχων, λαθὼν αὐτὸν καὶ θύλαχον χενὸν πρὸς ἀλ- 
φιτόπωλιν ἧχε καὶ σαξάμενος ἀπήει: τῆς δὲ αἰτούσης 
τὸ διάφορον, « ὃ νεανίσχος, ἔφη, δώσει ἐὰν τὸ πλοῖον 
αὐτοῦ τῶν ταρίχων ἀφίχηται' » αὐτὸς δὲ χαὶ ᾿Ανύτῳ 

δ τῆς φυγῆς αἴτιος γενέσθαι δοχεῖ καὶ Μελήτῳ τοῦ 0.- 

νάτου. (10) Ποντιχοῖς γὰρ νεανίσχοις χατὰ χλέος τοῦ 

Σωχράτους ἀφιγμένοις περιτυχὼν ἀπήγαγεν αὐτοὺς 
πρὸς τὸν Ἄνυτον, εἰπὼν ἐν ἤθει σοφώτερον εἶναι τοῦ 
Σωκχράτους" ἐφ᾽ ᾧ διαγαναχτήσαντας τοὺς περιεστῶτας 

10 ἐχδιῶξαι αὐτόν. εἰ δέ ποθι θεάσαιτο γύναιον χεχοσμη- 
μένον, ἀπήει ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὐτῆς καὶ ἐκέλευε τὸν ἄν- 
δρα ἐξαγαγεῖν ἵππον καὶ ὅπλα, ὥςτ᾽ εἰ μὲν ἔγοι ταῦτα, 
ἐᾶν τρυφᾶν" ἀμύνεσθαι γὰρ τούτοις" εἰ δὲ μή, περιαι- 
ρεῖν τὸν. χόσμον. Γἥρεσχεν αὐτῷ χαὶ τάδε. διδαχτὴν 

16 ἀπεδείχνυε τὴν ἀρετήν. τοὺς αὐτοὺς εὐγενεῖς τοὺς χαὶ 
ἐναρέτους" (11) αὐτάρκη δὲ τὴν ἀρετὴν πρὸς εὐδαιμο- 

νίαν, μηδενὸς προςδεομένην ὅτι μὴ Σωχρατιχῆς ἰσχύος. 
τήν τ᾽ ἀρετὴν τῶν ἔργων εἶναι, μήτε λόγων πλείστων 
δεουένην μήτε μαθημάτων. αὐτάρχη τ᾽ εἶναι τὸν σο- 

40 φόν' πάντα γὰρ αὐτοῦ εἶναι τὰ τῶν ἄλλων. τήν τ᾽ ἀδο- 
ξίαν ἀγαθὸν καὶ ἴσον τῷ πόνῳ. χαὶ τὸν σοφὸν οὐ χατὰ 
τοὺς χειμένους νόμους πολιτεύσεσθαι, ἀλλὰ χατὰ τὸν 

τῆς ἀρετῆς. γαμήσειν τε τεχνοποιίας χάριν, ταῖς εὐφυε- 

στάταις συνιόντα γυναιξί, χαὶ ἐρασθήσεσθαι δέ’ μόνον 

85 γὰρ εἰδέναι τὸν σοφὸν τίνων χρὴ ἐρᾶν. (1:2) ἀναγρά- 
φει δ᾽ αὐτοῦ χαὶ Διοχλῇς ταυτί, τῷ σοφῷ ξένον οὐδὲν 

οὐδ᾽ ἄπορον. ἀξιέραστος ὃ ἀγαθός" οἱ σπουδαῖοι φίλοι’ 
συμμάχους ποιεῖσθαι τοὺς εὐψύχους ἅμα χαὶ δικαίους" 
ἀναφαίρετον ὅπλον ἡ ἀρετή" χρεῖττον ἐστι μετ᾽ ὀλίγων 

80 ἀγαθῶν πρὸς ἅπαντας τοὺς χαχοὺς ἢ μετὰ πολλῶν χα- 
χῶν πρὸς ὀλίγους ἀγαθοὺς μάχεσθαι. προςέχειν τοῖς 

ἐχθροῖς: πρῶτοι γὰρ τῶν ἁμαρτημάτων αἰσθάνονται. 
τὸν δίχαιον περὶ πλείονος ποιεῖσθαι τοῦ συγγενοῦς" ἀν- 

δρὸς χαὶ γυναικὸς ἣ αὐτὴ ἀρετή" τἀγαθὰ καλά, τὰ χαχὰ 
35 αἰσχρά" τὰ πονηρὰ νόμιζε πάντα ξενιχά, (3) τεῖχος 

ἀσφαλέστατον φρόνησιν μήτε γὰρ καταρρεῖν μήτε 
προδίδοσθαι, τείχη κατασχευαστέον ἐν τοῖς αὑτῶν ἀνα- 

λώτοις λογισμοῖς. Διελέγετο δ᾽ ἐν τῷ Κυνοςάργει γυμνα- 
σίω μικρὸν ἄποθεν τῶν πυλῶν' ὅθεν τινὲς χαὶ τὴν χυ-- 

40 νιχὴν ἐντεῦθεν ὀνομασθῆναι. αὐτός τ᾽ ἐπεχαλεῖτο Ἃ πλο- 

χύων. Καὶ πρῶτος ἐδίπλωσε τὸν τρέδωνα, καθά φησι 7 
Διοχλῇς, καὶ μόνῳ αὐτῷ ἐχρῆτο: βάκτρον τ᾽ ἀνέλαύε 
καὶ πήραν. πρῶτον δὲ χαὶ Νεάνθης φησὶ διπλῶσαι θοι- 

’ ἐν ’ 4 φ΄σω ῦἴϑ Α μάτιον. Σωσιχράτης δ᾽ ἐν τρίτη Διαδοχῶν Διόδωρον τὸν 
45 ᾿λσπένδιον, χαὶ πώγωνα χαθεῖναι χαὶ πήρα καὶ βάχτρῳ 

χρῆσθαι. (ι) Τοῦτον μόνον ἐκ πάντων Σωχρατιχῶν 
Θεόπομπος ἐπαινεῖ καί φησι δεινόν τ᾽ εἶναι χαὶ δι’ δμι- 
λίας ἐμμελοῦς ὑπάγεσθαι πάνθ᾽ δντινοῦν. δῆλον δ᾽ ἐχ 
τῶν συγγραμμάτων χἀχ τοῦ Ξενοφῶντος Συμποσίου. 
ἃ “ΑΝ ὶ ΄ῳ 4 ὃ -ο ᾽ ὦ. , ξ ᾿ δθ 

60 δοκεῖ δὲ χαὶ τῆς ἀνδρωδεστάτης στωικῆῇς χατάρξαι" ὅθεν 
χαὶ ᾿Αθήναιος ὃ ἐπιγραμματοποιὸς περὶ αὐτῶν φησὶν 
οὕτως" 

ὲ ΄ 
Ὦ στωιχῶν μύθων εἰδήμονες, ὦ πανάριστα 

δόγματα ταῖς ἱεραῖς ἐνθέμενοι σελίσιν, 

ΒΙΒΛ. ζ, α. ΑΝΤΙΣΘΕΝΙΙΣ. 
11|ὁ οἱ 8ϑδοοο ἡδεῖ 80} διὰ ὁδηι αυς (γί ηΔΠὶ νη πα αΐ, 

6046 ἱπρ]οίο Δ αΐ : {Π|4 νογο ργείυπι ροίεπίο, Ηἰς, ἱπαι, 

δά] βοθῃβ ἀδῃϊξ, συδᾶηαο 585Δ:πἸΘη Γι! ἰρ811.5 πᾶν 5 ἀρ 0}}- 

σπογί. ρ86 οἱ Αηγίο ὀχ" οἱ ΜΙ 0 πηογί 8 διιοίουῦ [1856 ἴοΓ- 

(γ. (10) Νδπίαθα ΡοΠΙοἷ5 ᾿ν πΐθι}5 4105 Βοογαί 8 (Δ πιῶ 

Αἰοπᾶς δἀἀυχογαῖ αυὰπὶ πο ᾿δϑοῖ, ὁ05 δὰ Αηγέυπι διά π- 

ΧΙ, ἀΐσοπϑ οὐπὴ ἰγοηΐδ,, {ΠΠΠ|}} ΒΑΡ ΘΠ (ΙΟΓΟ ΠῚ 6556 Ζι8Ππὶ 50- 

ογδίοθη : α0ἃ ὁχ ΓΘ ἰηαρηδίοϑ οἸΓΟυϊηβίδηΐο5 ο᾽οοίσδο ἢ Ππ}Π|. 

ΘΙ νόῦο ογηδίδιῃ οἴοη 556 [ πη] ΘΓ πὶ, δὰ ἀοπηυτῃ {ΠΠ}|ι|8 

ριοῇεϊδοοθαίυγ ᾿υροθαίφυο νἱἰγαμη ο᾽08 Θαυσπιὶ ρῥγοίογγο οἱ 

ἃγῃηᾶ, υἱ 5] αι 46 πὶ (550 11 οϑϑοπί, ἀ6110}}5 Ὑδοᾶγο δἰπογοῖ : 

[15 Θηΐ τὰ ἰΠ} ΓΔ 5 ΡΓΟΡΟΙΙΟΓΘ : δἰη 1185, Οὐ] Ὁ δηιογογοί. 

ἢ, ΡΙΔοἰάδ ἀιιίεπι 6718 [00 δυπΐ : ὨΟΟΟΓΙ ρο558 Υἱγίαίεπι; 608- 

ἄσπὶ 6556 ΠΟὈΪ 65 80 Υἱγίυ6 ργάϊοϑ ; (1) 5υίίοογο υἱγίυ θη) 

δὰ Ροδίδηι υἱίδιηῃ., ἤ0}10 ἱπάϊ σοηίθιη ἢἰδὶ ϑοογα 5 υἱγῖ 8 ; 

Υἰγίυ 6 Πὶ 6586 ΟΡΟΓΌΙΩ, Πα ΥΟΠ}}}5 Π}}}{|5 πραυς αἰβο ρ] ἢ ς 

ἱηαϊσαπίθιῃ ; 880] ΘΠ 406 511} ἱρβὶ βιυι [ῇοογα : ἱρϑὶιι8 θη ΐπὶ 

6656 411α" Δ]ΊΟΓΙΙΠ} 80 η1 οΠηΐὰ ; Ποπηΐηἶβ Οὐδουγί(δίο πη ΒΟΠυπὶ 

6556 οἱ ᾿ΔοΥὶ δίπ}}}6 ; δαρ᾽ ἢ 6) ΠΟῚ δοο ΠἼπὶ σοπῃδί  (υ͵85 16- 

8:68 ΓΟΙῺ Ρ0 8} δάτηἰηἰδίγα Γ πὶ, 56 [υχίδ νἱγίυ [8 ΠοΓ- 

τηδπὶι; ἀμποίυγαπιαυῦδ ὈΧΟΓΘΠπῚ ρΓΟογοδηογιπ) [}ΠΟΓΟΓΌΠῚ 

ὁδΔι138, (ὈΓΙΠΟ5551Π}158 φυ  θυδαια σοηστοαϊρηίοπι πλ}}ἐγί θι5 ; 

ργρίογοᾶ δΙΏΔίΌΓΙΙΠῚ : 501Π| ΕΠ 06 50Γο βαρίοηΐδμη {1:6 - 

Π8Π) 5[ηἴ 8 ΠΊΟΓο ἀΐσπορ. (12) [ποῦ] ] 1 1} Ὠΐο.]65 οἱ ἰβία : 

Βδθ ΘΠ εἶ! ΠοΥαΠὶ ΠΟ6Ὸ Δ ἀιη} : ἀΐσηι15 ἐδΐ αυΐ ἀπιοίαγ νἱγ 

Ὀοῦυ5; Υἰγία! 6 ργρα ἱ δπλϊοὶ ; ργορυσπαίογος [λουπᾶος (υἱ 

δηϊπιοϑὶ οἱ 81} δυηΐ; υἱγίυ 6 πη ΔΓπηᾶ 6556 συ [0}}} ποῃ 

Ροβϑίηΐ ; ργιρδίαί οὐπὶ ρϑιυο δ ὈΟΠΐ8 Δ Υ ΟΓΒ5 Τη8]05 ΟΠΊΠΟΒ 

αυᾶπη οὐπῇ ΠῚ} 18 Π18}}5 ΔΎ ΟΓΘῸΒ. ῬΔΌΟΟ5 ὈΟΠΟΒ ρυρΠᾶΓΟ; 

5011 ΟὈΒΟΓν ΔΠ(ΟῸ5 ἱπἰ πη Ο8 : ᾿ΓΪΠῚΐ ΟΠ πὶ ροοσδία δοη( επί : 

᾿υκίη νίγυιη ρ᾽] υγίϑ (Δ θη ἀαηὶ ΄υδη ργορίπαυμπὶ; νυἱγὶ δ 

τυ ]]6γ 18. υἱγίυ5. οδάσπι; θυπᾶ ρυ]οἾΓᾶ, 1)8]8- 6556 ἰπγρία; 

Ργᾶνᾷ οπηηΐδ ἃ 16 πᾶ ριἃ ἴα} 6 ρογοργίπα; (3) πηυγυπι ἴυ- 

Εἰδϑ᾽ πη ΠῈ ὈΓΙ θη 18ΠΔ 6886 : ποαιι6 οηΐπὶ ἀδοϊάογα ΠΟήι6 

ΡΓΟΑΪ ; πιαπἰἃ βίγυθπαάδ ἴῃ πουίγὶ8 δῃϊπιὶ οοσ [ΟΠ }5 45 

6 ἐχρυξπαγὶ ποαυρυηί, Ὀ ββογορδί δυΐοπι ἰῃ ργπηπδϑῖο χοᾶ 

ΟΥ̓ΠΟΒΆΓΟΘ5 Δρρ6] αἴ αγ, ποη Ιοηρο ἃ ρογίἃ : υπ46 χυϊ πὶ Ογ- 

πἰοδῆι βθοίδηι ΔΡρΡΟΙἸδἰδπι το]ιηΐ. Πρϑθαυ6 σορσποπιίηδίμ[ 

Ρυγὰβ Ρυ{018 οΔηἶ5. ΑΟ ΡΓΪΠΊΠ5 ΡΔ]}Π1Π πὶ, υἱ αἷξ ὨΙος 65, ἀιι- 

ρΡἰϊεαν!, ἰρϑόχιια 5010 υἱεραίιν γοϑιϊπιθηΐο : ὈδΟου] ΠΠΠ]Π}}6 

δ 0 51{ ἃ ροτᾶπι. Ησυηο οἰἶΐδπι ΝΟΔπίἢ65 ργίπηυϊη γοίογί ἀυ- 

ΡΠ Ϊλβ56 ρ} πὶ : σοπίγα δοϑογδίοϑ ἴῃ δυςοθβϑί ΟηΠ ἰοΓΙΟ 

Π)]Οἀογαηι δἰΐ Αρο πα τ : οἱ ΒΑΓ δ ΠῚ ΡιῸΠ)151556 οἱ "8610 οἵ 

8. ῬΟΓᾺ Ὁ51}}} 6556 αἰΐ. (14) Ηῃο 5ο] υτ οχ ομηηί 8 δοογδί!οἱδ 

ΤΠΟΟΡΟΙΊΡΙΒ Ἰαυδί, ἀἰοθ 5 [πἶ5θα δου (ἰϑοπηυτ οἱ οχ 808- 

να ΘΟΠ]ΟΖΟΪ, ιθηλ ποῖ σᾶρογα δὸ ἀυσογα φυο το] οί. 1,}- 

χιοῖ ἰὰ δυΐδιη οχ 1}}}15 ἱρϑίαϑ δἰᾳιῃα οχ {||0 Χοπορί νομί 8 

δΥπιροϑίο, ὙἹαείυγχαδ οἱ σγαν!ογὶβ βοοίαο δίοϊἐσθ ργίποομα 

[υἱδϑ6 : φυοοίγολ οἱ ΑἰΠοΠα 08 ροοίδ ορὶ ζγδπη δί11ΠῈ δἰς ἀθ 

111}5 δἱΐ : 

Ο δἰοίοα σπᾶγὶ Ξθοίαρ, 4υ8πὶ ἰηοσηΐδ γοϑί γᾶ 

ἀοριηδία, 4086 5δογίβ δου Ὁ} 18 [ἢ (Δ 0} 18 : 
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τὰν ἀρετὰν ψυχᾶς ἀγαθὸν μόνον’ ἅδε γὰρ ἀνδρῶν 

μούνα καὶ βιοτὰν δύσατο χαὶ πόλιας. 

σαρχὸς δ᾽ ἡδυπάθημα, φίλον τέλος ἀνδράσιν ἄλλοις, 

ἡ μία τῶν Μνήμης ἤνυσε θυγατέρων. 

δ (: οὗτος ἡγήσατο χαὶ τῆς Διογένους ἀπαθείας χαὶ τῆς 

ράτητος ἐγχρατείας χαὶ τῆς Ζήνωνος χαρτερίας, αὖ- 

τὸς ὑποθέμενος τῇ πόλει τὰ θεμέλια, ὃ δὲ Ξενοφῶν ἥδι- 
στον μὲν εἶναι περὶ τὰς ὁμιλίας φησὶν αὐτόν, ἐγχρατέ- 

στατον δὲ περὶ τἄλλα. Φέρονται δ᾽ αὐτοῦ συγγράμματα 9 

ιὸ τόμοι δέχα' πρῶτος ἐν ᾧ περὶ λέξεως ἣ περὶ χαραχτή- 

ρων, Αἴας ἢ Αἴαντος λόγος, ᾽Οδυσσεὺς ἢ περὶ ᾿Οδυσ- 

σέως,, Ὀρέστου ἀπολογία ἣ περὶ τῶν δικογράφων, ᾿Ισο- 

γραφὴ ἢ Λυσίας καὶ ᾿Ισοχράτης, πρὸς τὸν ἸΙσοχράτους 

Ἀμάρτυρον᾽ τόμος δεύτερος ἐν ᾧ περὶ ζῴων φύσεως, 

15 περὶ παιδοποιίας ἢ περὶ γάμου ἐρωτιχός, περὶ τῶν σο- 

φιστῶν φυσιογνωμονικός, (16) περὶ δικαιοσύνης καὶ 
ἀνδρείας προτρεπτιχὸς πρῶτος, δεύτερος, τρίτος, περ 

Θεόγνιδος δ΄ ε΄- τόμος τρίτος ἐν ᾧ περὶ ἀγαθοῦ, περ 

ἀνδρείας, περὶ νόμου ἣ περὶ πολιτείας, περὶ νόμου 

Ὁ) περὶ καλοῦ χαὶ δικαίου, περὶ ἐλευθερίας καὶ δουλείας, 

περὶ πίστεως, περὶ ἐπιτρόπου ἢ περὶ τοῦ πείθεσθαι, 

περὶ νίχης οἰκονομικός" τόμος τέταρτος ἐν ᾧ Κῦρος, Ἢ- 

ραχλῆς ὃ μείζων ἢ περὶ ἰσχύος" τόμος πέμπτος ἐν ᾧ 

Κῦρος ἢ περὶ βασιλείας, ᾿Ασπασία' τόμος ἔχτος ἐν ὦ 
Ὁ Ἀλύθεια, περὶ τοῦ διαλέγεσθαι ἀντιλογικός, Σάθων ᾿ 

περὶ τοῦ ἀντιλέγειν α΄ β΄ γ΄, περὶ διαλέκτου" (17) τόμος 

ἔδξομος ἐν ᾧ περὶ παιδείας ἢ ὀνομάτων α΄ β΄ γ' δ΄ ε΄, περὶ 

ὀνομάτων χρήσεως ἐριστιχός, περὶ ἐρωτήσεως χαὶ ἀπο- 

χρίσεως, περὶ δόξης καὶ ἐπιστήμης α΄ 6΄ γ' δ΄, περὶ τοῦ 

20 ἀποθανεῖν, περὶ ζωῆς καὶ θανάτου, περὶ τῶν ἐν ἄδου, περὶ 

φύσεως α' β΄, Ἐρώτημα περὶ φύσεως β΄, Δόξαι ἢ ἐριστι- 

χός, περὶ τοῦ μανθάνειν προύλήματα᾽ τόμος ὄγδοος ἐν 

ᾧ περὶ μουσικῆς, περὶ ἐξηγητῶν, περὶ Ὁμήρου, περὶ 

ἀδικίας χαὶ ἀσεθείας, περὶ Κάλχαντος, περὶ κατασχό- 

85 που, περὶ ἡδονῆς τόμος ἔνατος ἐν ᾧ περὶ Ὀδυσσείας, 

περὶ τῆς ῥάύδου, ᾿Αθηνᾶ ἢ περὶ Τηλεμάχου, περὶ “Ε- 

λένης καὶ Πηνελόπης, περὶ Πρωτέως, Κύκλωψ ἢ περὶ 

Ὀδυσσέως, (8) περὶ οἴνου χρήσεως ἢ περὶ μέθης ἡ 

περὶ τοῦ Κύχλωπος, περὶ Κίρκης, περὶ ̓ Αμφιαράου, περὶ 

(0 τοῦ Ὀδυσσέως καὶ Πηνελόκης καὶ περὶ τοῦ χυνός᾽ τό- 

μος δέκατος ἐν ᾧ Ἡραχλῆς ἢ Μίδας, ᾿Ηραχλῆς ἣ περὶ 

φρονήσεως ἣ ἰσχύος, Κῦρος ἣ ἐρώμενος, Κῦρος ἢ κα- 

τάσχοποι, Μενέξενος ἢ περὶ τοῦ ἄρχειν, ᾿λχιῤιάδης, 

Ἀρχέλαος ἢ περὶ βασιλείας. καὶ ταῦτα μέν ἐστιν ἃ συν- 
45 ἔγραψεν. ὁ Τίμων δὲ διὰ τὸ πλῆθος ἐπιτιμῶν αὐτῷ 

οὅϑὺ ΒΟΠΙη} πΠδιὴ δἰ πλὶ νἱυ}6π|, 5014 (600 

΄Πυο0ἀ ν4]} 145 πγθο5, φυοάςιο ὁἃ 5018 Ποπηίηοϑ. 

Ολτηὶς δ ΠΠΠΟΟΘΌΓΔΒ., ΡοΒ ΘΓ ἢ 4Ζ06Π) 510] ΠΟΙ 

γο  εαὶ, οοἸο ταί 8 ΜΙ ΠΟΠΊΟΘΥ Π65. 

((5) Ηἷο οἱ Ὀϊοσοηὶ δραι!ἶς οἱ Ογαίοι σοηποηΐ οἱ 

“Ζοηοηὶ (οἸογδηίίς ἀϊχ εἴ δυοσίογ [ιἰ, αυὶ ᾿ρ86 οἰν δι! Πιη- 

ἀδιηηθηία 5.0} 6 οἴ. ΕΠ ΙΎΘΓΟ ΧΟΠΟΡΠΟΩ 808 Υ 551 Π}01Π} ἰῃ 00] - 

Ἰοχυΐο [1556 αἰξ, δίᾳφυο ἴῃ οοίογίθ ΓΘ θῈ}5 “ΟΟΠ ΘΠ 55] Π} 0]. 

Ἑσγυπίυγ ἰρϑῖα8 βογρία ἰοπιὶ ἀθοθπη : Ὀγίπλι5 ἴῃ 40 ἀς ἀϊ- 

αἰΐομο δἶγα ἀ6 ἤρυγὶδ, Α͵ᾶχ δἰνα Α)δοίβ ογδίϊο, ΕἸ 5565 Εἶν 

ἀδ6 ΟἹγ8θ6, Οτγθϑίὶβ ἀδίθηϑιο 56 46 οδυβί οἶδ, ΙΒΟρΓΔρ]}θ 

δίγα 1, γϑἰα8 οἵ ἰβοογαῖθϑ, δαυογϑαβ Ἰβοῦγα 8. ΑἸΔΑΓΙΎΓΙΠ ; 

βδοουηάυβ ἰοπγ5 ἴῃ 4110 ἀ6 ΔηΪ Δ) }10πὶ πδίυγα, ἀ6 ργοογρᾶ- 

τ᾿΄οὴς ΠΙϊογπὶ βῖνα ἀθ ἢυρ.|18 ἀπηδίογ 5, ἀ6 50 ͵8}}5 ΡἢΠγ - 

δἰοσποπιοπίουθ, (10) ἀ6 μι {ἰ4 οἱ (ογ ἀπο ὀχπογίαϊο- 

τι Ὀγπιι8, βδουπάυβ, ἰογίίυ8, ἀ6. ΤΙ Θοσπὶ 6 αυδγίι οἱ 

αυϊπίι5; ἰοπιι5 ἰογίϊυ5 ἰῃ 400 ἀδ θοηΟ, ἀδ (υτυἀΐης, ἀ6 

Ἰορα βῖνε ἀδ τορυ ιϊοα, ἀ8 1688 δἷνε (6 μβοῃδβίο οἱ ἰυβϑίο, (6 

Ἰθογίδίο οἱ βουνὸ, ἀ6 Π6, ἀδ ουγαίοΓα δ'γν ἀθ ουθαϊβηάο, 

ἀκ νἱοίογία αὐοοποιηίουβ; αυδγίυϑ ἰοπι8 ἰπ 40 ΟΥ̓́γιιδ, 

Ηαάγου 68 πλδίογ δἶν ἀ6 γοθογο; αυϊπίυϑ ἰοπη ἰῃ 4110 

ΟΥ̓ΓῸ5 δ'να ἀδ γΈσῃο, Αβρᾶϑίᾶ ; Β6χέι8 [Ὁ πὴ05 ἴῃ 400 Υετίδβ, 

ἀκ ἀἰδοογοπο δημοσίου, ϑδίΠοη οἷν 46 οοπίγδαϊεἰϊοης 

ίγοβ, ἀ6 ἀϊαϊεοίο;; (17) Βορ{Ππ|8 ἴοπιιβ ἰπ 410 ἀο ἀϊπεϊ- 

ΡΙΪηᾶ 5ἰν ἀο μοπηηίθιι5 φυΐπαυδ, ἀ6 υϑὰ πομηΐπυπ) Οοπῃίθῃ- 

[ἰοϑιι5, ἀδ ἰμιογγορσδίίομοα οἵ γεβροηβίοπο, ἀὸ ορίῃΐοπα οἱ 

βοίοηιἷα φυδίίαον, ἀδ πιογίθπαο, ἀθ νἱΐᾶ οἱ πιογίβ,, ἀ6 [15 4ικρ 

διιηΐ δρυὰ ἰηίογοβ, ἀῈ παίαγα ἄυο, [μι ογγοραίίο 46 παίιγᾶ 

ἀυο, Ορἰπίοποϑ βίνε σοπίοπίίοβιβ, ἀθ δι ἀϊδοθ 0 Ργοθ  ἐπιᾶ- 

(8; οοἴαγναϑ ἰοη15 ἴῃ 40 ἀ6 πρηιιδῖοδ, ἀδ ἰηίεγργοίθαθ, ἀδ 

Ηοπηοτο, ἀδ ἰηυ5ε1{|4 οἱ ἱπηρίεἰαία, 46 ΟΔΙοΠδηΐ6, 46 Ἔχρὶο- 

ταΐογο, ἀ6 νοϊιρίαία ; ποηιι8 (ΟΠ|5 ἱῃ 4υ0 ἀ6 Οὐγϑβδθᾶ, 46 

νίγρᾷ, Μίπογνα εἶνε ἂς Τϑθιηδοιο, 46 Πε]οπᾶ οἱ ῥδΏΘΙΟρΡΘ, 

ἀς Ρτοΐοο, Ογείορϑ βίνε ἂς ]γ556, ({8) 46 Υἱῃί 88 δῖνε ἀ6 

οὐτοίδίο οἰνα ἀ6 συοῖορα, ἀὲ Οσἴγοθ, ἀθ Αἰηρ)ίαγδο, ἀδ 

{Πγ556 οἱ Ρομοῖορα οἱ ἀὲ ολπ6; ἀδοίπιαϑ ἰοπλα5 ἢ 400 Ηθγου- 

168 εἰν ΜΙά88, Ηδγουΐοθ 5ῖνθ ἀο ργυάοηςδ γ6] τουογο, ΟὙγὺϑ8 

εἶνε δπιδϑίαβ, ΟΥ̓́Τ βίνε δχρὶογαίογοδ, Μθηθχοπιϑ ϑῖνα ἀδ 

ἱπιροτίο, ΑἸοἰ δ 468, Αγρβιοίδιδ δῖνε ἀ6 γόρῃο. Αἴφυε [δες διιηΐ 

αυδ 5ογίρϑιι. ΤΙπιοη δυΐοπι ΟὉ τι] ἰαἀΐποιι δογὰπι 4185 

δογρβῖ: ἱπόγορδπδ {ΠΠὰπὶ, οπιπίβοηυπι πυραίογοπι ουπὶ Αἰχ!ΐ. 
ζω ο-ῷϑΙ 4 ὔ 9 δὰ τ; τῷ ᾿ Η ᾿ τοτ 

ἘΑΥΕΟΥ ΟΝ φλέδονά ΤῊ ΥτΟν: Ἐτελεύτησε δὲ ἀρρω ΤῸ οι ΠΟΙ : 400 ἴΘΙΏΡΟΓΟ Ὀ᾿ΟΖΘΠΕΒ ἸΠΡΓΟΒΒΙΙ5 8 {ΠΠππὶ ἀἰχὶ!, 

στία᾽ ὅτε καὶ Διογένης εἰςιὼν πρὸς αὐτὸν ἔφη, « μήτι 
μρεία φίλου; » καί ποτε παρ᾽ αὐτὸν ξιφίδιον ἔχων εἰς- 
ἤει. τοῦ δ᾽ εἰπόντος, « τίς ἂν ἀπολύσειέ με τῶν πό- 

δα νων; » δείξας τὸ ξιφίδιον, ἔφη, « τοῦτο᾽ » χαὶ ὅς, « τῶν 
πόνων, εἴπον, οὐ τοῦ ζῆν. ν (9) ἐδόκει γάρ πως μα- 
λαχώτερον φέρειν τὴν νόσον ὑπὸ φιλοζωίας. καὶ ἔστιν 

διαῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον" 

Ναιηι διηΐοο Ορυϑ 681} ΑἸ φυλπάο ἰΐθιη ἱπίγανογαί βίοδτα ᾿δ- 

Ῥοη8 : δᾶ φυδπὶ 1Π|6 αυμπὶ ἀϊσεγθί, Ουἷβ πιὰ ἀο]ογίθυβ δὺ- 

εοἰνοίΡ ἢ]6 οβίδμϑ βίο, Ηδο, δἰ : οἱ 1116, Θοογίθυβ, αἰχί, 

ποη υἱίδ. (19) ΥἹἀοαίυν οπίπι [δγηγθ πιο 1} [118 ρΟΓΙΕΓΓΟ ΠΊΟΓ- 

Βὺπὶ ργδ διθογο υἷα. Ἐϑί δυΐθηι ποβίγιιηι ΟΡ  αΓΆ πὰ ἰὰ 

Απ ϑιΠομ πη [ἃ 58 ᾿ΙΔ ὈΘΏΒ : 



ι:28 

Τὸν βίον ἦσθα κύων, Ἀντίσθενες, ὧδε πεφυχὼς 
ὥςτε δαχεῖν χραδίην ῥήμασιν, οὐ στόμασιν" 

ἀλλ᾽ ἔθανες φθισικός, τάχ᾽ ἐρεῖ τις ἴσως" τί δὲ τοῦτο; 
’ γι ἀν “ ὙΦ Ν νι Ψ 

, πάντως εἰς ᾿Αἴδην δεῖ τιν δόηγὸν ἔχειν. 

ΒΙΒΛ. ζζ, β. ΔΙΟΓΈΝΗΣ. 

Ιη νυἱΐδ οδηΐβ ΔΟῸΓ ογᾶ8, Αἢ ἰΒ Π6π68., υἱ ίὰ 

Πιογάογοϑ νου 5, Ὠδυα ἰδ θῇ οΓα, ᾿ΟΠλΐ 68. 

τηογίυυ5 68 ΡΠ {ἰιϑουϑ, αἰοοί αυ͵ἱ8 (οτία, Ουἱά δὰ τοηνῦ 

ἀυοίογα ομμῃΐῃο δα [ἰπγΐπ8 Ὠ 8 ορυϑ. 

6 Γεγόνασι δὲ χαὶ ἄλλοι ᾿Αντισθένεις τρεῖς, Ἣ οαχλεί-- Ἴ Ἵ πῃογιηΐ δυΐοπι οἵ 8}}] Απ ἰβ( ΠΟ πο ἔγθβ, ἀπιιβ 6 βοιιοῖα Η6-᾿ 
τεῖος εἷς, ἕτερος ᾿Ιϊφέσιος, καὶ ἱῬόδιός τις ἱστοριχός. 
ἐπειδὴ δὲ τοὺς ἀπ᾽ ᾿Αριστίππου διεληλύθαμεν καὶ Φαί- 
δωγς, νῦν ἑλχύσωμεν τοὺς ἀπ᾿ ᾿Αντισθένους χυνιχούς 

τε χαὶ στωιχούς, χαὶ ἐχέτω ὧϑε. 

ΚΕΦ. Β΄. 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ. 

0 .2}9, Διογένης Ἱκεσίου τραπεζίτου Σινωπεύς. 
δὲ Διοχλῆς, δημοσίαν αὐτοῦ τὴν τράπεζαν ἔχοντος τοῦ 
πατρὸς χαὶ παραγαράξαντος τὸ νόμισμα, φυγεῖν. Εὐ- 
βουλίδης δ᾽ ἐν τῷ περὶ Διογένους αὐτόν φησι Διογένην 
τοῦτο πρᾶξαι χαὶ συναλᾶσθαι τῷ πατρί. οὐ αν ἀλλὰ 
χαὶ αὐτὸς περὶ αὑτοῦ φησιν ἐν τῷ Πορδάλῳ ὡς παρα- 

χαράξαι τὸ νόλισμα. ἔνιοι δ᾽ ἐπιμελητὴν γενόμενον 
ἀναπεισθῆναι ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν χαὶ ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς 

ἢ εἰς τὸ Δήλιον ἐν τῇ πατρίδι ἈΙιπόλλωνος πυνθάνεσθαι 
εἰ ταῦτα πράξει ἅπερ ἀναπείθεται᾽ τοῦ δὲ συγχωρή- 

ἡ σαντος τὸ πολιτιχὸν νόμισμα, οὐ συνείς, τὸ χέρμα 
ἐχιόδήλευσε καὶ φωραθείς, ὡς μέν τινες, ἐφυγαδεύθη, 

ὡς δέ τινες, ἑχὼν ὑπεξῆ) θε φοδηθείς. (21) ἔνιοι δέ 

φασι παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτὸν λαθόντα τὸ νόμισμα δια-- 
φθεῖραι" χαὶ τὸν μὲν δεθέντα ἀποθανεῖν, τὸν δὲ φυ- 

40 γεῖν ἐλθεῖν τ᾽ εἰς Δελφοὺς χαὶ πυνθανό:λενον οὐχ εἰ πα- 

ραχαράξει, ἀλλὰ τί ποιήσας ἐνδοξότατος ἔσται, οὕτω 

λαθεῖν τὸν χρησιλὸν τοῦτον. 
Ἀντισθένει παρέδαλε. τοῦ δὲ διωθουμένου διὰ τὸ μη- 
δένα προςίεσθαι, ἐξεύιάζετο τῇ προςεδρία. καί ποτε τὴν 

80 βαχτηρίαν ἐπανατειναμένου αὐτῷ τὴν χεφαλὴν ὑπο- 
σχών, « παῖε, εἶπεν οὐ γὰρ εὑρήσεις οὕτω σχλη- 
ρὸν ξύλον ᾧ με ἀπείρξεις ἕως ἄν τι φαίνη λέγων. » 

τοὐντεῦθεν διήχουσεν αὐτοῦ χαὶ ἅτε φυγὰς ὧν ὥρμησεν 
ἐπὶ τὸν εὐτελῇ βίον. 

35 χοντα, χαθά φησι Θεόφραστος ἐν τῷ Μεγαριχῷ, χαὶ 
μήτε κοίτην ἐπιζητοῦντα μήτε σκότος εὐλαθούμενον ἢ 
ποθοῦντά τι τῶν δοχούντων ἀπολαυστῶν, πόρον ἐξεῦρε 
τῆς περιστάσεως. τρίδωνα δῳπλώσας πρῶτος χατά 
τινας διὰ τὸ ἀνάγχην ἔχειν χαὶ ἐνεύδειν αὐτῷ, πήραν 

40 τ᾿ ἐκομίσατο, ἔνθα αὐτῷ τὰ σιτία ἦν, καὶ παντὶ τόπῳ 
ἐχρῆτο εἰς πάντα, ἀριστῶν τε καὶ χαθεύδων χαὶ δια- 

λεγόμενος. ὅτε χαὶ τοὺς ᾿Αθηναίους ἔφασχε, δεικνὺς 

τὴν τοῦ Διὸς στοὰν χαὶ τὸ Πομπεῖον ν αὐτῷ χατεσχευα- 

χέναι ἐνδιαιτᾶσθαι. (22) βαχτηρία δ᾽ ἐπεστηρίζετο 

45 ἀσθενήσας" ἔπειτα μέντοι καὶ διὰ παντὸς ἐφόρει, οὐ 

μὴν ἐν ἄστει, ἀλλὰ καθ᾽ ὁδὸν αὐτῇ τε χαὶ τῇ πύρα, 
χαύχ ψησιν ᾿Αθγνόδωρος ὁ ᾿Αθηναίων προστατήσας καὶ 
1Π0λύευχτος ὃ δήτον», καὶ Λυσανίας ὃ Αἰσχρίωνος. ἐπι- 

ω 

ε- 

φησὶ 1 

(22) Μῦν θεασάμενος διατρέ- 3 

ΓΟ, ἃ] 5 Κρ οϑῖα5, ἰδγια8 ἈΠοάϊυς αυϊάδη Ἰγἰδἰονίου, ᾿ 

Οιὐοπίδπι ΤΟΓΟ 608 4υἱ 8) Ατἱϑίΐρρο ἤιυχογα 8 ΡΠ ΡΟΟΠ6 

ἰγδηςορίΠη5, ἃ56 πη ἢΠοῸ9 φυὶ 410 Απ ἰδ ποηο γοηθγυῃῖΐ ΟΥ̓ 

ΠΟ 05 86 δος οβ 0. ογάϊπα 84} Οἱ Δ 1118. 

ΟΑΡ. 1]. 

ΒΙΟΘΕΝΕΞΒ. 

20, Ὠίοσοποϑ Ηἰοσβϑίϊ πιθηβυ γι ἢ] } 18 ΘΠΟροηβ5Β. Εχ- 

υἱαθ56 Πα ΠῚ, αυῦπὶ ρδίογ 61.1.8 ρυ Ὀ] σα τηθηβᾶπὶ ΠαΡθογοῖ δ 

Ρεουπίδπι δαυ]ογαγοῖ, Ὠ 0068 δυοίοῦ οβί. δοὰ Ευθυ 168 

ἱπ ἶυγὸ ἀδ Ὀίοσροης Ὠϊοσοποπὶ βροπίθ ἢοΟ [δείθθ6 αἷΐ οἵ οὔτ 

ρᾶῖγα υηἃ νασαί! πὶ 6566. ἴρϑε σιοχυθ ἴῃ Ῥογάδ!ο ἀθδ 88 

ἶρδ80 αἷΐ (150 βίσμδβ86 τηοποίδιῃ. Ουάδιη) Ὑ6ΓῸ ουπὶ αυληι 

ουγαίον ἰδοίι 5 δϑϑοῖ:, ρογϑυδϑυπιη ἃ Οἱ οἰ ι15 δἰυηΐ γὰ- 

πἶςθο Ποῖρῃος δῖ δὰ (θρὶ υπ) ΑΡΟΙ  Πἶ5 ἰπ ραίγία, ἰδ απ 6 

ΑΡΟΙΠπθὰ ρογοοπίδί υπι 6586 8η ἰὰ δοίιγυϑ οββοῖ ψυοὰ οἱ 

διιδἀογοίυγ : 41 φυσύπὶ ἢ} ἰπϑιϊ 4 ταί ΓΔ πη ΓΘ ρογηιὶ - 

δἰ89οῖ, ποη ἰη 6} ]δοΐδ γα, π] Π105 δι] οΓαΥΣ 80 ἀρργοίθηϑα8, 

υἱ αυϊάδηι διιείον 65 ϑιιπΐ, ἴῃ οχ πὶ οὐδοἴα δ 65ΐ, δον ῃ- 

ἄυηι 8]108., υἱΐγο ρτῖβ πηοία δυίυρὶ!. (21) δυηΐ 41} ἀἰοδηί 11- 

Ἰυμπὴ ἃ ραΐγα δοοθρίδπι ρδουπίδπι δι} } 6 Γᾶ556 : δίψῃ Π πὰ 

χυϊάοηι 'π ἑάγοογα ἀΐοπι ΟὈἰἶ856., σὴ δυΐίοπι οἰ ρίδθ6 μγο- 

[οοἴσιηχαα ὨΘΙΡ]ιο5 δοἰβο ἰδία ΠΔ οὅ86. ΠΟῚ υἱγζαπι μΘΟυ Δ Πὶ 

[8130 5ἰσπαγοί, υδγυπι 4] ἃ (Δα ΐ61}5 ΟαΓϑϑι 9 Γ{ΠΓῸ5 6556, 

Γενόμενος δὲ ᾿Αθήνησιν 2 δίχιο ἰΐα οὐ ογδουϊαπι οορίξ86. Ουυπὶ τογῸ Αἰπθηᾶϑβ ο0Π- 
οοοοἰβδοῖ, σοηνοηΐ Αη Ἰ5(ΠΘποπι. Εὐπὶ 1116 φαυπὶ γΘΡ6}16- 

γοΐ --- φυΐρρα οχ σοηϑιυ]0 5110 Ποιηΐποιη γοοὶρίοθδῖ ---Ὑὐἱοἱΐ 

Ῥογβουογδηίδ 808. 110 ἱρϑὶ δἰ χυδηάο ἰηἰοηίαπίο ὕδοῦ] πὶ, 

βυδ]οοίο οἀρίία, Εογὶ,, ἰβαυϊί ; ποη δηλ [ἃ ἀυγαπι ὈΔΟΌΪ. 

ΓΟρΟΣΐο5, αυΐ 6 805 ἴδ, αιδηι αἰϊ δ) αυϊὰ ἀϊχοῦβ, ἄγοθγθ 

Ροβοϊί. Ηΐπο ͵83π| δυάϊίογ {Π|π|5 (Δοίυ5 68 οἵ, υἱροία ΡΓΟΙΘΕΒ 

6χ ραίγία, 56 δὰ νυἱοίιιπ) δἰ Πρ! οαπὶ οοπίυ ἢ. (22λ Οοπβρεοῖίο, 

εἱ ΤΠΟΟρΡἢγαβίῃβ αἱΐ ἴῃ Μορδγίοο, τηυγὸ ἀϊδουγγθηία, αὶ 

πους οὐδ᾽ου!πι ἰηαυΐγοτεῖί, ποαὰ [ΠΟ Γδ8 γαυθγογοίυγ, 

ΠΟΑῸΟ δἰφυϊὰ δογυπὶ αυα 84 Ἰυχυτῃ ἰάοποα υἱἀογοηίυγ ἃρ- 

Ῥοίογοί, γοπηθάϊαπι ἱπυθηϊ ἱπορία 500. δ) υπὶ, υἱ φυϊ- 

ἄδιη νοϊ]υπί, ῥγίπιιβ ἀυρὶ!οδίαπι ἰῃ υ51 ὨΔΌαΪ, ΟὉ προδ5- 

δᾶ γί πὶ υ51}1 υἱχυςσ 1110 56 ἀογπλῖθη5 ορυοϊγογεῖ. Ῥογδιηχυᾶ 

υ, ἴῃ αυὰ εἶθοϑ [ἐγοραΐ, ομηπίαιια δὰ οπιηΐα υἱοθδίυν 

Ἰοσο, οἱ ργδπάσῃβ οἱ ἀογιίοηβ οἱ Ἰοαυθηβ. Ουοοίγοδ οἱ 

Αἰϊοηΐδηβο65 ἀἰοδαΐ,, 7ον]5 ρογίϊσυμῃ οϑἰοπάθη8 οἴ ΡΟΙΏΡΟΌΠ),, 

δἰ δὲ σομ αἰ ἀἶδ56 δἰ ἰδοῦ]απι. (23) Αἱ θδου]ο αυϊάθπ) ᾿γίηγιπ) 

ἱππϊ(οθαίυγ ὡρτοίδη8, ἀδίποορβ δυΐοπ) ΘῸΠῚ θο Προ Γ [ογο δαί, 

ποη αυϊάσπῃ ἰπ ὑγθα, 56 ΠῸΓ ἀροθηθ, ὑπ οὑπὶ ΡοΓᾶ, υἱ 

τοίογι Αἰμοποάογιβ Αἰμοηϊθηβϑίυπι δ ᾳυδηάο πηδρίβίγᾶ- 

05 οἱ Ροϊγουςίυ8 τιιοίογ οἱ [ωγ88πὶ85 “ΕΟ Πγομί8 ἢ] 8, 



118}.0],.2. 

στείλας δέ τινι οἰκίδιον αὐτῷ προνοῆσασθαι, βραδύ- 

νοντος, τὸν ἐν τῷ Μητρῴῳ πίθον ἔσχεν οἰκίαν, ὡς χαὶ 

αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς διασαφεῖ. καὶ θέρους μὲν 

ἐπὶ ψάμμου ζεστῆς ἐχυλινδεῖτο, χειμῶνος δ᾽ ἀνδριάν- 

5 τας χεχιονισμένους περιελάμδανε, πανταχόθεν ἑαυτὸν 

συνασχῶν. (4) Δεινό 

λων. καὶ τὴν μὲν Εὐχλείδου σχολὴν ἔλεγε χολήν, τὴν δὲ 

Πλάτωνος διατριδὴν χατατριθήν, τοὺς δὲ Διονυσιαχοὺς 

ἀγῶνας μεγάλα θαύματα μωροῖς ἔλεγε χαὶ τοὺς δημα- 

10 γωγοὺς ὄχλου διακόνους. ἔλεγε δὲ καὶ ὡς ὅτε μὲν 

ἴδοι κυδερνήτας ἐν τῷ βίῳ καὶ ἰατροὺς καὶ φιλοσόφους, 

συνετώτατον εἶναι τῶν ζῴων νομίζειν τὸν ἄνθρωπον " ὅτε 

δὲ πάλιν ὀνειροχρίτας καὶ μάντεις καὶ τοὺς προςέχοντας 

πούτοις ἢ τοὺς ἐπὶ δόξη χαὶ πλούτῳ πεφυσυημένους, οὐδὲν 

15 ματαιότερον νομίζειν ἀνθρώπου. συνεγές τε ἔλεγεν εἰς 

τὸν βίον παρεσχευάσθαι δεῖν λόγον ἢ βρόχον. (25) καί 

ποτε Πλάτωνα ἐν δείπνῳ πολυτελεῖ χατανοήσας ἐλάας 

ἁψάμενον, « τί, φησίν, ὃ σοφὸς εἷς Σιχελίαν πλεύσας 

τῶν τραπεζῶν τούτων χάριν, νῦν παραχειμένων οὐχ 

20 ἀπολαύεις;: « χαὶ ὅς, » ἀλλὰ νὴ τοὺς θεούς, φησί, Διό- 

γενες, κἀκεῖ τὰ πολλὰ πρὸς ἐλάας χαὶ τὰ τοιαῦτα ἐγι- 

νόμην.» δὲδέ, « τί οὖν ἔδει πλεῖν εἰς Συρακούσας; ἣ 

τότε ἢ Ἀττικὴ οὐχ ἔφερεν ἐλάας; » Φαόδωρῖνος δέ φη- 

σιν ἐν παντοδαπῇ ἱστορία ᾿Αρίστιππον εἰπεῖν τοῦτο. χαὶ 

25 ἄλλοτε ἰσχάδας ἐσθίων ἀπήντετ᾽ αὐτῷ φησίτε, « ἔξεστί 

σοι μετασχεῖν" » τοῦ δὲ λαδόντος καὶ φαγόντος, ἔφη, 

“ μετασχεῖν εἶπον, οὐ καταφαγεῖν. » (6) πατῶν αὖ- 

τοῦ ποτε τὰ στρώματα χεχληχότος φίλους παρὰ Διονυ- 

σίου, ἔφη, « πατῶ τὴν ΠΙλάτωνος χενοσπουδίαν" ν 

8υ πρὸς ὃν ὃ Πλάτων, « ὅσον, ὦ Διόγενες, τοῦ τύφου 

διαφαίνεις, δοκῶν μὴ τετυφῶσθαι. » οἱ δέ φασι τὸν 

Διογένην εἰπεῖν, « πατῶ; τὸν Πλάτωνος τῦφον" » τὸν δὲ 

φάναι, « ἑτέρῳ γε τύφῳ, Διόγενες" » Σωτίων δ᾽ ἐν τῷ 

τετάρτῳ φησὶ τοῦτο πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν τὸν Πλάτωνα τὸν 

5» χύνα. Διογένης οἶνόν ποτ᾽ ἤτησεν αὐτόν, τοτὲ δὲ χαὶ 

ἰσ άδας. ὃ δὲ κεράμιον ὅλον ἔπεμψεν αὐτῷ" χαὶ ὅς,« σύ, 

φησίν, ἐὰν ἐρωτηθῆς δύο χαὶ δύο πόσα ἐστίν, Εἴχο- 

σιν ἀποχρινῇ; οὕτως οὔτε πρὸς τὰ αἰτούμενα δίδως 

οὔτε πρὸς τὰ ἐρωτώμεν᾽ ἀποχρίνη. » ἔσχωψε δὴ ὡς 

40 ἀπεραντολόγον. (27) ἐρωτηθεὶς ποῦ τῆς “Ελλάδος ἴδοι 

ἀγαθοὺς ἄνδρας, « ἄνδρας μέν, » εἶπεν, « οὐδαμοῦ, 

παῖδας δ᾽ ἐν Λακεδαίμονι. » σπουδαιολογουμένῳ ποτὲ 

ὡς οὐδεὶς προςήει,, ἐπέδαλε τερετίζειν ᾿ ἀθροισθέντων 

δέ, ὠνείδισεν ὡς ἐπὶ μὲν τοὺς φληνάφους ἀφικνουμένων 

45 σπουδαίως, ἐπὶ δὲ τὰ σπουδαῖα βραδυνόντων [ὀλιγώ- 

ρως ]. ἔλεγέ τε περὶ μὲν τοῦ. παρορύττειν χαὶ λαχτί- 

ζειν ἀγωνίζεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, περὶ δὲ χαλοχἀγαθίας 

μηδένα. τούς τε γραμματιχοὺς ἐθαύμαζε τὰ μὲν τοῦ 

ΓΟδυσσέως καχὰ ἀναζητοῦντας, τὰ δ᾽ ἴδια ἀγνοοῦντας. 

ε0 καὶ μὴν καὶ τοὺς μουσικοὺς τὰς μὲν ἐν τῇ λύρα χορδὰς 

ἁρμόττεσθαι, ἀνάρμοστα δ᾽ ἔχειν τῆς ψυχῆς τὰ ἤθη " (38) 

τοὺς μαθηματιχοὺς ἀπούλέπειν μὲν πρὸς τὸν ἥλιον καὶ 

τὴν σελήνην, τὰ δ᾽ ἐν ποσὶ πράγματα παρορᾶν " τοὺς ῥή- 

τορας λέγειν μὲν ἐσπουδαχέναι τὰ δίχαια, πράττειν δὲ 

ΠΙΟΘΟΈΝΕΞΚ. {39 

Θυιπι δυΐοπι δα αιιοηάδπι 50 γἰ ρ 5886, υἱ δἰ] αὐ !ου]ὰ Πὶ ΡΓῸ- 

δυϊοογοῖ, οἱ 1116 ἰαγάϊι ἰὰ ὀχϑοιιογοίαγ, ἀοἸαπὶ αυοὰ ἴῃ Μ6- 

γο00 ογαΐ, ργὸ ἀοπιο μδρυΐ, βίουί οἱ 'ρ86 ἰπ ΘρΙ5(0}15 (6518 - 

ἴυν. Αἴᾳιςε εϑίδίε υϊάδηη 8656 ἰῃ [ογΥ δ ἀγα π8 γοϊυΐαραΐ, 

μΐοτλο γοσο δίαϊυδϑ εἶν ρου Ό5888 ΘΟ Ρ] οἰ αίυγ, οπιηὶ 6χ 

Ὶ , “᾿ Μ Η 

ςτ ἦν χατασοθαρεύσασθαι τῶν ἀλ- ά ρϑτγία 56 ἰρϑιπὶ δὰ ἸΔὈΟΓΙΤη (οἸ]εγαπίϊδταη οχογορθῃβ. (24) ΑΠῸΓ 

ἰΐοπι αγαΐ ἰπ ἀοερίοἰοη 5 8118. ὕπάδς οἱ Επο} 8 50 }Π}0]8Πὶ 

(]]υάοπς δὰ ποιποη χολή, δίἐἰ5 ) Ὀϊἴοιη ΔρΡΡΕΙΠδρδί,, οἱ Ἀ]8- 

(οηΐᾳ σοηϑιοίϊ ποι σΟΠϑυρ(οπο. Ὠοπγδίδοδ σεγίαπηϊ πα 

παδρπᾶ τηΐγδουϊα βίυ] ογαπι ἀἰοεραὶ, ογαίογοα ἰυγθο τηϊπὶ- 

αἴγοβ. Ὀἰσοθαῖ δυίΐοπι : αυῦπ ἱπίπογοίαγίη νἱ 8 συ! ογηδίογος, 

πιοάϊοοβ δίυσ ρΠ}ΠΟ50Ρ}105, Δ πη} πὶ ΟΠ πὶ 58 01 ΕΠ ἰ5- 

εἴπυμ ποπιίποπι υἱά θεῖ; φυυπι ἃυΐεπι σοηΐγᾶ ᾿ηδρί οΓοί 50- 

τιπίογυπι ἰπἰογργοίοβ, νδίοθϑ δίαιθ [ν18 Δη "πὶ δάνογίβηίΐο3, 

το] «υἱ αἰογία δαί ἀϊν! {6 ἰπΠα1ἱ ἐδϑθηΐ,, ἔὰποὸ ἀδηπλιμη Π1}}}} 

86 5(υἱ{᾿ὰ5 οχἰδιϊπᾶτα μοπιῖπα. Ὠ]ο δαὶ βοορίι5 Ποπμλἰηὶ- 

θὺ5 γγαβίο 6556 ὁρογίογο δι ϊ βδπδπι πηθηΐθαῃ δυϊΐ ἸΔ]υουπι. 

(25) Θυυπι υἱαϊδβοῖ δ φυδπάο Ῥ]αϊοποπι ἰπ Ἰδπ0 σΟΠΥ ΝΟ 

οἰἰν 5 νοϑοθηίοπι, Ουἱά, ἰπαυϊί, ΒΆΡΙΘΠ5 τἷγ ἴῃ 5:6] ἴδηι Ἰνὰ- 

᾿υβπιοι! τηθηβαγυπὶ σγαίία ργοίεοί 5, ΔρρΟβΙ [15 πιο 10 ποῃ 

[ταοτὶ8ῦ Εἰ1Π|6, Αἱ ἰόγο]α, ἱπαυϊξ, Ὠοσθηθθ, οἱ ΠΠ1Ὸ ο] 6 8 

οἱ το χυΐβ οὐ υϑπιοαϊ υἱρ] υγίπιιπὶ Ὑοϑοοραᾶγ. ΕΓ.116, Ουἱὰ 

ἰρίαγ, ἰμαυϊί, ϑυγδοιιβ88 παυΐρϑγο ὁρουίθ δὶ ἢ δὴ ἴυπο Αἰ οἃ 

οἰθᾶβ ποη (ἐγοραί" Ἑδυογίη}8 ἴῃ Οπιηΐσοπᾶ ᾿ἱδίοτία Ατγίβιρ- 

Ριπ ᾿ιοο ἀἰχ 556 ἰγδάϊῖ. Εἰ ργθίογοδ ΔΙ! αυϑηο οδγίοδβ ο0- 

τιράρῃς οὐ δρυΐ οὐνίαπι ἀϊχιίφυρ, 1εϊοοί {}}} ραγίαπῃ 8ι1- 

ΤΏΘΓΘ : αὶ χυϊπὶ ἃοοορίδβ οἰθ86(,, ΡΔγίαιη δι πίογα αἀἰχὶ, ποη 

ςοπιεάογο. (20) δ) ὁΔῃ8 Δ] χυδηᾶο βίγδί η 6}115, ΖυυπΠι ἃηγΐ - 

608 ἃ Ὠοηγ 510 πιί5505 ἰην  Δ556ί, ἀἰχὶ(, δ]. Ρ]αἰοπ 8 ̓πδΠ6 

δίυάίυπι; δὰ φυειη ΡΙδίο, Ουδηίυπι, ἱπαι, ὁ Ὠἰορθηθβ, 

ἴυ [Δ5{π|π| ΘΟΠϑρί οἰ ΘΠ άππὶ ργΡ 68, ἀυτῃ (6 56 Γᾶ ΟΔΓΡΓΘ 

Ρυΐδ8. ΑἸΪ Πίορεπεπι ἰοὺ ἀϊχίδβο [γυπί, (109 ΡΙδίοη 8 

[ἀδῖυπι ; {ΠΠῸΠΙ4 6 ΓΟΒΡΟΒΐδ86, Αἱ [δι 8110, Ὠίοσοπ68. ΡΟΓΓῸ 

δοίίοη ἴῃ αυαγίο γοίογξ ἰοο ᾿ροὶ ἀἰχίββα Ρ᾽αίοηὶ ΟΥ̓πί ΏΠΙ. 

Ὑίπυπι δἰἰίχυδπάο ροβίυϊαγαῖ δ᾽ 60 Ὠἰοβθηθ5, 8 χυδηάο οἃ- 

τίοδϑ; αἱ ἢ116 Ιασϑῆδηι ἱπίοστδπι οἱ πηΐϑἰξ : δὰ Ζυοτα Ὠϊοσοπ65, 

Ναπι, ἰμαυΐξ, δἱ φυ!θπὶ γορδίυβ 68 ἀυο οἱ ἀυο αποῖ 5ἰπὶ, 

Γοϑρομάο}}}5 ὙΠ ἢ (ἴα ποαυα δοουπάνπηι 68 415 ρμοϑοογὶβ 

ἄδς, που δὰ 4.88 γοσᾶγίβ γεϑροηᾶθθ. Νοίδοδί δυυ ῖθπὶ ἢ Ππ1πὶ 

υἱ γεγθοδυηι. (27) [πίογγορδίι8 ὈὈΐΪπδπὶ ατγιροΐαΣ Υἱγοβ Υἱ 4 |8- 

βοῖ θοηοβ, Ὑἱγοβ φυϊάδῃι, δἱΐ, πυβϑαιδπι, 56α μύσγοϑβ Υἱὰὶ! 

1ιδοοάδιηοπο. Ουυπὶι βογὶο ἀϊβθογογοῖ 8 4υδπά0 ἢἀπιοα 6 

ἰρϑὶ ἰηἰοηάογοί, νυίυμπι οδηΐυπι υοο6 ἰμχί τὶ ΘΟΘΡΙΐ : οΘοηργε- 

αμιὶθ δυΐοπι δά 56 Ρ] υγἰ Πιῖβ, ΘΧΡΓΟΌΓΑΥ χυοὰ δα ἱπδρίΐ88 

βἰυάίοδθα οοπουγγογοηξ, δὰ Γ68 σΤΑΥ δ5 Π188 ἢ ΘρΙ πο πίον Π10- 

τᾶγοπίηγ. Ὀἰοοραίφυδ ἀ6 [οἀϊοπάο (σμερρίαπίαπαο ἰῈ 705- 

ξαηι αἴόπί αοίιγϑαπί65) οἱ οα]οϊ᾿ΓΔπάο οογίαγα ἸΟΠλΪ 68 . 

υἱ δυίομῃ ὈΟηΪ οἱ Ργοδί βογοηΐ, ΟΌΓΔΓΘ ΠΟΙ Π6Π). ΟΥΑΙ Πιἃ- 

(ἰ008 πιγα δῖαν, αυοᾶ φυῦυπὶ Ὁ γ5815 πιὰ ]ὰ γοαυϊγογοηΐ, δυἃ 

ἱσπογαγοπί. Ἰΐθιῃ τηυδίοοβ, ΄φυοὰ ᾿γγῶ ἐπογάδ8 σοηρτι δρίᾶ- 

τοηΐ, δηΐπηΐ ΠΊΟΓΘ5 ἱποοηοίμηο5 μα ρογοηῖ ; (28) 8564 οἷ πιδ[}}6- 

χπηδίϊοοβ σδγρουδί, 4υοά 5016π| οἱ Ἰυπᾶπι ἰπί6Ππί65, αἰ 

δηίς Ροοϑ οβϑοηΐ πορ! σογοπί; ογαίογοβ ἰΐθπι, φυοὰ 5[υ10- 
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μηδαμῶς ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺς φιλαργύρους ψέγειν μὲν 
" 3 4 ς ὔ ᾽ ἃ τὸ ἀργύριον, ὑπεραγαπᾶν δέ. κχατεγίνωσχε δὲ χαὶ 

τῶν ἐπαινούντων μὲν τοὺς δικαίους, ὅτι χρημάτων ἐπάνω 
εἶεν. ζηλούντων δὲ τοὺς πολυ) ζ ἐχίνει δ᾽ αὖ ἐν ὲ τοὺς υχρηυάτους. ἐχίνει δ᾽ αὐὖ- 

- Ἁ Α “- -. ς ἡ [2 ἤ 3. ὦ 
6 τὸν καὶ τὸ θύειν μὲν τοῖς θεοῖς ὑπὲρ ὑγιείας, ἐν αὐτῇ δὲ 

ΓΟΥ͂Ν ;, ὰ ἄϑῳῳ ς ’ὔ ον ψΨ Ἁ 

τῇ θυσία χατὰ τῆς ὑγιείας δειπνεῖν. ἄγασθαι δὲ χαὶ 
μβ [ ΝῚ ἣὋ 

τῶν δούλων οἵ λαθροφαγοῦντας δρῶντες τοὺς δεσπότας 
ξ έ φῳ 3 “ 7 Ἁ 

μηδὲν ἁρπαζοιεν τῶν ἐσθιομένων. (20) ἐπήνει τοὺς 
μέλλοντας γαμεῖν χαὶ μὴ γαμεῖν, καὶ τοὺς μέλλοντας 

ι0 χαταπλεῖν χαὶ μὴ χαταπλεῖν, καὶ τοὺς μέλλοντας πο- 

λιτεύεσθαι χαὶ μὴ πολιτεύεσθαι, χαὶ τοὺς παιδοτροφεῖν 
χαὶ μὴ παιδοτροφεῖν, καὶ τοὺς παρασχευχζομένους 

συμθιοῦν τοῖς δυνάσταις χαὶ μὴ προςιόντας. ἔλεγε δὲ 
Α - - 3 

χαὶ δεῖν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς φίλους ἐχτείνειν μὴ συγ- 

5. Χεχαμμένοις τοῖς δαχτύλοις. φησὶ δὲ Νίένιππος ἐν τῇ 
Διογένους Πράσει ὡς ἁλοὺς καὶ πωλούμενος ἠρωτύθη 

τί οἶδε ποιεῖν. ἀπεχρίνατο, « ἀνδρῶν ἄρχειν" ν χαὶ 
ποὸς τὸν κήρυχα, « χήρυσσε, ἔφη, εἴ τις ἐθέλει 

, ς ὦ ’ 3 
δεσπότην αὑτῷ πρίασθαι, » χωλυθεὶς χαθίζεσθαι, « οὐὖ- 
᾿ς» εξ ’ Ἁ ΞΪ ἅ' 

ὃ δέν, ἔφη, διαφέρει" χαὶ γὰρ τοὺς ἰχθῦς ὅπως ἂν 

χέοιντο πιπράσχεσθαι. ν (30) θαυλάζειν τ᾿ ἔφη εἰ χύ- 
τραν μὲν καὶ λοπάδα ὠνούμενοι χομποῦμεν " ἄνθρωπον 
δέ, μόνη τῇ ὄψει ἀρχούμεθα. ἔλεγε τῷ Ξενιάδη τῷ 
πριαμένῳ αὐτόν, δεῖν πείθεσθαι αὐτῷ, εἰ χαὶ δοῦλος 
Υ ᾿ ) . Α« ΚΙ “ 

45 εἴη" χαὶ γὰρ εἰ ἰατρὸς ἢ χυδερνήτης ἣν δοῦλος, πεῖ- 
σθῆνχι ἂν αὐτῷ. Εὔθουλος δέ φησιν ἐν τῷ ἐπιγραφο- 5 

μένῳ Διογένους Πρᾶσις οὕτως ἄγειν τοὺς παῖδας τοῦ 

Ξενιάδου, μετὰ τὰ λοιπὰ μαθήματα ἱππεύειν, τοξεύειν, 
σφενδονᾶν, ἀχοντίζειν᾽ ἔπειτ᾽ ἐν τῇ παλαίστρα οὐχ 

8υ ἐπέτρεπε τῷ παιδοτρίδη ἀθλητιχῶς ἄγειν, ἀλλ᾽ αὐτὸ 
μόνον ἐρυθήματος χάριν καὶ εὐεξίας. (3ὴ χατεῖχον δὲ 
οἱ παῖδες πολλὰ ποιητῶν χαὶ συγγραφέων χαὶ τῶν αὐὖ- 
τοῦ Διογένους, πᾶσάν τ᾽ ἔφοδον σύντομον πρὸς τὸ εὖ- 
μνημόνευτον ἐπήσχει. ἐν οἴχῳ τ᾽ ἐδίδασχε διαχονεῖσθαι 

85 λιτῇ τροφῇ χρωμένους καὶ ὕδωρ πίνοντας, ἐν χρῷ χου- 

ρίας τε καὶ ἀκαλλωπίστους εἰργάζετο καὶ ἀχίτωνας καὶ 
ἀνυποδήτους καὶ σιωπηλοὺς καὶ καθ᾽ αὑτοὺς βλέποντας 

ἐν ταῖς ὁδοῖς. ἐξῆγε δ᾽ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ χυνηγέσια. οἱ δὲ 

χαὶ αὐτοῦ Διογένους ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο χαὶ πρὸς 

40 τοὺς γονέας αἰτητιχῶς εἶ, ον. ὃ δ᾽ αὐτός φησι παρὰ τῷ 6 
πᾶ ; “Ὁ “ " ἢ ’ ΩΣ ᾿Ὶ 

Ξενιάδη καὶ γηρᾶσαι αὐτὸν χαὶ θανόντα ταφῆναι πρὸς 

τῶν υἱῶν αὐτοῦ. ἔνθα χαὶ πυνθανομένου τοῦ “Ξενιάδου 

πῶς αὐτὸν θάψειεν, ἔφη, « ἐπὶ πρόζωπον "ν [33) τοῦ δ᾽ ἐρο- 

μένου « διὰ τί »γ7 « ὅτι μετ᾽ ὀλίγον, εἶπε, μέλλει τὰ κάτω 
» ἣ “ ᾿ ὲ ΠΩ νν 

Ὁ ἄνω στρέφεσθαι. » τοῦτο δὲ διὰ τὸ ἐπιχρατεῖν ἤθη 

τοὺς Μαχεδόνας ἢ ἐκ ταπεινῶν ὑψηλοὺς γίνεσθαι. εἰςα- 
Ἄ ΄Ξὄὧ 

γαγόντος τινὸς αὐτὸν εἰς οἶκον πολυτελῇ καὶ χωλύοντος 
’ “ ’ 3 Ἁ 2  ν 

πτύσαι, ἐπειδὴ ἐχρέμψατο, εἷς τὴν ὄψιν αὐτοῦ ἔπτυσεν, 

εἰπὼν χείρονα τόπον μὴ εϑρηχέναι. οἱ δὲ τοῦτο ᾿Δρι- 
Β0 στίππου φασί, φωνήσας ποτέ, « ἰὼ ἄνθρωποι, » [καὶ] 

συνελθόντων, χαθίχετο τῇ βαχτηρία, εἰπών, « ἀνθρώ- 
πους ἐχάλεσα, οὐ χαθάρματα ; » ὥς φησιν ᾿Εχάτων ἐν 

τῷ πρώτῳ τῶν Χρειῶν. φασὶ δὲ χαὶ ᾿Αλέξανδρον εἰ- 
.“ ς Υ̓ 3 ; , ῇ πεῖν ὡς εἴπερ ᾿Αλέξανδρος μὴ ἐγεγόνειν, ἠθέλησα ἂν 

ΒΙΒΑ. ζ΄, β. ΔΙΟΓΈΝΗΣ. 
΄ 

τοηΐ ᾿υ5(4 ἀΐζογα, ποη διιΐοπι οἱ [Δσογα , ἀνᾶγοϑ ΄υοᾷᾳιθ. 

αυοα ροουμπίαπι ὙΠ Πρ γάγρηί, οἱ ἰάθη δυτασηο αἰ ρογθηΐ. Β6- 

ῬΓΟΙΘπάο)αί 609 φυοαας αὐ [ϑΐον φυϊάοπι, φῃοὰ ροσιιπίαϑ 

φοπίοιηπογοηΐ, ἰδυιδθαηί; ρδοιπηίοϑοβ γ γῸ οδίος οχἰδίὶ- 

δ ῦδηΐ. Βιἰοιηδο αθδίυγ οἷβ 41 ργὸ θοπᾶ ναοί ἀϊηα βδογᾶ 

(Δοογοηΐί, ἰηΐογ βαογ Ποῖα οοηΐγᾶ 5δηϊ(Δίοιη Θοπαγοηΐ. βογυοβ 

πὶ γδ αίυγ, 4] 401 ΘάδΔοο8 ἀμ πος Θογπογθηξ, ἢἷ}}} ἀϊ- 

τἱρογοηΐ οἱρογαπμ. (29) 1δυάαρθαίξ 605 χυΐ ὑχογοβ ἀποίαΓί 

[υἱβδοηΐ οἱ ποη ἀυσογοηΐ, οἵ 4υὶ παν ραίαγί ἤθη πανϊραγοηΐ, 

αυΐϊχυς δοσρθβϑηγὶ δα γοηρυ} δηλ τ ηἰπλδ δοορασγρηΐ, οἱ 

4] Ρύθγοβ δ! τὶ ποῦ δίογρηΐ, οἱ 4 86 ὁοΙροπογοηΐ δὰ 

οοηννοπάυπι ΓορΊ 15, ποαι6 ἰδπηθη δοοράογοηϊ. Ὠϊοοῦδὲ 

ἸΏ ΔΠ15 δα διηΐο08. ΠΟῚ ΘΟΠΙρ]ΙοΔ[ἰ8 αἰρὶ ἰς αχίθηαὶ ορογίοτγο. 

Βοίογί ΜΘΗΙρΡρΡι5 ἱπ Υ παϊοπθ Ὠἰοϑθηΐδ, αιοά οαρίι8 86 

νοπάϊυ8, αυππὶ γοραγοίαγ αὐ]ὰ 8οίγοῖ ἀμθγθ, γοβροπάογιξ, 

Β6ΊΓΘ 56 Υἱγίϑ πῃ ραγαγο; δία δα ργθοοποιῃ, Ργἴο8, ἱπχυϊξ, 

Ἐοαυΐβ ἀοπηημι 5.0] ΕἸμο ΓΘ να]! ἢ βϑάθγα ργο θἱΐαδ, ΝΒ, 

ἰπαυϊ, γοίογί : πδπῃ οἱ ρίδοδϑ, ΖΘ 4116 πιοάο ΪΔοοδηΐ, Θσηΐ. 

(20) Μίγαγὶ ἀϊοεραῖ, αὐυπηὶ Ο}]8π} αυϊάοπι οἴ ορογουϊὰπὶ πο 

581π6 (δοίυ 8 {ἰπηϊ{π ΘΔ ΠΊ115, 5010 ἰῃ ΠΟΠηΐηΘ6 ΘΙ πο ἢ 0 28Ρ6- 

οἷα σομίθπ ϑυπιυδ. Ϊοοθαὶ Χοπίδαδ οηρίοτγὶ 8110, ἰμϑυιῃ 

51}}}., Πυ Δ Υ 8 ο55οΐ ΒΟΥ 18, ΟὈΙΘΙΏρΡΟΓΆΓ6 Ορογίογα : 81) δἱ 

τη οἸἰΐοι5 δυΐ συ ΓΠδίου ΒΟΥ 8 65βοῖ, ἱρδὶ οδίοιηρογαίυμ ἰγί. 

Ἑύ᾽ ἧς ἴῃ ΠΟ ΓΟ αυΐ ᾿πϑογ γ Ὀϊοροηΐβ Ὑοηαϊξο, ἰΐα Πίος 

Χοηίδααι ἰῃϑ ἰ {556 αἰΐ, ρΡοϑὶ ἀἰδοὶ 9} 188 το] 448 οηυϊίαγο, 

ΔΓΟΙ5 ἰπἰδπάοσγα, Γπη48 γοίδγα ἀίψυα δου ]αγὶ. 6 πὰθ ἐπ 

ρα ϑίγα ποὴ ρογη  οθαῖ μα ἀοίγ θο5 605 ἴῃ πλογθπὶ δι} ] οἰ 8- 

ΓΆ ἜΧΟΓΟΘΓΘ, 56 {ἀπέυπμηηοαο γυ θογὶβ οἱ θομδ να] οἰ ϊπὶς 

Εγαί8. (81) Τα ποῦδπί γεγο ρα θγὶ ροοίαγ π) ἃ ϑογιρίογυμι 

ΔΙίογιμ ἰρϑὶιιϑαις Ὀ᾿οσοηθ πλυ]ΐα ΓΘ ΟΣ 6 Γ, ΟΠΙΠΟΠΊ] 08 

115 ἀοείγιμας γαϊοποῦι, υἱ (4616 πιοηηογί ἰοπογοίαγ, ὈΓΘ- 

Υἱοῦ οοἸ]οοἴδηι ἰποηυδθαῖ. )οπιΐ 4416 5ἰθίμμοί ἱμοὶβ 

τιϊηἰπίγαγο ἀοοοθδῖ, δἰ ρΡ}}οἱ εἶθο οοπίξηίοϑ εἰ Δα. ΤΟΙ- 

ἀοσὶ δὰ ουΐοπι (Δοϊοθδξ, ἱποοιμροβιίοδαι!ςα ἀξάυζουραὶ ἃς 

δ)6 ἰυπηϊοίβ οἱ οδ  οοὶβ, ἰδοί[οϑ 80 86 ἰδῃίιπι ἰη Υἱδ ἰης 6 η 68, 

Εἀυοοθαίαχαο 608 εἴ δὰ γοηδίϊοπθθο. Οομπίγα {11 Ὀ]ορεηΐβ ου- 

γϑπὰ μᾶρορδηΐ ραγομ θυϑα 6 ΠΟΠμ ΘΠ ἀδῦδηΐ. 568 018388 

οὑπὶ δρυὰ Χοπίδάεπι ἰά6πὶ 'ρ86 δυοίογ οβΐ,, 80 Υυἱΐδ (υποίυπι 

ἃ ἢι115 οἰα5. Γΐδ56 βοραϊίαιη. Ὁδὶ Ρεγοουίδηΐε Χρηϊδάθ 4ο- 

Ἰποᾶο 56 βορε! γὶ υ6 οἱ, 1η (Δοΐθαι, ἱπαυϊΐ : (32) 1110 ὁδιιβδη) 

ἰη!οτγοραηΐδ, Οὐοπίαπι, ἱπαυϊξ, ρϑυ]ο ρμοϑί (υἱυγιηλ 6δὶ αἱ 

ἱηογίογα ϑύγϑι οοηνογίαπίαγ. Ὠἰχ δυΐοπι μου χυὶΐδ δίδοε- 

ἄοιιδβ 8πι ροϊρη ἰᾶπὶ ΟὈἰποθδηΐ δίχυθ ὁχ Ἰνυ μα 5 80}}}- 

τδ5 Πουαπί. Οὐυπὶοῖιπὰ αυϊϑρίδηλ ἰῃ ἀοτηὰπι πιαρηϊοο ἰῃ- 

δἰγυοίαδιι ἃρραγαία ἱπάἀυχίδβαὶ οἵ δρυθγα νοίδγοΐ,, ροϑίθδαυδπι 

ὀχϑογοαυῖξ, ἴα ἡ Πἶπι5. (Δεΐθπι βρυΐδ σοη]θοῖ, ἀδίεγίογοια ]0- 

οὐαὶ δὲ δριισγαΐ 88 Ποἢ ΠΥ ΘΙ 586 ἀΐϊοθηθ. Αἰ Αὐίδίρρο ἰὰ 

δρρ οαπί. Οὐ οἰδηιαβϑεῖ δαυδηο, Ηεὺβ Ἰιοπιῖηοδ 

οοπγοηϊβϑοπίαιο Ῥἰυγίπι!, Ὀδουΐο [Π|08 [οὐ, ΘΧΟΙΑΠΊΔη5, 

Ποπιίποβ τοοᾶνὶ, πο Γαγοϊογοβ. Αἰΐ πος Ἠθοδίο ἰῃ ῥγίπιο 46 

φοηΐοης 5. ΔΙοχαμάγιπι οἰϊδαὶ ἀἰχῖ886 (ογαπί αυοιὶ πἰϑὶ 



118. ΥἹ, 5. 

Διογένης γενέσθαι. (85) ἀναπήρους ἔλεγεν οὐ τοὺς 

χωφοὺς καὶ τυφλούς, ἀλλὰ τοὺς μὴ ἔχοντας πήραν. 

εἰςελθών ποτε ἡμιξύρητος εἰς νέων συμπόσιον, χαθά 

φησι Μητροχλῆς ἐν ταῖς Χρείαις, πληγὰς ἔλαθε" μετὰ 
΄ , 

ὃ δὲ ἐγγράψας τὰ ὀνόματα εἰς λεύχωμα τῶν πληξάντων 

΄-μΨ Α Α εὖ . 

10 «Πύθια νιχῶ ἄνδρας », « ἐγὼ μὲν οὖν; εἶπεν, 

15 

περιήει ἐξημμένος, ἕως αὐτοὺς ὕθρει περιέθηκε χατα- 

γινωσχομένους χαὶ ἐπιπληττομένους. ἔλεγεν ἑαυτὸν κύνα 

ἕνα: τῶν ἐπαινουμένων, ἀλλὰ μηδένα τολμᾶν τῶν ἐπαι- 

νούντων συνεξιέναι ἐπὶ τὴν θήραν. πρὸς τὸν εἰπόντα, 
ἄνδρας, 
᾽ὔ 

σὺ δ᾽ ἀνδράποδα. » (31) πρὸς τοὺς εἰπόντας, « γέρων εἶ 

καὶ λοιπὸν ἄνες ». « τί δέ, ν ἔφη, εἰ δόλιχον ἔτρεμον, 

πρὸς τῷ τέλει ἔδει με ἀνεῖναι χαὶ μὴ μᾶλλον ἐπιτεῖ- 

ναι; » χληθεὶς ἐπὶ δεῖπνον οὖχ ἔφη παρέσεσθαι" μηδὲ 

Ὑὰρ πρῴην αὐτῷ γάριν ἐγνωχέναι. γυμνοῖς ποσὶ χιόνα 

ἐπάτει καὶ τἄλλα ὅσα ἄνω προείρηται" χαὶ ὠυὰ δὲ 
᾽ 4 ͵ - 43 4 »-ςὉς [ ’ 

χρέα ἐπεχείρησε φαγεῖν, ἀλλ᾽ οὐ διῴχησε. χατέλαξέ 

ποτε Δτμοσθένην τὸν ῥήτορα ἐν πανδοχείῳ ἀριστῶντα. 

τοῦ δ᾽ ὑποχωροῦντος, « τοσούτῳ μᾶλλον, ἔφη, ἔσῃ ἐν 
᾽ 

20 τῷ πανδοχείῳ.» ξένων δέ ποτε θεάσασθαι θελόντων Δη- 

45 

30 

45 

40 

4ὅ 

᾿ 
, κ 

μοσθένην, τὸν μέσον δάχτυλον ἐχτείνας, κ οὗτος 
΄ -- 

[2 
’ 

᾿ 

ὑμῖν, ἔφη, ἐστὶν ὃ ᾿Αθηναίων δημαγωγός. » (38) ἐχθα 

λόντος δ᾽ ἄρτον τινὸς χαὶ αἰσχυνομένου ἀνελέσθαι, βου- 
- ’ ν ἢ 

λόωμενος αὐτὸν νουθετῆσαι, χεράμου τράχηλον ὄησας 
δ, πω ον ᾿Ὶ 

ἔσυρε διὰ τοῦ Κεραμειχοῦ. μιμεῖσθαι ἔλεγε τοὺς γορο-- 

-᾿, , ᾿ Υ , ὃ Ἁ ᾽ ,. ᾿( δό 

διδασκάλους: καὶ γὰρ ἐκείνους ὅπερ τόνον ἐνοιθοναι 
΄“- 

φω 

ἕνεχα τοῦ τοὺς λοιποὺς ἅψασθαι τοῦ προζήχοντος τόνου. 

τοὺς πλείστους ἔλεγε παρὰ δάχτυλον μαίνεσθαι" ἐὰν 

σον προτείνας πορεύηται, δόξει τῷ μαΐίνε- ᾽ 

οὖν τις τὸν μέ 
σθαι, ἐὰν δὲ τὸν λιγανόν,, οὐχέτι. τὰ πολλοῦ ἄξια τοῦ 

μηδενὸς ἔλεγε πιπράσχεσθαι χαὶ ἔμπαλιν" ἀνδριάντα 

γοῦν τριςχιλίων πιπράσχεσθαι » οίνιχα δ᾽ ἀλφίτων 

χαλκῶν. (36) τῷ πριαμένῳ αὐτὸν Ξενιάδη φησί, « ἀνε 

ὅπως τὸ προςταττόμενον ποιήσεις. » τοῦ δ᾽ εἰπόντος, 

ΕΝ 
ὄνο 

Ἄνω ποταμῶν γωροῦσι παγαί, 

« εἰ δὲ ἰατρὸν ἐπρίω νοσῶν, οὐκ ἄν, ἔφη. αὐτῷ ἐπεί- 

6ου, ἀλλ᾽ εἶπες ἂν ὃς ἄνω ποταμῶν χωργῦσι τα- 

γαί; » ἤθελέ τις παρ᾽ αὐτῷ φιλοσοφεῖν" ὁ δέ οἵἱ σα- 

πέρδην δοὺς ἐχέλευσεν ἀκολουθεῖν. ὡς δ᾽ ὑπ᾽ α᾽ δοῦς ῥ'- 

Ψψας ἀπῆλθε, μετὰ χρόνον ὑπαντήσας αὐτῷ χαὶ γελάσες 

λέγει, « τὴν σὴν καὶ ἐμὴν φιλίαν σαπέρδης διέλυσε. » 

Διοκλῆς δ᾽ οὕτως ἀναγράφει. εἰπόντος τινὸς αὐτῷ, « ἐπί- 

ταττε ἡμῖν, Διόγενες, » ἀπαγαγὼν αὐτὸν ἡμιωύολίου 

τυρὸν ἐδίδου φέρειν ἀρνησαμένου δέ, « Τὴν σήν, 

ἔφη, καὶ ἐμὴν φιλίαν ἡμιωθολίου τυρίδιον διαλέ-- 

λυχε. » (37) θεασάμενός ποτε παιδίον ταῖς γερσὶ πῖνον 

ἐξέρριψε τῆς πήρας τὴν χοτύλην, εἰπών. « παιδίον με 

νενίχηκεν εὐτελεία. ν ἐξέδαλε δὲ καὶ τὸ τρυύλίον, 

δμοίως παιδίον θεασάμενος, ἐπειδὴ χατέαξε τὸ σχεῦος, 

50 τῷ χοίλῳ τοῦ ψωμίου τὴν φαχῆν ὑποδεχόμενον. συνε- 

λογίζετο δὲ καὶ οὕτως" ᾿Γῶν θεῶν ἐστι πάντα" φίλοι 

δὲ οἱ σοφοὶ τοῖς θεοῖς" χοινὰ δὲ τὰ τῶν φίλων. πάντ᾽ ἄρα 

, ἐστὶ τῶν σοφῶν. θεασάμενός ποτε γυναῖκα ἀσχημονέστε- 

ΒΙΟΘΕΝΕΚΒ. ἑά4ιϊ 

ΑἸοχδπογ ἐβ56ῖ,, ὈΙΟἤΘΠ6ΠῚ 56 6856 ΥοΙ υἱδδοί. (33) Ἀναπή- 

ρους (πλ}{1105) ΔΡΡΟΙ θα ποὴ ὁ υγάος δυΐ σροοὺ, δορὰ αυΐ 

ῬΟΓΑΠῚ πΠοῸὴ Δ υογοηΐ. ΤηρΓόβ8118 8] |ΖΌΔΠ 0 ΒΟ 0 η90 οδ- 

Ρ᾽ 6 οὐηνίνίυαι ζυὐοηι πὶ, ΠΟΙ Δ ΟΠ} 5010} ΜοίγοΟΙ 68 

ἴῃ ϑοηίο (115, ΡΙασαβ γοί}}} : ροϑίθᾶ ποπιίηδ ΠΠΟγι τ 40] 86 

σουϊἀογαηῖ ἰῃϑογ 6 η5 ἣὰ 100 εἰγου ! )αΐ, ὁἃ ΓΒ 56 (ὑγθηϑ, 

ἀοπὸὲς ἰἰξ νἰόοαν σομ! λο]ρ γρ {{{ 4 ἀϊη γοργο απ ηι]ο 8 

οἱ οἢ]) υγθϑη 05 οπηηθι5 οχροϑί. Ὀϊσοθαῖ 56 οδῃοπῚ 6556 6 

Ῥγιδίδη!ογυ5. 4} δΔῸ οπηηΐθι}8 ἰδ ἀαγοπίιγ, 564 ΘΟγυΠὶ 

υΐ Ἰδυάδγοιηί πριν ηο ἢ δοουπι δ Ὑρηδη πηι Θχίγα 8" 

ἄογο. Ὁ οοηῖο αυοάδπι Υἷγοβ 86 ἴῃ ΠΥ οἷ5. νἱποογο, [0 

γυογο,, ἱπαυ, 660 νἶγοβ, {ι τπιδποίρία. (51) Οὐ ἀϊξογοίατ 

ἰρδὶ, ϑόποχ 65, 8π| συΐοβοα ἃ ἸΆδογθ, Ομ οηΐηι, αἰΐ, 5ἱ ἱπ 

βἰδάϊο συγγογρηι, δὰ ἤποπι οροτγίογεί ουγϑιπὶ τοπ  ἴογα οἱ 

ΠΟη πηϑρΐϑ ἰ!οπάογο ἢ γοσδίυβ δὰ σα πάηὶ ἈΠ ΓΙ" 56 Π6- 

σαν ἱ - πρίμι6 οηΐπι 510] Ρ81}}}0 δία σιαίίδπι πδὈΠ Δ. Νὺ- 

ἀϊ8 ροάϊθιυ5 οαἰοδι ναί πίνοιῃ οἵ 8118 αυιὰ" ργα ἰοἰδ διιπί : ὁγα» 

445 ἰΐοτη σᾶγ 65 δάδγα δοπδίι5 οϑί, 56} ἀϊκογογο πο ροΐυϊῇ. 

ΟΠΡηΔΙ αἰϊχυδπάο Ποπιοβί!οποπὶ ογαίογεμη 'π αἰ ογβοσῖο 

Ργαπαοηίοαι : [10 δαίομι πη ραγίθπι ᾿πἰγίογοπι 56 γθοϊρίθπίο, 

Ταπίο, ἰπ4η, πιαρὶϑ ἰη ἀἰνογβογίο ἔα Γι 68. Ῥογοαγὶ ἶϑ ἃ}1- 

φιδπάο Βωιηοϑί πόποι νἱάογα σα Ιοη 1.5, πιθά [τ ἱπίδη- 

ἄθιης ἀἰρίζαπι, Ηἰς, ἰΐ, συ οθὴϑ δὶ 116 Αἰ οπϑ᾽ 1 πΔ ΟΓΔΙΟΓ. 

(33) Θύσπι αυΐβ Οἰδρβυῖῃ 5:0] ἀδ πηδη 115 Ρᾶποιη 1Ο0]Π6 ΓΘ 

ογ θοβοαγοί, οακίϊσαγα ἢ] πὶ γ016Π8 υγοϑὶ ΟΟἸ] πὶ Δ} Π 9 [0}Π| 

ΡΟΓ σογαπιίοιπι (γα! θαῖ. Τ[αλαγὶ 586 ἀϊοοϊγαὶ οἸιογὶ τηδρὶ- 

βίγοσ ; {Π᾽ 5 οηἷπὶ ἰοπιὴ ὀχοθάογο, υἱ γρ]αυ!ΐ σοησγαιπὶ ἴο- 

πυπὶ δγγίρογοπί. Ροπάογα 8} ὑπὸ αἰσίίο ἀϊοοθαΐ, αἱ ῥ] υγίπιὶ 

ἸοΙἶ Π68 ἐηοαηῖγα ὙἹΔΟγομ ΌΓ : ΠΟΙῚρ6 δἱ 45 τηράϊμπη αἷ- 

οαἰΐαμπι ργίοπάθηβ ρογυαῖ, ἱπϑδηΐγα νοῦ, 8) δυΐοιι 

ἰπαϊοθπι, ποη 8, Ουὰ" 5ιπηΐ ργο ]οϑἰβϑί μη, οἃ ΠΙΠΙ1η0 γᾶ" 

ἢϊγθ, οἱ σομῖγα : πδπη 5ἰδίυδπι ἔγἢ θ5 ΠΆΠΠθ05 οπιὶ,, [γί ΠΣ 

γ6ΓῸ οΠανπίοοιῃ ἀυοθυβ αγεῖβ. (36) Εἰ 4υΐ ἐπιογαΐ ἱρϑὺπὶ 

Χοηϊδᾶξ αἰχίί : Ασα υἱ αυοὰ ργαοὶρίίαν (Δοἰα5 : ἀϊσοηία 10, 

Αἰπηϊάπι γοπυππί (οπίο5 δὰ οτίυϑ; 

Αἴ 5ὲ πιοάϊευπι, αἰΐ, δ΄ γ θιἶ8565, ΠΟῚ 1ΠΠ| ΟὈ ΘΙ ΡΟ ΓΑΓΟΒ ΡΟ- 

(ἰπ8 φυᾶπὶ ἀΐσογθθ, Απιπίιπι γοΠυμπηΐ (οπί68 δ ογίυϑ ἢ 

ΨΟΪΟΡαῖ αι ϑρίαπι ἀρ δὺπὶ ΡΠ] ϑορ!ιαγὶ, οὐἱ 1116 βδρογἀδηὴ 

ἀνα! ἃς Ξραΐ 56 55} : υἱ δυίαπι ΠΠΠῸ ὈΓὼ γογοουπάϊδ 84Ὁ)- 

ἐείο φυσᾷ (ἀγοραὶ δ βοοβδς,, μοϑί δ᾿ αυδηί πὶ ΟΟΟΌΓΓΘΙ8 

1| τάς αἰΐ, Τυᾶπι οἴψηθδην δην! οἰἰἰδπὶ βαρεγάδ ἀἰβϑοὶνϊ, 

Επΐιηνογο Ὀίοο οϑ ϑᾶπι γθπ ἰΐα ἀΘϑοτῖθι! : ἀἰχογαΐ {ΠΠ| 4υ 8 Π1, 

Μοΐογᾶγα ποβ, Ὀϊοσοπαϑ : δὲ {Π6 ἀὐἁυοίο Οδϑοὶ [αγυποίυ πη 

[ἐγοηάυμῃ ἀοά!; ἰδίο τοπαοηίς, Μίοαπι, ἰη]υ}{, 80 ἔπ π| διηΐ- 

οἰτίαπι ἰογαποίαπι οδϑοὶ ἀϊ ον. (37), Ππἰυὐτι5. ΔΙ αυδπὰο 

Ῥθυθγιπὶ σοποῦνδ ὈΪ θη 6} ΠΊΔΠΙΙ, οοἴγ]απι ρόγὰ ργοάἀυείαλπι 

Δ) οἵ, ἀἰοθηβ,, ΡΌΘΓ πιὸ 5ἰ πιρ! εἰ αἴθ νἱοΐυϑ δι ρογαυ. Ὀγὺ- 

Το! οἱ οδἰίπυπι, 40} 5: Π|}ΠΠ 10 υἱαϊκβοῖ ρυοτυπλ νᾶϑοῦϊο 

[γασίο σοποαᾶνο {γαβίμ!! Ἰοπἰου]απι 6 χορ ἐπίοιη. Βαίϊοεϊ- 

παραίαγ δαίοπι ἴῃ πππς πηοάυπι : ΟἸηπὶᾶ ἀὐύογαπι διηΐ : ἀ1 18 

διιΐοιη δπιἰοὶ βυπΐ βαρίοπίοϑ : δι ηΐ δυΐοπι δηλ ΟΓΌΠΙ Οποἃ 

οὐπηπαπία : οἠηΐα σι αγ οδριθαΐυπι σιηῖ. Ἰηϑρεχθγαῖ τη11- 



ΒΙΒΛ. ς, β. 
ρὸν τοῖς θεοῖς προςπίπτουσαν, βουλόμενος αὐτῆς περιε-- 
λεῖν τὴν δεισιδαιμονίαν, χαθά φησι Ζωίλος ὁ Περγαῖος͵ 

’ “ 

προςελθὼν εἰπεν, « οὐχ εὐλαδῇ, ὦ γύναι, μή ποτε θεοῦ 

ὄπισθεν ἑστῶτος --- πάντα γάρ ἐστιν αὐτοῦ πλήρη - 
[2 φῶ 

ὅ ἀσχημονήσης; υ (38) τῷ ᾿Ασχληπιῷ ἀνέθηχε πλήκτην, 
ὃς τοὺς ἐπὶ στόμα πίπτοντας ἐπιτρέχων συνέτριθεν. 
4. [ “4.3 ᾿᾽ ὦ ᾿ ᾿ 

εἰώθει δὲ λέγειν τὰς τραγιχὰς ἀρὰς αὐτῷ συνηντηχέναι 
εἰναι γοῦν 
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Ἄπολις, ἄοιχος, πατρίδος ἐστερημένος, 
10 πτωχός, πλανήτης, βίον ἔχων τοὐφ᾽ ἡμέραν. 

ἔφασχε δ᾽ ἀντιτιθέναι τύχη μὲν θάρσος, νόμῳ δὲ φύσιν, 
ΓΩ ᾽ ’ -ῳ 5 ’ 

πάθει δὲ λόγον. ἐν τῷ Κρανείῳ ἡλιουμένῳ αὐτῷ ᾿Αλέ- 
ξανδρος ἐπιστάς φησιν, « αἴτησόν με ὃ θέλεις. » χαὶ ὅς. 
« ἀποσχότησόν μου, νυ φησί, μαχρά τινος ἀναγινώσχον- 

15 τὸς χαὶ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βιθλίου ἄγραφόν τι παραδεί- 
ξαντος « θαρρεῖτε, ἔφη, ἄνδρες" γὴν ὁρῶ. » πρὸς τὸν 
συλλογισάμενον ὅτι χέρατα ἔχει, ἁψάμενος τοῦ με- 

΄ ᾿Ὶ ’ Ϊ Ν τῷ ’ ᾿ 

τώπου, « ἐγὼ μέν, ἔφη, οὐχ δρῶ. » (39) δμοίως χαὶ 

πρὸς τὸν εἰπόντα ὅτι χίνησις οὐχ ἔστιν, ἀναστὰς πε- 
20 ριεπάτει. πρὸς τὸν λέγοντα περὶ τῶν μετεώρων, 

«ποσταῖος,» ἔφη, « πάρει ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ; ν εὐνού- 
χου μοχθηροῦ ἐπιγράψαντος ἐπὶ τὴν οἰκίαν, « μηδὲν 
εἰσίτω κακόν », « ὃ οὖν χύριος, ἔφη, τῆς οἰχίας ποῦ 
εἰςέλθη; ν τῷ μύρῳ τοὺς πόδας ἀλειψάμενος ἔφη ἀπὸ φελν "ΡΟ ἘΡΕΦ, ΠΡΟ ΧΕ ϑεγος Ε Ή ἀπὶ 

δῷ Ὁ Α - 

25 μὲν τῆς χεφαλῆς εἰς τὸν ἀέρα ἀπιέναι τὸ μύρον, ἀπὸ 

δὲ τῶν ποδῶν εἰς τὴν ὄσφρησιν, ἀξιούντων ᾿Αθη- 
ναίων μυηθῆναι αὐτὸν χαὶ λεγόντων ὡς ἐν ἄδου προε- 
δρίας οἱ μεμυημένοι τυγχάνουσι, ν γελοῖον, ἔφη, εἰ Ἀγη- 
χλ λ Α Ἐ Φ ΠῚ ἐ ων 6 ̓ ὃ »» 

σίλαος μὲν χαὶ ᾿᾿7παμεινώνδας ἐν τῷ βορβόρῳ διάξου- 
80 σιν, εὐτελεῖς δέ τινες μεμυημένοι ἐν ταῖς μαχάρων νή- 

»" Ἁ ῇ ᾿ 

σοις ἔσονται. » ((0) πρὸς τοὺς ἑρπύσαντας ἐπὶ τὴν 

τράπεζαν μῦς, « ἰοού, φησί, καὶ Διογένης παρασίτους 

τρέφει.» Πλάτωνος εἰπόντος αὐτὸν χύνα, « ναί, ἔφη" 
ἐγὼ γὰρ ἐπανῆλθον ἐπὶ τοὺς πεπραχότας. ν ἐχ τοῦ 

᾽ »" Ὁ ᾿ ’ Α Υ̓͂ βαλανείου ἐξιὼν τῷ μὲν πυθομένῳ εἰ πολλοὶ ἄνθρω- 
΄΄-ᾶΌ τ "κ,Ἔ60 3 Α Ψ ς ’ 

ποι λοῦνται, ἠρνήσατο" τῷ δ᾽, εἰ πολὺς ὄμλος, ὧμολό- 
, Υ͂ " 4 Ὁ γησε. Πλάτωνος δρισαμένου, ᾿Ανθρωπός ἐστι ζῷον 

δίπουν ἄπτερον, καὶ εὐδοχιμοῦντος, τίλας ἀλεχτρυόνα 
εἰςήνεγχεν αὐτοῦ εἰς τὴν σχολὴν χαί φησιν, » οὗτός 
ἔστιν ὁ Πλάτωνος ἄνθρωπος. » ὅθεν τῷ ὅρῳ προςετέθη 

τὸ πλατυώνυχον. πρὸς τὸν πυθόμενον ποία ὥρᾳ δεῖ ἀρι- 
στᾶν, « εἰ μὲν πλούσιος, ἔφη, ὅταν θέλη" εἰ δὲ πέ- 
νης, ὅταν ἔζη. ν (ιΠ) ἐν Μεγάροις ἰδὼν τὰ μὲν πρό- 
ὕχτα τοῖς δέρμασιν ἐσχεπασμένα, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν 

γυμνούς, ἔφη, « λυσιτελέστερόν ἐστι Μεγαρέως χριὸν 
εἶναι ἢ υἱόν. » πρὸς τὸν ἐντινάξαντα αὐτῷ δοχόν, εἶτα 

εἰπόντα; « φύλαξαι », « πάλιν γάρ με, ἔφη, παίειν 
μέλλεις; » ἔλεγε τοὺς μὲν δημαγωγοὺς ὄχλου διαχόνους, 
τοὺς δὲ στεφάνους δόξης ἐξανθήματα. λύχνον μεθ᾽ 
ἡμέραν ἅψας περιήει λέγων « ἄνθρωπον ζητῶ. νυ εἰστήχει 

φῳ ἢ ’ ποτε χαταχρουνιζόμενος " τῶν δὲ περιεστώτων ἐλεούν- 
των, παρὼν Πλάτων ἔφη, « εἰ βούλεσθ᾽ αὐτὸν ἐλεῆσαι, 
ἀπόστητε, νυ ἐνδεικνύμενος φιλοδοξίαν αὐτοῦ. ἐντρί- τητε, μενος φιλοδοξίαν αὐτοῦ. ἐντρί 

80 

ς 4 

«-Ψ-» [ 

δί ̓-᾿ 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ. 

Ἰίογθῖι ἱπποποβίϊ 8 118 ργοοίἀδηίομ : ο) 5 Βιρογο οπθὴΣ 

δυίογγο Ὑυθηβ, υἱ ΖΟΙΙ5 Ῥογραυβ δἰΐ, δοσιιγσγίξ ἀϊοθῃβ, 

ΝΟῚ ΨΘΓΟΓΙΒ., ΤΠ 0]16Γ, ἢ6 [τί δίδηΐα ροβὲ ἰδγζυπι ἀθ0 --- 

συηοίδ Θηΐπὶ Ρ] 6 Π8 'ρ50 5υηί ---- ἱπποηῃσϑῖο 6 ἢ θ 685 (38) 

ΖἘβου]ᾶρίο ρδγουβδογοιι δδογαυίξ, χαΐ ργοουμπηρθηίοβ ἰῃ [ἃ- 

Οἰδπλ ΔΟΟΌΓΓΘΠΒ οοηίογεγοί. δο]θρδί οἰΐδη ἀΐοογα ἱπηργθοᾶ- 

[[0Π68 ἰΓαρίοδϑ 5:0] ΟΥ̓ΘΠΪἶΒ86 : ΠΟΙΊΡΟ 86 6856 

 Ἐχίονγγοηι ; 826 (000, ραίγί [8 ο]δοίαπι 560} 115, 

Ραϊδηΐθηι, δρθηΐθη, υνἱοΐαπι φυδιτόγα ἰῃ αἴθ, 

Αἰερδί 56 ομἤΐοογο ἰογία πο χυΐϊάδπι σομ ἀοη ἴδηι, ἢδίωΓδη, 

Ιερὶ, ρεγίαγρδίομ! γαϊοηθπι. Αργίοδηίὶ ἴῃ Ογᾶηθο βυρογυθηὶξ 

ΑἸεχδηάογ, οἱ, Ουοά νἱβ, ἱπχυΐϊΐ, ἃ πηδ ραΐα ; οαἱ 'ΠΠ6 : Ὠοοϑᾶβ 

ΤΩ, ἱπαυϊί, ἀ6 5018. ᾿οραγαὶ χυϊάδπι ἀἰ αἱ 58Ππ,6, αυυπαυς 

δὰ ἤποηὶ ἸΠ τὶ ΠῚ ἢ}] ΟἹ γᾶ δογί ρίυπ 6656 οϑἰθηάογοῖ, Βοπο, ἴῃ- 
αυϊί, οδία δπίπιο, νἱγὶ : (ογγδτῃ οοηϑρί ζοῦ. Ἀδίϊοοί πδηξ οὐϊάδηι 

Εἴ οοπο!υάοπίϊ [11 ὰΠ2 Δ ΒΟΓα ΘΟγπ δ, πηδηα (γοηΐδηη ρα]ρᾶπβ, 

Ἑᾳυϊάρηγ, ἱπαυϊξ, 118 πο νἱάθο. (39) ἰάθη οἱ ἀϊοοηΐ. 

᾿ρδὶ χυοάδπι) ΠΟ 6856 Πηοί), ΘΧΘΌΓΩΘἢΘ Δι υ]α"αῖ, Αἃ 
Θιπὶ 40} ἀ6 οὐὐἸοβυυ8 ἀἰβδογερθαΐ, Οὐδ ἀϊα οβί, ἰηαυξ, 

ΟΧ 400 ἀδ οα]0 ἀοϑοσπαϊδιι ὃ Ομ τὰ βρδάο χυϊάδπι ποαυϊςοἰ- 

Π1115 δΡἀἴθ08 5ϊ5 ἰηδοτ ροἰθθδῖ : ΝΙΠ] ἰησρ ἀϊδίων τηΔ]1, Ποηιΐ- 

Ὧ08, ἃἰΐ, ἀοπηυβ φυᾶπαᾶπι ἱπργοάϊαίαγ᾽ τἰπρυδηΐο ἱπυηροης 
6165 ἀἰχὶ᾿ ἃ οἀρίτς αυϊάοπι ἴῃ δογοπὶ δβοοπάογα ὑπρσυδηίαπι, 

864 ἃ ρα! υ8 ἰη οἰ Δείμ πη. Ὑο]δη 8 ΑἰΠΘηἰοησἶθυ.8 δα η 
ἰπ {ἰἀτὶ δίχψυα ἀϊοθπιθυ5 φαοὰ δριυὰ ἱἰηΐδγοβ ἰΐ 4υὶ ἱπί(ἰδ(ὶ 

δπί ὑγορδί θηΐ, Ρογγἀἰο! πὶ οί, ἱπαυΐξ, δἰ χυϊάοιη Αδο- 

δ1δι19 οἴ ΕΡρδηνίποη 85 ἰῃ σσῃο ἀοροπί,, ν1]68 δαΐοην φυΐαυς 
ἐπ {18 {1 ἴῃ Βοδίογαπι ἰπ5ι}}}8 ἐγαμί. (40) Μαυγίθυιβ δὰ ἰρϑίυιϑ 
ΤΠΘΏΒΆΠῚ ΒΕ ΓΕρΡΕΠ θι.5, ΕσσΘ, ἰηαυΐί, οἱ ΠΟ ομ65 ρᾶγδϑίίος 
ὨυΪΓΙΈ. Ρ]δίοηθ οδῆθπι ἰρϑαπὶ Δρρο!δηία, ὅ8π, ἱπαυ : 
ΠΑ Θαυ θη) δὰ υϑηαϊίογοβ γοιηραυῖ. Εἰ Βδ]ποὶβ δχίοῃς 
Ρεγοοπίδπϊ 8 πι} }{ἰ Ποπχΐ Π 68 Ἰανδιοηΐ, ποραᾶνίξ; δἱ γορσδῃίὶ 

ἢὰπὶ ἰυγῖνι πηι], ἀγπιαυ. Ρ]δίοπα ἰΐθπι ἀφἢηίοπίο, 

ΠΟΙΏΟ 68 Δ ΪΠ18] Ὀΐρ68 δἴηθ βθπηΐβ, φυυτῃ ρμ]δοογοί ἰδία δ᾽ 5 
ἀεί! 0, πυάδίιη Ρ6ΠηΪ9 80 ῥ᾽ απ)ἃ φΆ]] τὶ ΡΑἸ]ΠΪπδοθυηλ ἰῃ 

6}08 ἱηγοχί  βο!οΐδιη, ἀΐοθηβ, Ηἰς Ρ]αίοηϊβ ποπηο δεῖ. ὕπιϊα 

δα ]θοίυπι 65. ἀοἰἸ {0 η], [,8{15 ὑπραΐθ8. Ιπἰογγοραπίϊ φυδ- 

Π8Π} ἰιογὰ ργαηάογε ορογίογεί, δὶ ἀΐνοβ, ἰπχυΐϊξ, 65, φυδηάο 

Υἱβ; δῖ ΡΔΌΡΟΓ, φυυπη ροίοδ. (41) Αρυὰ Μορᾶγοηβοϑ ἱπυϊξιις 

ΟΥ̓́ΘΒ ΡΕ᾿ΠὈυ.5 ἰδοία5,, ΠΠογαπι δυιΐίοπι ἢ] 05 πυἀο8, αἷΐ, Ργϑ- 

δίαϊ Μοράγρης 5 ἃγίοϊ 6 π) 6596 αι δ) Π]ἰπ. Αἀ δυπὶ αυὶ ἰγαῦα 

ἰρδυπὶ ΟΟπουβϑογαί 80 ροβίθδ ἀϊσοθαΐ, Οανς, Ναπι, ἱπαυϊί, 

{ΘΓ ἢ] πη6 [δγίγα νἱβῇ Αἰεραΐ ογδίογοθ αυϊάδῃ ρ]6}0}5 πκίηί - 

δῖΓΟΒ, ΟΟΥΟΠδ5 δι έοπ) δογίαν 01}}185. Γὐσογηᾶ ἀἶθ δΟῦθπ 88 

διηθυ αη5, οι ποπι, ἰοραί,, ιργο. δίδθδέ δ᾽ ππᾶπείο ἐν - 

Πυεπίθηῃ ἱπη γι πὰ ἀ0 ΘΟΥρογα δχοίρίθῃϑ : τη ϊβογδηίδυι9 δὺ- 

ἴθ) αυὶ οἰγοιπηδίδδηΐ Ρ]Αίο αἰχίΐ : 51 γ08 μὰ πιίδογοῖ, 

ἀἰβυρά ὁ; ἐ]Τοσγία {ΠΠΠ|Ππ|8 οσυρί ἀἸ αἴθοπι εἰρη ἤσαη8. Οοϊδρῆυπι 



118. ΥἹ, 2. 

ψαντος αὐτῷ χόνδυλον τινος, « Ἱ]ράχλεις, ἔφη, οἷόν με 
γρῆω᾽ ἐλάνθανε τὸ μετὰ περιχεφαλαίας περιπατεῖν. » 
(.2} ἀλλὰ καὶ Μειδίου χονδυλίσαντος αὐτὸν χαὶ εἶπόν- 

τος, « τρις χίλιαί σοι κεῖνται ἐπὶ τῇ τραπέζη, » τῇ ἑξῆς 
Ὁ πυχτιχοὺς λαδὼν ἱμάντας χαὶ χαταλοήσας αὐτὸν ἔφη; ; 

« τριςχίλιαί σοι χεῖνται ἐπὶ τῇ τραπέζη ν Λυσίου τοῦ 

τἰρμακοπώλου, πυθομένου εἰ θεοὺς νομίζει, « πῶς δέ, 
εἶπεν, οὐ νομίζω, ὅπου καὶ σὲ θεοῖς ἐχθρὸν ὑπολαμ- 
ξανω: υ οἱ δέ : Θεόδωρον εἰπεῖν τοῦτο. ἰδών τινα πε- 

1ο ριρραινόμενον ἐπεῖπεν, « ὦ καχόδαιμον, οὐχ ἐπίστασαι 
ὅτι ὥςπερ τῶν ἐν γραμματικῇ ἁμαρτημάτων περιρραι- 
νόμενος οὐχ ἂν ἀπαλλαγείης, οὕτως οὐδὲ τῶν ἐν τῷ 
βίῳ; » ἐνεχάλει τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῆς εὐχῆς, αἰτεῖσθαι 
λέγων αὐτοὺς ἀγαθὰ τὰ αὐτοῖς δοχοῦντα χαὶ οὐ τὰ χατ᾽ 

15 ἀλήθειαν. μι) πρὸς δὲ κΤοὺς περὶ τὰ ὀνείρατα ἐπτοη- 
μένους ἔλεγεν ὡς ὑπὲρ ὧν μὲν πράττουσιν ὕπαρ, οὐχ 
ἐπιστρέφονται, ὑπὲρ ὧν δὲ καθεύδοντες Ὑανεδοιθυνεα: ᾿ 
πολυπραγμονοῦσιν. ᾿θλυυπίασι τοῦ ἘΤΡΟΧΟΣ ἀνειπόν- 
τος, « νιχᾷ Διώξιππος ἄνδρας ν, « οὗτος μὲν δὴ ἀν-- 

Ὁ) δράποδα, ἄνδρας δ᾽ ἐγώ. » ἜΡΟΝ δὲ καὶ πρὸς Αθη- 

ναίων᾽ ἀειραχίου γοῦν τὸν πίθον αὐτοῦ συντρίψαντος, 
τῷ μὲν πληγὰς ἔδοσαν, ἐχείνῳ δὲ ἄλλον παρέσχον. φησὶ 
δὲ Διονύσιος ὁ στωιχὸς ὡς αετὰ Χαιρώνειαν συλλη φθεὶς 

ἀπήχθη πρὸς Φίλυτπον" καὶ ἐρωτηθεὶς ὅστις εἴη, ἀπεχρί- 
νατο, « χατάσχοπος τῆς σῆς ἀπληστίας" » ὅθεν θαυμα- 

σθεὶς ἀφείθη. Ἀλεξάνδρου ποτὲ πέωψαντος ἐπι- 

στολὴν πρὸς ᾿Αντίπατρον εἰς ᾿Αθήνας διά τινος ᾿Αθλίου, 

παρὼν ἔφη 

ἄθλιος παρ᾽ ἀθλίου δι᾿ ἀθλίου πρὸς ἄθλιον. 

ὃυ Περδίκχου ἀπειλήσαντος, εἰ μὴ ἔλθοι πρὸς αὐτόν, ἀπο- 
«τενεῖν, ἔφη, « οὐδὲν μέγα' καὶ γὰρ κάνθαρος χαὶ φαλαγ- 
γιον τοῦτ᾽ ἂν πράξειεν" ν ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον ἀπειλεῖν ἠξίου 

ὡς « εἰ χαὶ χωρὶς ἐμοῦ ζήσαι, εὐδαιμόνως ζήσοιτο, » ἐύόα 

πολλάχις λέγων τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ῥάδιον ὑπὸ τῶν 
θεῶν ὀεδόσθαι, ἀποκεχρύφθαι δ᾽ αὐτῶν ζητούντων με- 
λίπηχτα χαὶ μύρα καὶ τὰ παραπλήσια. ὅθεν πρὸς τὸν 

ὑπὸ τοῦ οἰκέτου ὑποδούμενον, « οὕπω, εἶπε, μαχάριος 
εἴ, ἂν μή σε καὶ ἀπομύξη᾽ τοῦτο δ᾽ ἔσται πηρωθέντι 
σοι τὰς χεῖρας. » (43) θεασάμενός ποτε τοὺς ἱερομνή- 

ἐυ μονὰς τῶν ταμιῶν τινα φιάλην ὑφηρημένον ἀπάγοντας 
ἔφη,, « οἱ μεγάλοι χλέπται τὸν αἱχρὸν ἀπάγουσι. » θεα- 
σάυενός ποτε μειράχιον λίθους βάλλον ἐπὶ σταυρό", 
« εὖγε, εἶπε, τεύξη γὰρ τοῦ σχοποῦ. » πρὸς τὸ πε- 
ριστάντα μειράχια χαὶ εἰπόντα, « βλέπωμεν μὴ ζάχη 

(ὁ ἡμᾶς », « θαρρεῖτε, ἔφη, παιδία: χύων τευτλία οὐχ 
ἐσθίει. » πρὸς τὸν ἐπὶ τῇ λεοντῇ θρυπτόμενον, « παῦ- 
σαι, ἔφη, τὰ τῆς ἀρετῆς στρώματα χαταισχύνων. » 

πρὸς τὸν μαχαρίζοντα Καλλισθένην καὶ λέγοντα ὡς 
πολυτελῶν παρ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ μετέχει, « χαχοδαίμων 

0 μὲν οὖν ἐστιν, εἶπεν, ὃς χαὶ ἀριστᾷ χαὶ δειπνεῖ ὅταν 

᾿Αλεξάνδρῳ δόξῃ. » (46) χρημάτων δεόμενος ἀ ἀπαιτεῖν 
ἔλεγε τοὺς φίλους, « οὐχ αἰτεῖν. ἐπ᾽ ἀγορᾶς ποτε χει- 
ρουργῶν, « εἴθε, ἔφη, καὶ τὴν χοιλίαν ἦν παρατρί- 

φ 4. 

.4 

ὨΙΟΘΕΝΕΞ. 1.13 

ἃ συορίδιῃ δοεϊρίοη5, Ἠθγου!ο,, αἰΐ, ποβοϊοθαι ἢ} πα]οὰ 

ἈΓΠιᾶῖο ὁδρί(6 Δ) θυ] ηάαπι. (42) Μίαΐα χυοίαδ ἰρϑιμ (Ὁ - 

ἰΔρ]ι18 οἰδἀθηίε δο ἀϊοθηῖο, Ττίδ πὰ}}}14 {101 ἰπ Ἰμθηβα ρορὶίᾳ 

δ ηΐ, μοί ΓΙ α16 δυηρίο μυρία) σδος[ ἢ σίρβοαα ἦρ50 ἀἰχὶ!, 

Ττῖδ τ] }ΠἸὰ {10 ] ̓π πιοηϑᾶ δυηΐ μοκα. 1,γ518 ρ]αΓηδΔοοροα 

δοβο ἰδηΐο δὴ 005 6556 ογοάογοί, Ουομιοάο, ἱπαιΐξ, ποη 

ογθο, αὶ (6 «4 ᾿πνίβαπι σρηθ6022 Αἰ ΤἼοοάογιμῃ ἰὸς 

αἰ χί586 (ὑγσαηΐ. Οὐοπάδηι ἰηίυ {15 86 γο] μἱοπΐ5 οασϑα πα 5 

ΔΟΪαδπἴοπ, Ο πιίβογ, δἰΐ, δῃ ῃθϑεῖβ ἴθ, Ζιοιδαπιοάμπι ἐγγο- 

τῖθυ5 ἴῃ δγαμηπηδἴϊοα ΠΟ Ροΐ68 δδρογϑίοηθ 4155 ᾿ἰρογαγί, 

86 ὨΟΩῸ6 ἰἶ8., 405 ἴῃ Υἱΐα ΘΟ) Πιίϑογία, ἰδ ΠΡΟγαγὶ ροβ856 ὃ 

Οὐἱραραὶ ρύθοθβ ποι παπι,, ἀΐοοῃ5 605 ΄υζ ἱροῖ5 θοπᾶ νυἱᾶθ- 

τοηΐυγ, ΠΟ. 4125 ΓΘ γαγᾷ θοηδ δβϑθηΐ, ροβίυϊαγο. (43) Εἰξ 

Υ6ΓῸ 4 (οι Γογοηίυγ δὰ βοπιηΐᾶ ἀϊοοθαϊ, ΕΔ φυϊάδηι φυδ υἱ- 

εἰἰδη (68 ἀρὶ (15, ΠΟῚ ΠηοΥΔΙΪηΐ ; 4188 γογὸ ἀογηγοηΐο8 ἱπιᾶρὶ - 

ΠΔΠΙΪΩΪ, 68 συγίοϑα ἀἰϑαυΐγ! 18. [ἢ ΟἸ τρί εἶβ [πἀϊ8 ργοηυη- 

([πΐ6 ργώοοπο, Ὠἰοχῖρριβ νἶγοβ υἱοῖς, Ηἰς, αἰΐ, πιαμεὶρία, 

864 ὁ60 γἱγοβ. Απιαδαίυγ δυίοηι οἱ ΔὉ ΑἰΠοἢἰοπβὶ 18 : ΠαΠὶ 

Δι ο!οβοθηίΐ, φυσπὰ ἀοϊίυμ 1} 118 σοπί τὶ ν᾽δ5οῖ,, ρα σαβ ἰηία]6- 

“γαηΐ, Πἰαυ6 αἰ ἀοθογυηῖ. Βοίδγι Ὀἱοι βἐι5 δίοίους {Πππὶ 

Ροϑί ρισπαιη δὰ ΟΠ γοηθδῖ σαρίϊτιπι Δ ποῖ Π) 6556 δὰ 

ΡΠ ραπι : ἃ 400 4ι5 οβϑοί ἰη(εἴἶδοσαίυ3, Εχρογαίογ, ἰῃ- 

αυἱΐ, ᾿η58 {14 }0}}}8. ἂν] 4115 ἰθ. Εχ 410 δάηγίγαιἰοπὶ 118- 

ὈΠι5 Πἰογ ἀϊῃηνδθα8 οϑῖ, (41) Μίξεγαδί δ! ̓ ψᾶπὰο ΑἸοχαηάοῦ 

ορίδίο! πῃ Αἰ} Ο ἢ 45 δά Απιραίςγι μοῦ Αἰ Ἰᾶπ| (σἐν6 ΑΓ απι, 

φιοα δοπαί δϊδογαηι) φυδηάδηι, αὐ δδβϑοί ὨἰοσθηαΒ : 

ΑἸ 5, ἰηηυϊξ, Δ0 ΔΠ}18 ραγ Αἰ απ 8 Αἰ] 1). Ῥογάϊοςα 

ΘΟ Πιδηΐ6 ἢἰδὶ 81} 86 νεηϊγοῖ, {ΠΠυπ| 86. οσοίϑυγαπι, ΝΙΒΙ, 

ἰηαυϊ, ᾿ηδσηὶ [Δοίο5 : πδῖῃ οἱ ὁδη(Πᾶγι5 οἱ ρ] Δ] ησί τη ἰὰ [ἃ- 

σογοηῖ. ΠΙυὰ ροίυ5 πιὶηΠΔηάυ ργα ἰσαϊγαΐ : ᾿ρϑυπὶ οἰ δι 

δῖπ6 Π16 ᾿οδία Υυἱύογο μοϑϑθ. 5220 6 Ἰηᾶσηδ γοῦδ Οἰδιηα δί, 

εἰοοῦ Ἰιοπιὶηΐθιι5 ἀοαἶθ5ο6 νἱοΐαπι (0116 πὶ 86 ραγδὈ ]θηὶ : 861} 

πυπο αἰ Π]ου οτ γορογίγὶ χυθγοη 015 π}6}}{αὰ θᾶ, πησυθηία 

οἵ [18 δ πλ}} 14. Ὁπ46 οἱ οἱ αᾳυὶ ἃ (ἀπο ἐδ! οἰααίαγ, ΝΟΠΜΌΠΙ, 

αἰΐ, Ὀρδίι.5 65, 5] ΕἸ] οἰδη ΠᾶΓΘ5 διμπηραῖ : ΠΟς διιίοηῃ [ἰοἷ, 

αυυπὶ ΠηΔησῈς 515 τηδηΐ 09. (45) Ουυπὶ υἱά ἰϑβοί δ] χυᾶηᾳ0 

Ἰπαρίβίγαῖι5 4] ἱερομνήμονες αἰ σο δηΐου, αυθπάδπΠι ἃ} γαγίω 

Ρἰ ἰδ απη (πγαίυπι ἱπ σᾶγοογθιῃ ἀποοηίο5, Μᾶςηὶ, ἱπαυϊ, πιγοδ 

Ρᾶγνυπι ἀυσυπί. Πηἴ0}6Π8 Δ χυᾶπάο δάἀο οϑοθηΐθμῃ ἰΔρ 468 ἐπ 

σγυοσπῃ) ἰδοϊοπίοπι, Επιρα, ἰηαυΐ, δοορο ροίίογίβ. Οἰγοιπ- 

δίδη ἰ 08 ἰρουπὶ Δ] ΘΘο η|50.5, δἴχας ἀϊοθη(00.5, σϑυθδμηι}8 

πὸ πο πιογάορδί, Βοηο, ἱπαυϊΐ, οβϑίοία δηΐπιο, {Π]ΟἹΐ : οδηΐβ. 

Ρο 5 ποη γοϑοϊυγ. Ο]ογίδηί! ουάδη αυοα ἸοΟὨ 5 Ρ6}]6 ἴορο- 

γοίΐυγ, Ὀοϑίπο, ἰηχυϊξ, υἱγία 15 δἰγαμθηΐδ ἀοἀδοογᾶγο. Βοαΐῃδ 

ἀϊοοθαῖΐυτ Ο4}}}51Π|6η65.,. 4οἀ πιᾶρηῆοβ ἃ ΑἸΟΧδη ΓΟ Δρρᾶ- 

ταί δυ5 οχοϊρογοίυῦ : δὶ 116, 1110 Ὑ6ΓῸ ᾿πηΐβογ οϑί, ἰηαυϊΐ, 

ᾳυοά ἰυπὶ ργαηάοΐ ἃ. οὐαί αυυπηι ΑἸοχαηάγο υἱἀοίαγ. (40) 

Οὐυυπι Ροου ἢ 8 ορογοῖ, 685 86 8 δη}ῖο8 ΓΟροίοσγα, Π0} ροίθγθ 

ἀϊοοθαΐ. Ουυπὶ δ᾽ ἰφυδηἋο ἰῃ ἴογο πηδϑίυγθαγοί, ὕ{1πᾶπΠ|, 

αἰονλίῖ, Ἰϊσογοῖ 5ῖς μογίγίοδίο νοημῖγο ποη οϑυγίγο. Αἀυϊὸὲ- 



{44 

ψαντὰ μὴ πεινῆν. » μειράχιον θεασάμενος μετὰ σα- 
τραπῶν ἐπὶ δεῖπνον ἀπιόν, ἀποσπάσας πρὸς τοὺς οἰχείους 

ἀπή γᾶγε χαὶ ἐχέλευσε τηρεῖν, πρὸς τὸ χεχοσμημένον 
μειράχιον πυθόμενόν τι ἔφη οὐ πρότερον λέξειν αὐτῷ, 
εἰ μὴ ἀνασυράμενος δείξειε πότερον γυνή ἐστιν ἢ ἀνήρ. 

δ πρὸς τὸ χοτταδίζον ἐν τῷ βαλανείῳ μειράκιόν φησιν, 
« ὅσῳ βέλτιον, τοσούτῳ χεῖρον. » ἐν δείπνῳ προςερρί- 
πτουν αὐτῷ τινες ὀστάρια ὡς κυνί" χαὶ ὃς ἀπαλλαττόμε- 
νος προςεούρησεν αὐτοῖς ὡς χύων. (42) τοὺς ῥήτορας χαὶ 
πάντας τοὺς ἐνδοξολογοῦντας τριςανθρώπους ἀπεχάλει 

10 ἀντὶ τοῦ τριςαθλίους. τὸν ἀμαθῇ πλούσιον πρόδατον εἶπε 

χρυσόμαλλον. θεασάμενος ἐπὶ ἀσώτου οἰχίᾳ ἔπιγες- 

γραμμένον, « πράσιμος », « ἤδειν, εἶπεν, ὅτι οὐτω 
χραιπαλῶσα ῥαδίως ἐξ εμι οοὶὲ τὸν χει ἀέγόν, ν πρὸς 
τὸ χαταιτιώμενον μειράχιον τὸ πλῆθος τῶν ἐνοχλούντων, 

Ιδ « παῦσαι γάρ, ἔφη, καὶ σὺ τὰ δείγματα τοῦ πασχη- 
τιῶντος περιφέρων. » πρὸς τὸ δυπαρὸν βαλανεῖον, « οἵ 

ἐνθάδε, ἔφη, λουσάμενοι ποῦ λοῦνται ; » παχέος χι- 
θαρῳδοῦ πρὸς πάντων μεμφομένου αὐτὸς μόνος ἐπήνει" 

ἐρωτηθεὶς δὲ διὰ τί, ἔφη, « ὅτι τηλικοῦτος ὧν χιθα- 
30 ρῳδεῖ καὶ οὐ λῃστεύει. ν (48) τὸν χιθαρῳδὸν ἀεὶ χατα- 

λειπόμενον ὑπὸ τῶν ἀχροατῶν ἠσπάσατο, « χαῖρε ἀλέ- 

χτορ᾽ » τοῦ δὲ εἰπόντος, « διὰ τί »; « ὅτι, ἔψη, 
ἄδων πά ντας ἐγείρεις. » μειρακίου ἐπιδειχνυμένου πλη- 

ρώσας τὸ προχόλπιον θέρμων ἀντικρὺ ἔχαπτε τοῦ δὲ 

36 πλήθους εἰς αὐτὸν ἀφορῶντος θαυμάζειν ἔφη πῶς ἐχεῖνον 

ἀφέντες εἰς αὐτὸν δρῶσι. λέγοντος δ᾽ αὐτῷ τινος ἰσγυρῶς 

δεισιδαίμονος, « μιὰ πληγῇ τὴν κεφαλήν σον διαρ- 

ρήξω ν» Καὶ ἐγὼ δέ γε; εἰπε, πταρὼν ἐξ ἀριστερῶν 
τρέμειν σε ποιήσω. » ἩΠγησίου παρακαλοῦντος “ρῆσαί 

80 τι αὐτῷ τῶν συγγραμμάτων, « μάταιος, ἔφη, τυγ- 
χάνεις, ὦ Ἡγησία, ὃς ἰσχάδας μὲν γραπτὰς οὐχ αἱρῇ) 
ἀλλὰ τὰς ἀληθινάς' ἄσχησιν δὲ παριδὼν τὴν ἀληθινὴν 
ἐπὶ τὴν γεγραμμένην δραᾶς. » (οἱ πρῦς τε τὸν ὀνειδί- 

σαντα «αὐτῷ τὴν φυγήν, « ἀλλὰ τούτου γ᾽ ἕνεχεν, εἶ- 
δὲ πεν, ὦ κακόδαιμον, ἐφιλοσόφησα. » χαὶ πολ εἰ- 

πόντος τινός. « Σινωπεῖς σου φυγὴν κατέγνωσαν, ν 
« ἐγὼ δέ γε, εἶπεν, ἐκείνων μονήν. » ἰδών ποτ᾽ Ὄλυμ- 

πιονίχην πρόδατα νέμοντα, α« ταχέως, εἶπεν, ὦ βέλ- 
τιστε, μετέδης ἀπὸ τῶν ᾿Ολυμπίων ἐπὶ τὰ Νέμεα. » 

40 ἐρωτηθεὶς διὰ τί οἱ ἀθληταὶ ἀναίσθητοί εἰσιν, ἔφη, « ὅτι 
χρέασιν ὑείοις χαὶ βοείοις ἀνωχοδόμηνται.» ἥτει ποτὲ 

ἀνδριάντα" ἐρωτηθεὶς δὲ διὰ τί τοῦτο ποιεῖ, « μελετῶ, 
εἶπεν, ἀποτυγχάνειν. ν αἰτῶν τινα ---- χαὶ γὰρ τοῦτο 
πρῶτον ἐποίει διὰ τὴν ἀπορίαν --- ἔφη, « εἰ μὲν καὶ 

45 ἄλλῳ δέδωκας, δὸς κἀμοί: εἰ δὲ μή, ἀπ᾽ ἐμοῦ ἄρξαι. υ 
(50) ἐρωτηθείς ποτε ὑπὸ τυράννου ποῖος εἴη ἀμείνων 
χαλκὸς εἰς ἀνδριάντα, ἔφη, « ἀφ᾽ οὗ Ἁρμόδιος; καὶ Ἄρι- 
στογείτων ἐχαλχεύθησαν. » ἐρωτηθεὶς πῶς χρῆται Διο- 

νύσιος τοῖς φίλοις, ἔφη, « ὡς θυλάχοις, τοὺς μὲν πλή- 

δῦ ρεῖς χρημνῶν, τοὺς δὲ χενοὺς ῥίπτων. » νεογάμου 
ἐπιγράψαντος ἐπὶ τὴν οἰκίαν, 

ὋὉ τοῦ Διὸς παῖς χαλλίνιχος Η ραχλῇς 

ἐνθάδε κατοικεῖ. μκηδὲν εἰσίτω καχόν" » 

ΒΙΒΑ. ζ, β. ΔΙΟΓΈΝΗΣ, 

80θῃΈ6}}} ἰη( αἰ {π15. ΟἸ1ΠῈ βδί γα ἰα δι οαὐδπι Δουπίοην, Δρ5ίγδ- 
οἴυμη δά 8105 γράπιχίξ Ουβογναγίᾳυθ 851. ΕἸΟσΑηΓ115 ΘΧΟΓ - 
πδίο 80] β θη χυϊρρίδηι γορϑηςὶ ποῃ ργίυϑβ 86 δίγηπιδνῖς 
ΓΟΒΡΟΠΒΌΓΙΠΙ, 48Π| 5.88 γοβία οϑίϑηβογοί νἱγῃθ Θϑεδί δὴ 
ΠΉ.]}1εγ. ΑἀΟΙοΒΟΘΠΙ πῃ ῬΑΪπ60 οοἰίδυο Ἰυάοηί!, Θυδηΐο 
ἰπαυΐί, πιο! 8, ἰΔηΐο ἀοίογίαβ. Ιηΐ6Γ ΘΟΟΠΔΠΔΌΙη οϑϑᾷ {ΠΠὶ 
αυϊάδῃ ι", οδηΐ [δοία Βαηΐ : αἵ 1}}6 ἀϊβεθάθης υγίηα θοὸς ςοηία- 
τηἰηαῦδί υἱ οΔηΐβ. (47) Οταίογβϑ δίχιιβ ΟΠΊΠΘ6Ά ἴῃ ἀϊοοπάο 
Βἰογίαπι σα γθηΐοβ Τοῦ- ΠΟΠλΪΠ68 ΡΓῸ ο0 αιοἀ ο5[ ΤοΥ-ἰ(ο] ορΩ 
ΡΡ6]]α}»αῖ. Ὀϊν οι ἱπάοοίυπι οὐε τη ἃιγθο υϑ]]δγα ἰδοίδιη 
ἀἸοοραί. Ουτπ Υἱαϊβθοῖ Ὀγοά σὲ ουὐυξάδηι ἀοηγχυὶ ἰπβογίμίυμῃ, 
γεμδ}18, Βοίθθαπῃ, ἰηαυΐ!, χυοὰ ΡΓὰΣ ηἰπιὶᾶ ογαρυα (χοἰ 
ἀοπιίηυ ονομιθγοβ. Οὐδγθηῖὶ δά ο]θβοδηΐα]ο ἀδ πηυ πὰ ϊη6 
ΘΠ] 4] ρυ οἰ {8 δυμθ ΠΟ] 651} οβθοηξ, Δεϑβίδία, ἱπαυϊξ, 
οἱ (ι ρυυγίθη5 ἰηαϊείὰ οἰΓΟι [ΌΓΓΟ. Τηργοββι8 δογάϊά 
Βα] δα πι, Οὐ Πιο 56 Ἰανᾶγυηΐ, δἰξ, υδὲ Δ! υυηίαγ ἢ Οιμπ) 
γυ θη) ΡἰΠρΌΘΙΏ(Ι6 Οἱ ΠΠἸὰΓανάι τ ΟἸηηο5 σδγρογοηΐ, 8501115 086 
Ἰδυἀαθαΐ : τορᾶΐι8 ΦυιδοΌγοπι, αἰΐ, Οὐοὰ (Δ|18 αυυπ 5ἷ:, 
ΟἰΠᾶγᾶ 86, πο Ἰαίγοοϊ 18 ὀχογορί. (48) ΟἸΠαγαάυπι, χυὶ 
ΒΟΘΙΡΟΡ Δ δυάϊ(οΥ 9 ἀφβεγοθαίαν, [8 ἰΐα 8818], Θαϊνα 
8,116 : 1|1ὁ δυΐοπη ἀϊοδηία, Οὐ [4 Οὐυΐα, ἰπααϊξ, ὁδῃοη8 

ΟΙΏΠ658 Χο ᾶ8. Οὐπὶ Δα] οϑοθηΐ]ι5 σογᾶπι ρορυ]ο. ἠϊπ- 

δογογοῖ, ὀχδάνογειπι 116 δἰμα ἢν Τρ  Πὶβ ΠΟΙ μ] ἢ ς οοπηρίθγο 

Οὐρὶ : πα! υἀϊπα ἴῃ ἴρϑαμη οοηνογθα μἱγαγὶ 86. αἰ ὶ αυο- 

Πη0 0 1110 ἀἰπιῖ880 86 ἱπίπογοηΐαγ. Ὀϊοοηίο μοὶ Ταοιϊαπη νὰ] 16 

ΒΌΡΟΓδ 050, Ὅπηο ἰοία ἐδρυΐ [10] ρμεγίγησδη), Αἱ ορο, ἱπαφυϊῖ, 

ἃ 5.55 δίαγηυϊδηϑ (6 ἰΓθαΊοΓα (Δοἰδηγ. Ποροσία ἴρϑηπι ργὸ- 

οδηΐο υἱ 510] Πτογαπι δἰ αυϊὰ οοτηπιοάδγεϊ, δίυ]ιι5, παι! , 

(8, Περοϑίδ,, φυὶ ογίοᾶ5 αυΐάθηι ΠΟ ῥἱ ἴδ οἰ 5, δὰ νϑγάδ; 

γογᾷ δυΐοπ) οχογοϊ δίίοπο πορ]θοία ἰθ δὰ βογίρίδηι οοηΐογβ. 

(49) Εἰ ᾳυὶΐ ἱρδὶ Ἔχ πὶ Θχργυργαθαῖ, Αἱ ἢυλα8, ἱπαυϊξ, 

Πηΐδογ, οἄυϑ8 ΡὨΟΒορὶιδίαβ δ. ΑἸΪῸ τγιιγϑι8 ἀϊοοηία, 5ὶ- 

ΠΌΡΘΏ565 [6 ΟΧἸΙ ΠΣ οοπαἀοιηηδηΐ, ΕΓ ὁρο ἰΠ|ο8, ἱπαυϊί, πηδη- 

δίοηἷδ. [Ιηἰυϊ 8 δ᾽ απο ΟἸΥΡΙοἤΐοθ ΟΥ̓́Θ μᾶ506ῃ» 

ἴδῃ, Οὐδη) εἰΐο, ἱπαυϊξ, ὁ ργοαγα, δ}0 ΟἹ. ΠΡ δ δαὶ Νοπηοἃ 

φιοα μᾶϑίυδ (5ἰσπὶβοα! ) ἴα οοπίυ 81 Βοραίυβ ου͵υς 

ΓΟ γαῖα δι] οί κδἰηΐ ϑιυμίαΐ, Οὐἷα, ἱπαυϊξ, 50}}}}8. ἃς 

Ὀυθ.}}8 οαγίυ8 οχϑίγυςι! δαηΐ, Ῥοίορδὶ δᾳυδπάο 5[1- 

Ρδῖῃ ἃ δίαίυδ : τορϑίι)β Οὐ ἰος ἰδοογοί, υὑἱ πιὸ, ἱηαυϊξ, 

ΓΟΡΙΪ ΒΔ ΠῚ [ΌΓΓΟ δδδυσίδοίδιῃ. Οὐυτὴ δἰ ρθη ροίογοί ἃ 400- 

Ηἶδπι --- φυΐρρα ἰοῦ ρυϊμηαμη ἀβευαὶ οἱ» ἱπορίδιη --- ἀϊ- 

οομαΐ, δὶ αὐἱάδμι οἴ 4}}} ἀφ ἰδεῖ, πλί! ἀδ ; 8] γεγο πϑιηϊηΐ, 

ἃ π|6 ἰπεῖμθ. (50) [πἰεγγοραίιβ δ υδπαο ἃ ἰγγδηπο Οὐ 15» 

πιοαΐ ατὸ ργαβίαγοί δἰδίιιδπι βου] ρογο, Οὐυο, ἰηφυϊί, Ηδ- 

"οὐ 5 οἱ Ατἰβιοσϊίοη [ἰ8ὶ αηΐ. Βορδίυβ αφυοπιοὰο ὨΪΟΗΥ͂- 

δἰτι5 ἀπιίοὶβ υἱογοίυγ, Ὁἱ β8οου δ, δἰΐ : ἄσπη μ᾽ πὶ βυπὶ 58.5- 

Ραπαϊΐ οἱ δ} εξ γδοι08. [μδογίρϑεγαί υϊάδιῃ ἀοπμ δ0α", 

ὍΧΟΓΟ ΠΠΡῸΓ ἀυοῖδ, 

Ἐχ 7ονὸ ρῥγοσπαίυ5 (Δ) } πίοι ἤθγο δ. 

ἴῃ ἰιὰς ἄοιμο μαθ αὶ. ΝΙ}} ἱπσγοάϊαίυγ πιᾺ}}} 



118. ΥἹ, 2. 
ἐπέγραψε᾽ « μετὰ τὸν πόλεμον ἣ συμμαχία.» τὴν 
φιλαργυρίαν εἶπε μητρόπολιν πάντων τῶν χαχῶν. ἄσω- 
τον θεασάμενος ἐν πανδοχείῳ ἐλάας ἐσθίοντ᾽ ἔφη, « εἰ 
οὕτως ἠρίστας, οὐχ ἂν οὕτως ἐδείπνεις. υ ("ὴ τοὺς ἀγα- 

δ θοὺς ἄνδρας θεῶν εἰχόνας εἶναι" τὸν ἔρωτα σχολαζόντων 

ἀσχολίαν. ἐρωτηθεὶς τί ἄθλιον ἐν βίῳ, ἔφη, « γέρων 

ἄπορος. » ἐρωτηθεὶς τί τῶν θηρίων χάχιστα δάχνει, 

ἔφη, « τῶν μὲν ἀγρίων συχοφάντης, τῶν δὲ ἡμέρων 
χύλαξ. ν ἰδών ποτε δύο χενταύρους χάχιστα ἐζωγραφη- 

10 μένους ἔφη" « πότερος τούτων Χείρων ἐστί; » τὸν πρὸς 

χάριν λόγον ἔφη μελιτίνην ἀγχόνην εἶναι. τὴν γαστέρα 

Χαρυδδιν ἔλεγε τοῦ βίου: ἀχούσας ποτὲ ὅτι Διδύμων 
ὃ αὐλητὴς μοιγὸς ἑάλω, « ἄξιος, ἔφη, ἐκ τοῦ ὀνόματος 
χρέμασθαι. » ἐρωτηθεὶς διὰ τί τὸ γρυσίον χλωρόν ἐστιν, 

15 ἔφη, « ὅτι πολλοὺς ἔχει τοὺς ἐπιβουλεύοντας. νυ ἰδὼν 
γυναῖχα ἐν φορείῳ, « οὗ κατὰ τὸ θηρίον. ἔφη, ἣ γα- 
λεάγρα. » (62) ἰδών ποτε δραπέτην ἐπὶ φρέατι χαθή- 
μενον ἔφη, κα μειράκιον, βλέπε μὴ ἑυμπέσης. » ἰδὼν 
[μειραχύλλιον] ἱματιοχλέπτην ἐν τῷ βαλανείῳ ἔφη, 

30 ἐπ᾽ ἀλειμμάτιον ἢ ἐπ᾽ ἄλλ᾽ ἱμάτιον ; « ἰδών ποτε γυ- 
ναῖχας ἀπ᾽ ἐλαίας ἀπηγχονισμένας, « εἴθε γάρ, ἔφη, 
πάντα τὰ δένδρα τοιοῦτον χαρπὸν ἤνεγχεν. » ἰδὼν λω- 
ποδύτην ἔφη, 

Τίπτε σὺ ὧδε, φέριστε; 
[4 

45 ἣ τινα συλήσων νεχύων κατατεθνηώτων ; 

ἐρωτυθεὶς εἰ παιδισχάριον ἢ παιδάριον ἔχοι, ἔφη, « οὔ" » 
τοῦ δὲ εἰπόντος, « ἐὰν οὖν ἀποθάνης, τίς σε ἐξοίσει; » 

ἔφη, « Ὃ χρήζων τῆς οἰχίας. » (03) μειράχιον εὔμορ- 

φον ἀφυλάχτως ἰδὼν χοιμώμενον, νύξας, « ἐπέγειραι, » 

20 ἔφη» : , 

Μή τίς τοι εὔδοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξη. 

πρὸς τὸν πολυτελῶς ὀψωνοῦντα, 

Ὠχύμορος δή μοι, τέκος, ἔσσεαι, οἷ᾽ ἀγοράζεις; 

Πλάτωνος περὶ ἰδεῶν διαλεγομένου καὶ ὀνομάζοντος 
28 τραπεζότητα χαὶ χυαθότητα, « ἐγώ, εἶπεν, ὦ Πλάτων, 

τράπεζαν μὲν χαὶ χύαθον δρῶ" τραπεζότητα δὲ χαὶ 
χυαθότητα οὐδαμῶς" ν καὶ ὅς, « χατὰ λόγον, ἔφη" οἷς 
μὲν γὰρ χύαθος χαὶ τράπεζα θεωρεῖται, ὀφθαλμοὺς 

ἔχεις. ᾧ δὲ τραπεζότης καὶ χυαθότης βλέπεται, νοῦν 
4“οοὐκ ἔγεις. ν (54) [ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, « ποῖός τίς σοι 

Διογένης δοχεῖ» ; - Σωχράτης, εἶπε, μαινόμενος. »] ἐρω- 
τηθεὶς ποίῳ καιρῷ δεῖ γαμεῖν, ἔφη, « τοὺς μὲν νέους 
μηδέπω, τοὺς δὲ πρεσθυτέρους μηδεπώποτε. » ἐρω- 
τυηθεὶς τί θέλοι χονδύλου λαθεῖν, « περιχεφαλαίαν, » 

45 ἔφη. μειράχιον ἰδὼν χαλλωπιζόμενον ἔφη, « εἰ μὲν 
πρὸς ἄνδρας, ἀτυ, εἴς" εἰ δὲ πρὸς γυναῖκας, ἀδιχεῖς. ν 

ἰδών ποτε μειράχιον ἐρυθριῶν, « θάρρει, ἔφη" τοιοῦτόν 
ἐστι τῆς ἀρετῆς τὸ χρῶμα. » δυοῖν ποτε νομιχοῖν 

ἀκούσας τοὺς δύο χατέχρινεν, εἰπὼν τὸν μὲν χεχλοφέναι, 

ε0 τὸν δὲ μὴ ἀπολωλεχέναι, ἐρωτηθεὶς ποῖον οἶνον ἡδέως 

πίνει, ἔφη, « τὸν ἀλλότριον. » πρὸς τὸν εἰπόντα, « πολ- 

ΡΙΟΟΕΝΕΒ. 
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ἰηϑοῦ ρ5 1 ἴρ86, Ῥοδβί Β6]]Π) δὰ χ  υπ. Ροσυηΐδο ουρὶ ἀϊ(αἴσδιῃ 

ΔΙΓΟΘΙη οπιηΐυπὶ πηδίογιμη αἰχὶί. Ῥγοάϊίσιπι φιυρπάδῃ) ἰπἰυΐ- 

ἴυ5 οἰδᾶ5 ἰῃ αἰνογκογῖο διἰοηΐθμη, 51] 50 ργδη ἰβ8οα, δῖ, ὨΘἢ 

ἰΐὰ οπᾶγθθ. (51) ΒΟ!Ο5 νἱγοϑ πη ῖΠ 658 ἀρΟΓΌΠῚ 6596 ; 8Π10- 
ΓΟ) νδοδηζί πη σοι δ !οποη. ἘἈοραίβ ΄υϊάῃδπ) οβ5οΐ ἴῃ 
νἱΐᾶ τηΐϑογιιπι, ΘΘποχ, αἷΐ, οσοπθ. Οὐ ΠδΠῚ ροΓηϊοἰοοἰβδί 8 
τιογάθγοῖ Βα] ]υα, Εχ [ογῖβ, ἰηαυ!, οὈἰγοοίδίου : ὁχ οἰουγίθυ8 

δυΐθιη δ υἰδίογ. [ηἰυἱέιι5 ΔΙ αυδηάο οοηΐδηγοβ ἀ0105 ροβϑἰ 6 

Ρίοίο08 δἷ!, υἱοῦ πόσαμὰ ΟἸίγοη (φιοά οἰσπύποαςξ ἀοϊοτῖου) 
651 ῦ δογπιοποπιὶ δα σγαίίδη ἱποίγισίιΠ) Π16]] ὺ Πὶ 6556 1ἃ- 

ἀυουπὶ ἀἰχ!ῖ. Ὑρηΐγοπι υἱΐα ΟΠ ἸΔγΥ θη ἀρρο δ ραῖ. ΑἸ θἢ 8 

ιἀγπιοποῖη τη ο πὶ [586 ΟΟΙΙΡΓΘΠΘηβιπι, ὨΙσΠ.8 οδί, 

ἰπαυΐί, ὁχ ἰρ80 ποῃγίης (617; αἰαν πιὶδ, ἰὰ 6βὶ ἰαβέϊ οι} 18.) 8ι.8- 
Ροπάϊ. Βοραίαϑ ΟἿ Ρ4]16η8 6886[ δυγιυπι, Ουΐα, ἱπαυϊ, πιι]- 
[05 δαί ἰποἰἀϊαίοτεβ. Μυ]ΐογϑηι ἰη ̓ δοίἰοὰ ἰπ 6 Π8 ΠΟ Ργὸ 

ΒΘΙΙυὰ ἀἰχὶί 6886 ὀᾶνθᾶτη. (52) ΕἸ  ἰνὰ πὶ ϑογν τ ΒΌΡοΓ 
Ρυίουπι (σγΩοα φρέαρ. φιιοα αἰσαςίοΥἱλ ἨΟΊΙΘΉ 651) βοάρη- 

ἴοπλ αυυτ Υἱά ςϑοί, σαν, ἰπααΐΐ, δΔἀο]οβοθηβ, πα ἱποίάδ8. 

ΟΟΥΠΘΠ5 [Ρυ ΘΓ] [1] νοϑ ἱπηοπίογι ἢ) ἤσγοπὶ ἰπ ὈΔ] ηοἶ8, ΝΌΠ,, 
ἱπαᾳυϊξ, δὰ υησυδαΐυ]ιπι ( αἰδὶ πιηιαίο.} δ} γοτο δὰ αἱϊυὰ 
γοβιπηοηίυπι (αἰ ἰπιαίοη) ἢ Ουμπὶ υἱάϊββοὶ δἰ ἰχυδηάο πγ8- 

᾿ΐογοϑ 6χ οἰΐνα ἀγθογα ρβεπάδγα βυ[}οδίδϑ, Οἱίπδηι, ἰηαυϊξ, 

ἈΓΌΟΓΟΒ ΟΠΊΠ68 (Γυσένπιὶ ἢυυδιηοάϊ ἰογγοηΐ. [ηΐυϊ 8 γοβίϊ πη 

ἴυγομ αἰἷξ, 

Ηἰο φυϊά, νἱγ πα, φυροεὶβ᾽ 

86 ΔΙΊ46 πὶ 6 ν᾽ ἱὰ (ΠΟ [6 Βρο] ΓΘ ἸΔΟΓΔ9 ὃ 

Βοσδίϑ π0πλ 80} ]Δπ δι βογυυ) απ ΠΔΌΘγοΐ,, πορανϊί : αϊ- 

ὁρηΐα, δὶ ὄγροὸ πιογίθιῃῃ οἰίθγί8, 4 ϑηδηι ἴθ δ 86 ρι} οΓῸΠὶ 

οἰζογοί ἢ Ουἱΐ ἄομο, ἱπαῦϊξ, ἱπάϊροί. (53) Θυυπὶ δηϊπηδάγογ- 

ἰογαΐ (ογτταόϑυπι Δἀο᾽ ϑοθηίοη δίηδ ουδίοαϊδ οἰνἀογηῃμοπίοπι, 

ΤΏΔΠῸ ρυηθθηβ, ϑύυγρθ, ἱπαιυ, 

Να αυΐδ (6 ἃ ἰογρο βἰογίεπίθηι ὀυδρίαα ἤραί. 

Αἁ οὕ αυΐ ργοίϊοϑᾶ ρᾶγαραΐ ΟὈϑοηΐδ, 

Ηδυὰ ἰομροοναβ οΥβ, ἢἰ}, παἰ ιν! : (Δ πἴυ18 68 ΘΙρίοΓ. 

ΡΙδΐοῃο ἀδ ἰάοἷ8 ἀϊδϑογοηΐα οἱ ποπιηδηΐθ Πη6Π58}}δίθη οἱ 

οἱ ογαἰ!αίομι, Εαυϊάθπι, ἱπαυϊΐ, ο Ρ]αῖο, ΠηΘΠ58Π| οἱ ογᾶ- 

ἴπὰπὶ νἱάθο, πη 58} {ἴδηι γ γΓῸ οἱ οὐδέ ἐ δίθπΊ ΠΟ Υ]Ἱ 460. 

ΕΓ116, Ἀοείς, ἰηαυϊ : φυϊθ05 Θηΐμη ΟΥ̓Δ [1}118 ΠΠΊΘΠΒΔ411Θ ΟΟΠ- 

δρίοἰΐαγ, οΟ.]06 1ιδ68; 408 δὺ(6πὶ Πη6Π58 1185 οἱ ογδί! 185 

ἰη(6 δἰ (γ, πιοπίοιη ποὴ δ 068. (54) [[πἰδγγορϑηί! ουϊάδια 

4ι8}15 ἱρεὶ υἱάδγοίυγ Ὀίοβομθβ (ἐπιο Ρ]Δίο ), Γαβροῃαϊξ : 50“ 

ογαίοϑ ἰηϑδηΐοη5.] Πορϑίυϑ ἃ ᾳυοάδπι φυο οπηροτε ἀυοοπάὰ οἰ! 

πχοῦ, δυγοηίθυβ, ἱπαυϊξ, ποπάυπι, δοηἰδυ.8 ὙΘΓῸ πυηηύδηι. 

"πἰοτγοραίαθ φυϊάπαπ) γὙϑ]οῖ ππδγαγ οο]δριιΐ, Οδίθδπι 

ἰηᾳυΐ!. Αὐοϊαδοδμίαπι ἰῃ Π6 5 8656 ΘΧΟΓΏΔΠΙο6ΠῚ : δ] δὰ Υἱγοῖ 

ὀδρίδῃαοϑ [ἰδ ἴδε, ἰπχυΐ!, Πιΐϑογ 65 ; δὶ δὰ πι0]} 16 Γ68.,, η6- 

αυᾶπι. ὙἰάΘῃ5 8Ο]οΒο ἢ Ὁ} πὶ γυῦοτγα ρογίυξαπη, Οοηβάδ, 

αἰΐ, 61} - Βυ]αβιηοάϊ ε5[ νἱγίυ 5 οοἷογ. Θυυπὶ ἀυοβ διἰαυδηο 

δυάίεδοί Ἰορὶβ ρου ο8, δῆ)008 ἀδπιπανϊ, ἀϊοθηβ δ᾽ ὑογυ Πὶ 

ηυϊάοπι [ἀγϑίυπι 6856, ΔΙ [ΘΓΌΠῚ ΥΘΓῸ ΠΟῚ ρογαϊάϊ886. Βορδίῃυβ 

οὐὐυθηχοάὶ νἰπαηλ Εἰ ΘΠ 1105 Ὀἱθογεῖ, ΑἸίοπυπι, ἱπαυΐ. ὨΪϊ- 

10 



140 

λοί σου καταγελῶσιν »,. « ἀλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, οὐ χαταγε- 
ΩΝ : “- λῶμαι, ν (55) πρὸς τὸν εἰπόντα καχὸν εἶναι τὸ ζῆν, 
᾿ Α ΧΩ 4 Ἁ ΄« ως 3 Ἁ 

« οὗ τὸ ζῆν, εἶπεν, ἀλλὰ τὸ χαχῶς ζῆν. » πρὸς τοὺς 
᾽ ,: 9 .ϑ Ι 4 ΠΣ “Ὁ δῷ 

συμθουλεύοντας τὸν ἀποδράντα αὐτοῦ δοῦλον ζητεῖν, 
,.,. '- 8 Α ὔ ΩΣ 

« γελοῖον, ἔφη, εἰ Μάνης μὲν χωρὶς Διογένους ζῆ, 

Διογένης δὲ χωρὶς δ νου οὐ δυνήσεται. » ἀριστῶν ἐλάλς, 
πλακοῦντος ἐπειςενεχθέντος, ῥίψας φησίν, 

ςι 

ὯὮ ξένε, τυράννοις ἐχποδὼν μεθίστασο᾽ 

χαὶ ἄλλοτε, 

ι0 διάστιξεν δ᾽ ἐλάαν. 

ἐρωτηθεὶς ποτα πὸς εἴη χύων; ἔφη τ πεινῶν μὲν δελιταῖος, 

γορτασθεὶς δὲ Μολοττιχός, τούτων οὺς ἐπαινοῦντες οἱ 

πολλοὶ οὐ τολμῶσι διὰ τὸν πόνον συνεξιένχι αὐτοῖς ἐπὶ 

τὴν θήραν᾽ οὕτως οὐδ᾽ ἐμοὶ δύνασθε συμδιοῦν διὰ τὸν 

[5 φόθον τῶν ἀλγηδόνων ». (66) ἐρωτηθεὶς εἰ οἱ σοφοὶ πλα- 
χοῦντα ἐσθίουσι, « πάντα, εἶπεν, ὡς χαὶ οἱ λοιποὶ 
ἄνθρωποι. ν ἐρωτηθεὶς διὰ τί προςαίταις μὲν ἐπιδιδόασι, 
φιλοσόφοις δὲ οὔ, ἔφη, « ὅτι χωλοὶ μὲν χαὶ τυφλοὶ 
γενέσθαι ἐλπίζουσι, φιλοσοφῆσαι δ᾽ οὐδέποτε. ν φιλάρ- 
Ὑυρον ἥἤτει" τοῦ δὲ βραδύνοντος, » ἄνθρωπε, εἶπεν, 

εἰς τροφήν σε αἰτῶ, οὐχ εἷς ταφήν. » ὀνειδιζόμενός 

ποτε ἐπὶ τῷ παραχαράξαι τὸ νόμισμα ἔφη, κ ἦν ποτε 
χρόνος ἐκεῖνος ὅτ᾽ ἤμην ἐγὼ τοιοῦτος ὁποῖος σὺ νῦν" 
ὁποῖος δ᾽ ἐγὼ νῦν, σὺ οὐδέποτε. » καὶ πρὸς ἄλλον ἐπὶ 
τῷ αὐτῷ ὀνειδίσαντα, « χαὶ γὰρ ἐνεούρουν θᾶττον, ἀλλὰ 
νῦν οὔ. ν (5η) εἰς Μύνδον ἐλθὼν χαὶ θεχσάμενος με- 

γάλας τὰς πύλας, μιχρὰν δὲ τὴν πόλιν, « ἄνδρες 
Μύνδιοι, ἔφη, χλείσατε τὰς πύλας, μὴ ἣ πόλις ὑμῶν 
ἐξέλθη. » θεασάμενός ποτε πορφυροχλέπτην πεφωραμέ- 

80 νὸν ἔφη, 

2 ́--Ἀ -- 

2 ῳἹ 

"λλαδε πορφύρεος θάνατος καὶ Μοῖρα χραταιή. 

Κρατέρου ἀξιοῦντος πρὸς αὐτὸν ἀπιέναι, « ἀλλὰ βού- 
λομαι, ἔφη, ἐν ᾿Αθήναις ἅλα λείχειν ἢ παρὰ Κρατέρῳ 
τῆς πολυτελοῦς τραπέζης ἀπολαύειν. » ᾿Αναξιμένει τῷ 
ῥήτορι παχεῖ ὄντι προςελθών, « ἐπίδος καὶ ἡμῖν, ἔφη, 
τοῖς πτωχοῖς τῆς γαστρός " χαὶ γὰρ αὐτὸς χουφισθήσγ, 

καὶ ἡμᾶς ὠφελήσεις. ν διαλεγομένου ποτὲ τοῦ αὐτοῦ τα- 

ριχος προτείνας περιέσπασε τοὺς ἀχροχτας᾿ ἀγαντ- 

χτοῦντος δέ, ν τὴν Ἀναξιμένους, ἔφη, διάλεξιν ὁδο- 
λοῦ τάριχος διαλέλυχεν. ν (8) ὀνειδιζόμενός ποτε ὅτι 

ἐν ἀγορᾷ ἔφαγεν, « ἐν ἀγορᾷ γάρ, ἔφη, καὶ ἐπεί- 
νησα, » ἔνιοι δὲ τούτου φασὶν εἶναι χἀχεῖνο, ὅτι 
Πλάτων θεασάμενος αὐτὸν λάγανα πλύνοντα, προςελ- 
θὼν ἡσυγῇ εἴποι αὐτῷ " « εἰ Διονύσιον ἐθεράπευες, 

45 οὐχ ἂν λάχανα ἔπλυνες" » τὸν δ᾽ ἀποχρίνασθαι ὁμοίως 
ἡσυχῆ, « καὶ σὺ εἰ λάχανα ἔπλυνες, οὐχ ἂν Διονύσιον 
ἐθεράπενες. » πρὸς τὸν εἰπόντα, « οἱ πλείους σου χα- 

ταγελῶσι», « χἀχείνων τυχόν, εἶπεν, οἱ ὄνοι " ἀλλ᾽ οὔτ᾽ 
ἐχεῖνοι τῶν ὄνων ἐπιστρέφονται, οὔτ᾽ ἐγὼ ἐχείνων. » 

τὉ0 θεχσάμενός ποτε μειράκιον φιλοσοφοῦν, « εὖγε, εἰς 
πεν, ὅτι τοὺς τοῦ σώματος ἐραστὰς ἐπὶ τὸ τῆς ψυχῆς 
κάλλος μετάγεις.» (69) θαυυμάζοντός τινος τὰ ἐν Σα- 

θ [2 

4 Φ 

ΒΙΒΛ. (, β. ΔΙΟΓΕΝΗΣ. 
οοηία ἱρ5ὶ συοάδηιμ, ΜΌΠῚ (6 ἰγργίἀσηΐ, Αἱ οσο, ἱπαυϊΐ, ποη 

Ἰγγ ἀ6ο Υ. (55) ὈΙο οἰ π|8}01Π| 6896 νἵνογο, ΝΟ, ἱπ αι}, υἱ- 

Υοτ ταδί πὶ 6βΐ, 56 πι8]6 υἱνεγο, δυδάοπίίθυς αἱ Πιςσὶ- 
{νυπὶ φυφγογοῖ βογσνυπι,, Βἰἀἰου]ιπι,., ἱπαυΐξ, ο5ῖ, οἱ Μᾶποβ 

δΔῦβαιια Ὠίοροησ νἱναί, ὈὨίοσοηθα δῦθαια ΜδΠ6 πο ροβϑιῖ: 

Ουυπι οἰ ν᾽ 8 'ῃ ργδῃάϊο νϑϑοθγοῖυγ, 8118[8 ρ]δοοηία, δ )οοὶξ, 

ἀϊοοηδ : 

Ἠοβροβ, ἰὐγδῃηΐβ 6 νἱἷδ ἀοοράϊίο. 

Εἰ 8]188 : 

ΕἸΔΡΟΙ]ανξ δυΐοπι ΟἸοδπὶ (ἐλάαν, φμοα 65. οἰΐαπι αἱ ουγ- 

ἰ γογοῖ). 

Βορδίυϑ οἰ})}88 6856ῖ οδηΐβ, Ἐβυγίθηβ, ἰηαυΐξ, ΔΙῸ  ἰδου8., 58- 

([Δἴι18 νόγὸ Μοϊοϑβδίουβ, ἐχ Θογυπι ΠΙΠΊΟΓΟ,, 41105 ρογπλυ 

ἰδυάδηΐ, πραιο ἰδηγθη ΟὉ ἰᾶθογοῖα δι θηΐ οὑπὶ οἷ ὑπ δὰ 

ψοπαῖ Ὅπρηι οσγοαὶ ; [8 Π6 πη] αυΐϊάδηι οὐ ἀοϊογυηι πηοίπ πη 

ΟΟΠστοαὶ δία υηἃ Υἵγόγο ροίοοιϊθ. (56) Βοσδίιι5 Δἢ 58- 

Ῥἰοηίο5 ῥἱδοθη 8 ὙϑοογθηΐιΓ, Οπιπίθυβ, ἰπαιξ, βἰουΐ οἱ 

Ποπηΐμοθ οοίογὶ. ἱπίογγοσδίυϑ ΟὟ πηοπάϊοϊθ Ἰαγε γοηίας 

ΠΟΙ Π68., ΟῚ δυΐοπ) ἢ] οϑορὶ 8, Ουἱα οἰδυάο!, ἱπαυϊξ, 

86 ἢογὶ ροβ86 οἵ οὔθοοϑ Ορπδηίΐυγ οἱ ἰῃδοβ; δί ρ]}]ΟϑΟρ]οβ 

Βυηαυδηι. Ῥοϑοοῦαί αὐ! ἀ8Π| 8} ἄΥἅΓο : {110 διιΐδῆι πιογὰβ 

ποοίοπία, Αἀ εἰδυπι, ἱπᾳυΐ!, ποπῖο, ἰδ ροβίυϊο, ποῃ δά 

δορυ]ογυη. Εχργοργδηίὶ αυοὰ δἰἰφυδηᾶο [4150 ρϑοιπίδηι 

δἰσιδϑϑοί, Τορυβ, ἱπαυϊέ, [υἱΐ απ (4118 ογᾶπὶ χυλ] 15 ἰὰ 

τηοῦο ; 40.}}8 δυΐδπι 650 πιοάο 50π|, πυπαυδηι ἰὰ ογίβ. Α]- 

(ογὶ δ᾽ δἱ ἰάδπλ ὀχργοῦγδηϊι, Αἰφυΐ, ἱπαυΐϊ!, πε οἰΐδηι (6 ἢ}- 

Ῥυ8 αυυπ ἐπι  ΓῸ ΠῚ, [81 ΥΟΓῸ ποη ἰΐΔ. (57) Μγπάυπι 

Ργοίδείυβ ᾳυυσπὶ Υἱάθγοί 8Π)ρ]88 ρογίδϑ οἱ υὑγῆοπὶ πιοάϊ- 

οδΔπ), Υἱγὶ, ἱπαυϊί, Μγπάϊϊ, ρμοτίδϑ οἰδυ 6, πὸ υΓὮϑ νοϑῖγα 

οςτγοάϊδίυγ. Οὐυυπι Υἱά ϑοοί 8} αυδηᾶο Ἰοπλίποιι ἰῃ ρυγρυΓῶδ 

[υγίο ἀορτγειιθηφυπ, ἰηαυϊί, 

ῬΡυτγρυγόιπι οΟρ  (αἰυπι υἱοϊοηΐδαι!6 Ῥᾶγοᾶ. 

Ογδίογο ργοοδηία υἱ δὰ 586 ῃὑγοποιϑοογοίυγ, Αἱ πηδῖο, ἰπ- 

υϊί, 581 ΑἸ μθηἷδ8 Ἰπαογο συᾶπὶ δρυὰ Οταίεγιιπ ἴγυΐ τηδσπὶ- 

ἢσδ ἰποίγυςία ποηβᾶ. Απδχὶπηθηοπὶ ΘΟ θηΐθἢς ΟΓδίΟΓΘΙΏ 

Ρἰησυρξηι αἱ ΟὈδβιη), Ππρογίίγο, ἰηαυΐ, οἱ πο 8 ραυροτγί- 

Ὀὺπ8 γοηΐγοπ) : αὐἱρρα οἱ 'ρ66 80 ὁπόγὸ ἰουδδογίβ οἱ ποῦΐβ 

ΘΟ] υπηθηο ογὶβ. Ὀἰβϑογοηΐο 110 δ᾽ἰᾳυδηάο, 5815δπιθηΐίσῃι 

ρτοίοποπβ δυάϊογοβ πῃ 86 οοπγνογίϊξ : ἱπάϊσπδηϊο ἱΠ|0, Ὀΐ8- 

Ρυ ίαίοποηι, ἰηαυδ, ΑΠαχἰπιθη 8 ὑπὶυι9 ΟὔΟΙΪὶ 585 Δ) Π Π| 

ἀἰϑοο!νίί. (58) Ουυπι 1} ργοῦγο ἀδγείυγ ᾳυοὰ ἰπ ἴογο πιδῃ- 

ἀυςσατγεῖ, [η ἴογο οηΐπι, δἰέ, ϑευγῖνὶ. Ουἱϊάδηι εἰ ἰΠυἀ ἰϊυ}}5 6586 

δἰυηΐ, φυοὰ ἰηΐυϊ τυ {Πππ| ΡΙΑίο ἰανδηΐθπ) οἰεγα,, δοοράθῃβ 

δὰ δυγο {Πὶ ἀϊχογί,, δ: ὈΪοηγϑίο οὐὔβοαυθγογίβ, Οἱ ογὰ ῃγο- 

[οοῖο ΠΟῊ ᾿δύ6Γοβ : {Π 0 π 4 6 δὰ δΌΓγοΠι ἰΐοπι γοϑρομάϊδοα, Εἰ 

ἴυ εἰ ἰανυθγοβ οἱογᾶ, Ὠοηγδίο ποῦ οὐὔϑοχιογογίβ. Ὀίοθηίὶ 

οὐυἱάδηι, Μυϊὶ 6 ἰγγἀοηΐ, Εἰ 1105, ἰπαυϊί, (ογία 896 δϑίηΐ : 8ὲ ἃ 

ποη {}}} δϑῖηο8 ουγδηΐϊ, ΠΟ4Ὸ6 Θρὸ 1108, τοδροηάί!. σοηβροοῖο 

ΔΙοϊοβοσηίυϊο ρἢ ΠΟ ΟΡΡϑηῖ6, Εἶα, ἱπαι, χυὶ δπιδίογοβ 

οογροτίβ δὰ δηΐπιχ' ρυ!ο γυἀίηοα) ἰγδάυοδϑ. (59) Αἀπλγα πο 



[18. ΥἹ; 3. ΒΙΟΘΕΝΕΞΒ. 

μοθράκν͵ ἀναθήματα, ἔφη, « πολλῷ ἂν ἦν πλείω εἰ 
καὶ οἱ μὴ σωθέντες ἀνετίθεσαν " » οἱ δὲ τοῦτο Διαγόρου 
φασὶ τοῦ Μηλίου. εὐμόρφῳ μειραχίῳ ἀπιόντι εἰς συμ--" 
πόσιον ἔφη. « χείρων ἐπανήξεις "» τοῦ δ᾽ ἐπανελθόντος 

6 καὶ τῇ ἑξῆς εἰπόντος, « χαὶ ἀπῆλθον χαὶ χείρων οὐκ 
ἐγενόμην, » ἔφη, « Χείρων μὲν οὔ, [ὐρυτίων δέ. » 
δύςκολον ἅτει " τοῦ δ᾽ εἰπόντος, « ἐάν με πείσης. » 
ἔφη, « εἴ σε ἐδυνάμην πεῖσαι, ἔπεισα ἄν σε ἀπαγ- 
ξασθαι, ἐπανήρχετο ἐχ Λαχεδαίμονος εἰς ᾿Αθήνας" 

ιυ πρὸς οὖν τὸν πυθόμενον, « ποῖ καὶ πόθεν »; « ἐχ τῆς 

ἀνδρωνίτιδος. εἶπεν, εἰς τὸν γυναιχωνῖτιν, » (δι) ἐπα- 

γήει ἀπ᾿ Ὀλυμπίων" πρὸς οὖν τὸν πυθόμενον εἰ ὄχλος 
εἴη πολύς, « πολὺς μέν, εἶπεν, δ᾽ ὄχλος, ὀλίγοι δ᾽ οἱ 
ἄνθρωποι. » τοὺς ἀσώτους εἶπε παραπλυσίους εἶναι 

ι5 συχαῖς ἐπὶ χρημνῷ πεφυχυίαις, ὧν τοῦ χαρποῦ ἀνθρω- 
πος μὲν οὐχ ἀπογεύεται, κόρακες δὲ χαὶ γῦπες ἐσθί- 
ουσι. Φρύνης ᾿Αφροδίτην χρυσὴν ἀναθείσης ἐν Δελ- 
ψοῖς (φασὶ) τοῦτον ἐπιγράψαι, « ἀπὸ τῆς τῶν Ἑλ- 

λήνων ἀχρασίας. » ᾿Αλεξάνδρου ποτὲ ἐπιστάντος αὐτῷ 
20 χαὶ εἰπόντος, « ἐγώ εἶωαι ᾿Αλέξανδρος ὃ μέγας βασι- 

λεύς »,« χἀγώ, φησί, Διογένης ὃ κύων. » ἐρωτηθεὶς 
τί ποιῶν κύων χαλεῖται, ἔφη, « τοὺς μὲν διδόντας 
σχίνων, τοὺς δὲ μὴ διδόντας ὑλαχτῶν, τοὺς δὲ πονη- 
ροὺς δάχνων. » (61) ἀπὸ συχῆῇς ὠπώριζε" τοῦ δὲ φυλάτ- 

25 τοντος εἰπόντος, « αὐτόθεν πρίζην ἄνθρωπος ἀπήγξατο, υ 
« ἐγὼ οὖν, φησίν, αὐτὴν χαθαρῶ. » ἰδὼν Ὀλυμπιονίχην 
εἰς ἑταίραν πυχνότερον ἀτενίζοντα, « ἴδε, ἔφη, χριὸν 
᾿Αρειμάνιον ὡς ὑπὸ τοῦ τυχόντος χορασίου τραχηλίζε- 

ται. » τὰς εὐπρεπεῖς ἑταίρας ἔλεγε θανασίμῳ μελι- 
3. χράτῳ παραπλησίας εἶγαι. ἀριστῶντι αὐτῷ ἐν ἀγορᾷ 

οἱ περιεστῶτες συνεχὲς ἔλεγον, « χύον᾽ » ὃ δέ, ὑμεῖς. 
εἶπεν, ἐστὲ χύνες, οἵ με ἀριστῶντα περιεστήχατε. » 

δύο μαλαχῶν περιχρυπτομένων αὐτὸν ἔφη, « μὴ 
εὐλαθεῖσθε“ κύων τευτλία οὐ τρώγει. » περὶ παιδὸς πε- 

80 πορνευχότος ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, « Τεγεάτης, υ ἔφη. 

(862) ἀφυῇ παλαιστὴν θεασάμενος ἰατρεύοντα ἔφη, « τί 
τοῦτο; ἢ ἵνα τούς ποτέ σε νιχήσαντας νῦν χαταῤαάλης: » 

᾿ θεασάμενος υἱὸν ἑταίρας λίθον εἰς ὄχλον βάλλοντα, 

« πρόςεχε, ἔφη, μὴ τὸν πατέρα πλήξης. υ δείξαντος 
(0 αὐτῷ παιδαρίου μάχαιραν ἣν εἰλήφει παρ᾽ ἐραστοῦ, 

« ἣ μὲν μάχαιρα, ἔφη, καλή, ἢ δὲ λαδὴ αἰσχρά" « ἐπαι- 
νούντων τινῶν τὸν ἐπιδόντα αὐτῷ ἔφη, » ἐμὲ δ᾽ οὐχ 
ἐπαινεῖτε τὸν ἄξιον λαθεῖν. » ἀπαιτούμενος ὑπό τινος 
τρίδωνα ἔφη, « εἰ μὲν ἐχαρίσω, ἔχω" εἰ δ᾽ ἔχρησας, 

ι χρῶμαι, » ὑποδολιμαίου τινὸς εἰπόντος αὐτῷ ὅτι χρυ- 
σὸν ἔχοι ἐν τῷ ἱματίῳ, « ναί, ἔφη,, διὰ τοῦτο αὐτὸ 
ὑποδεδλημένος χοιμᾷ, ν (6) ἐρωτηθεὶς τί αὐτῷ 
περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη, « εἰ χαὶ μηδὲν ἄλλο, 
τὸ γοῦν πρὸς πᾶσαν τύχην παρεσχευάσθαι. ν ἐρωτηθεὶς 

δ0 πόθεν εἴη, « χοσμοπολίτης,, ». ἔφη, θυόντων τινῶν τοῖς 
θεοῖς ἐπὶ τῷ υἱὸν γενέσθαι, ἔφη, « περὶ δὲ τοῦ ποδαπὸς 
ἐχρῇ οὐ θύετε: ν ἔρανόν ποτ᾽ ἀπαιτούμενος πρὸς τὸν 

ἐρανάρχην ἔφη, 
Τοὺς ἄλλους ἐράνιζ᾽, ἀπὸ δ᾽ “Ἕχτορος ἴσχεο χεῖρας. 
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αυοίδπι 68 485 ἰῃ βδιηοίπγϑοὶδ βυηΐ ἀοηδτία, ἴοηρο, αἱΐ, 
Ῥίιγα οαβοηΐ, 5] αἱ αιιϊΐ βεγυδίἱ ΠῸη βυπί, ἀράϊοβεςοηΐ, ΑΠῚ 

Ὠϊαρογθ Μοῖΐο ἤος δϑείρηδηί. Ἐογηιοθο δάοϊοβοοηίὶ δή 
“ΟΗΥΪν πὶ οὐ], Ὠοίογίογ (χείρων), ἱπαμξ, γοτηθαθὶς : ἢ 10 
τοἀοσιπίο εἴ ροβίγ αἴθ ἱρεὶ ἀἰοοπίς, ἘΠΔΌΪΙ οἱ ἀοιογίογ οἴοοίας 
ΠΟ βυπι, Νοῆ ἴι αυΐάοπι, ἱπαυ!, ΟἹ γοη ( ἀδίθγ)ογ), βοὰ 
Ευτγγίίοη (ἰαχίον"). Ῥοβίυ!αραί αιιϊδάτπ) δῸ Ποπιΐπα Πηογοϑο : 
400 ἀϊςεηίε, δὶ πιἰΐ ρεγβυδϑογίβ, Εσχυΐάοπι, ἱπφυϊ!, εἰ ροΓ- 
Βυ Δ ΟΓΟ ΡΟ556ΠῚ, δι18 3856. υἱ [6 δυϑροηάογοβ. ἈΒογυογίοδα - 
ἴαν [δοούοπιοης Αἰ πο πα5 : ἰη ογγοσδίιβ σία 4ιο οἱ ὑπο 
γεηϊγεῖ, Α υἱγίβ, ἱμαυΐί, δά πηυ]ίογοβ. (60) Ποάϊομβ δἢ 
ΟἸ ΒΡ 8 φυυπὶ τοραγοίυγ δ τυ] Δ ἰδ] ἑαγνα Γπογἱ, ΤΌΓΡΑ, 
ἰπηαυξ, 5826 τυ] δ,, βοὰ ΠΟΠΙΙΠ68 ῥδυοί. Τιυχυγίοεοβ ἀἰοαδδὲ 
8 Π|}}68 ΠΟῸ 5 4018 ΘΓ ργωοἰρ [8 πδϑουηΐαγ, φυδγυπη (τα- 
οἴυβ Ποπιο ποη ριυβίδί, ΟΟΥ̓Τΐ δυίοπι οἵ νυ αγος οὐτηοάυηί. 
ῬΠγγη 6 βοογίιιπη ὙΈΠογοπ) δυγοᾶπὶ ὨΘΙΡ 9 ἀδάϊοανί, ουἱ 
116 ἱπβογίραίξ : 86 σγοογιηι ἱμχιρία. ΑἸοχδηᾶγο ᾳυοῃ- 
ἄδη {}}} δβϑδίδίθπίο οἱ ἀϊδοηίδ, Ἐσο βιιῃ) ΑἸαχδηοΓ ΤΩΔΡΉΙ8 116 
τοχ, ΑΓ ἐδ, ἱπαιυ, Ὀοσοπο8 οδηΐβ. Ἐορδίυθ αυϊάηδη) 
[οί 5 ομηΐβ γοσδγοίυν, Οὐοὰ 68 ἱηαυϊί, Ὀ]δπάϊοτ αι! ἀδηΐ, 
ἴη 608 γογο αυΐ ποῦ ἀδηΐ ΟὨΪδίγο, πιᾶ]ο5 διιΐθῃη πηογάθο. (04) 
Εχ ἤσυ υδάλπι ροπιᾶ ἰορεῦαί : ουδίοάθ αἀἰοδηία, ΗΙς διΐδ 
Ῥδύοοβ ἀΐ68 ᾿ΙΟΠΊΟ βυβρθηδυβ 681, Εφο ἰρίίυς, ἱπχαϊξ, ἢ] δηὶ 
Ρυγρᾶρο. ΟἸγπιρίοπίοθη ἱπίμ θη ἰῃ δοογέι ἰγοχαυρηίογ ἰη- 
ἰοπάἀεπίοπι, Ἐοοδ, ἰπχαϊξ, υἱ ἃτίοβ Μαγέϊυβ ἃ ρα! νυ] ατὶ 
Ῥ6Γ ΟΟἸ]υπὰ σδρίυϑ δι ιοἰΐυγΓ. ἘΘτΙηοβᾶ βοογίαᾶ ᾿οἰδ]ϊ τηι]80 
ΟῚ Οἰ 55 πη 118 ἀἰοοθαῖ. Ργδπάοηίὶ ἰῃ ἰογο φαΐ αἰγευπηρίαμδηὶ 
ἰάθη ἀοπὶ δοοϊδιηδθδηΐ, Οδηίϑ : δί 11}16, 08, αἱἷΐ, ὁδῆθς δβέίβ, 
αυΐϊ ργδπάθηίοπὶ π|6 οἰγουπιδία (ἰδ. Οὐυπὴ ἀυ Τ0]168 86 
ἰροὶ βυραυοσογοηξ, ΝΟ], ἱπαυϊέ, νογογὶ : οδηΐβ θοΐίδ8 ἤθη 

ΟΟΠΊΘ 1. 6 ΡύσΓΟ βίυρτϑίο οὐδ 6356 γοραίυβ, Τοφοδῖοα 

(6 ἐμραπατὶ), ἰπφυϊξ. (62) Θυυπι νἱά ἰ55δΐ ἱρπαυι Ἰαοία- 

ἴογοπι πηθυ οἶπᾶπιὶ ργοἤίοπίεπι, Ουἱά ἢοο ἱπαυΐϊξ, ἤυπὶ υἱ 

(08 4υἱ 6 δ] ᾳυδηο υἱοθγυπί πῦποὸ ἰρθα ἀο᾽ οἷδ8 Ὁ Οὐυη) 

Βοοῦί! Π]Ιυπὶ ἴῃ (πγθδ8 ᾿δοίδηΐοπι ἰδρίἀθϑ οογπογοῖ, σατο, 

δῖξ, Π6 Ρϑίγεπι δγίδβ. ῬάδγΟ οδίθηδηὶ ἱρϑὶ μ᾽ δαΐιπι χύση 

8 ἀπιδίογο δοοδρογδί, ΟἸδάϊιβ, ἱῃαα!, Ρυ] ἰοῦ δϑί, βοὰ 
Οδρυ]058 (φιοά σγίδοθ ἐδί δἔαης οοὐδδῖο τημπδγὶβ) [ἀχὰι5. 
1ιδυἀ δηλ θυ 4 θυ ϑάδπλ οὰπὶ υΐ 1 ὀγοψανεγαῖ, ΜῈ δι- 

ἰεπὶ, ἱπαυϊξ, ποη Ἰἰδυάαί!8 φυὶ δοοίρογα τπηοσυΐ ἢ Οὐυπὶ 8 

αυράδπι ΡΑ]] πὴ γορε(εγοίυγ, 5: φυϊάθιι, δἱξ,, ἀοῃδβίὶ, [ιᾶ- 

θοο; δἰπ δυΐεπι οοπιπηοάδϑίϊ, υΐογ. Θυρροκί ἢ φυοάδηι οἱ 

ἀϊοοπίς,, ΑὈΓΌΠΩ ΠΔ}»68 ἔῃ ρ4]}1}0, 118 88η6, ἰπαυΐί : ἰἀείγοο 

ἴΠ|0 δυρροβίίο οράογῃνἰ8. (63) Βορδίυβϑ αυΐὰ 6χ ρ] ΝΠ οϑορ να 
Ἰυογαίαϑ [αἰβδοῖ,, ΕΓ ἀτλβὶ π|}}}} δἰἰαὰ, ἱπαυΐξ, γ6] μος ἰρβαπι 
αυοὰ δὰ ΟἸΠΟΠῚ ἰογίμηδπ) ρᾶγδέυδ βι}π). Ἰηϊογγορδίαδ οὐ788 
ε58εΐ, Μυπάϊ οἶνὶ5, αἰΐ. 5δογ Ποδπίί θυ φυϊρυκάδιηῃ αἱ Π]υ 

ἃ ἀἰϊ5 ἱπιροείγαγοηί, Οἱ, ἱπαα, θομυμὰ ἱπηροίΓοίϊβ, ἤθη ἰπη- 

ΤΟΪδ [53 Οὐυπὴ δἰ ροπὶ Δ] αιᾶπιο γοσαγοίαυγ, οοἸ]δείοτὶ αδἱΐ ᾿ 

ἘἈΘΙΠολ05 5ρ0} 18, σΟἸ 6 δοᾶὰ ἃ} ΗἩοοίογε ἀοχίγδηι. 
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ἢ ταύτην μήτ᾽ ἀχούειν μήτ᾽ αἰσθάνεσθαι. 

118 

τὰς ἑταίρας ἔφη βασιλέων εἶναι βασιλίσσας᾽ πράττειν 

Ἱὰρ ὃ τι ἂν δόξῃ αὐταῖς. ψηφισαμένων ᾿Αθηναίων 

᾿Αλέξανδρον Διόνυσον, « χἀμέ, ἔφη, Σάραπιν ποιή- 
σατε. υ πρὸς τὸν ὀνειδίζοντα ὅτι εἰς τόπους ἀχαθάρ-- 

τους εἰςίοι, « χαὶ γὰρ ὃ ἥλιος, ἔφη, εἰς τοὺς ἀποπά- 

τους, ἀλλ᾽ οὐ μιαίνεται. » (64) ἐν ἱερῷ δειπνῶν, μεταξὺ 

ῥυπαρῶν" ἄρτων παρατεθέντων, ἄρας αὐτοὺς ἔρριψεν, 

εἰπὼν εἰς ἱερὸν μηδὲν δεῖν ῥυπαρὸν εἰςιέναι, πρὸς τὸν 
εἰπόντα, « οὐδὲν εἰδὼς φιλοσοφεῖς, ν ἔφη, « εἰ καὶ 
προςποιοῦμαι σοφίαν, καὶ τοῦτο φιλοσοφεῖν ἐστι. » 
πρὸς τὸν συνιστάντα τὸν παῖδα χαὶ λέγοντα ὡς εὐ- 

φυέστατός ἐστι χαὶ τὰ ἤθη χράτιστος, « τί οὖν, εἶπεν, 
ἐμοῦ χρήζει; » τοὺς λέγοντας μὲν τὰ σπουδαῖα, μὴ 
ποιοῦντας δέ, ἔλεγε μηδὲν διαφέρειν χιθάρας " χαὶ γὰρ 

εἰς θέατρον 

εἰςήει ἐναντίος τοῖς ἐξιοῦσιν: ἐρωτηθεὶς δὲ διὰ τί, 

« τοῦτο, ἔφη ) ἐν παντὶ τῷ βίῳ ἐπιτηδεύω ποιεῖν, ν (65) 
ἰδών ποτε νεανίσχον θηλυνόμενον, « οὐχ αἰσχύνῃ, ἔφη, 
χείρονα τῆς φύσεως περὶ σεαυτοῦ βουλευόμενος; ἣ μὲν 

γάρ σε ἄνδρα ἐποίησε, σὺ δὲ σεαυτὸν βιάζη γυναῖχα εἰ- 
ναι. » ἰδὼν ἄφρονα ψαλτήριον ἁρμοζόμενον « οὖκ αἰσχύνη, 
ἔφη τοὺς μὲν φθόγγους τῷ ξύλῳ προζςαρμόττων, τὴν δὲ 
ψυχὴν εἷς τὸν βίον μὴ ἁρμόττων ; » πρὸς τὸν εἰπόντα, 
« ἀνεπιτήδειός εἶμι πρὸς φιλοσοφίαν, ν « τί οὖν, ἔφη, 

ν ζῆς, εἰ τοῦ καλῶς ζῆν μὴ μέλει σοι;» πρὸς τὸν καταφρο- 
νοῦντα τοῦ πατρός, « οὐχ, αἰσχύνη, ἔφη, χαταφρονῶν τού- 
του δι᾽ ὃν μέγα φρονεῖς ; » ἰδὼν εὐπρεπῇ νεανίσκον ἀπρε- 
πῶς λαλοῦντα, « οὐχ αἰσχύνη, ἔψη, ἐξ ἐλεφαντίνου χο- 
λεοῦ μολυύδίνην ἕλχων μάχαιραν; ν (66) ὀνειδιζόμενος 
ὅτι ἐν χαπηλείῳ πίνει, « καὶ γὰρ ἐν χουρείῳ,, φησί, χεί- 
ρομαι. » ὀνειδιζόμενος ὅτι παρ᾽ ᾿Αντιπάτρου τριδώνιον 
ἔλαθεν, ἔφη, 

Οὕτοι ἀπόύλητ᾽ ἐστι θεῶν ἐρικυδέα δῶρα. 

πρὸς τὸν ἐνσείσαντα αὐτῷ δοχόν, εἶτα εἰπόντα, « φύλα- 
ξαι, ν» πλήξας αὐτὸν τῇ βαχτυηρία εἶπε, « φύλαξαι.» πρὸς 

τὸν λιπαροῦντα. τῇ ἑταίρα, « τί θέλεις, ἔφη ) τυχεῖν, 
ὦ ταλαίπωρε, οὗ τὸ ἀποτυχεῖν ἄμεινόν ἐστι; » πρὸς 
τὸν μυριζόμενον, « βλέπε, εἶπε, μὴ ἡ τῆς κεφαλῆς σου 

εὐωδία δυςωδίαν σου τῷ βίῳ παράσχῃ. » τοὺς μὲν οἰχέ- 

τας ἔφη τοῖς δεσπόταις, τοὺς δὲ φαύλους ταῖς ἐπιθυ - 

μίαις δουλεύειν. (67) ἐρωτηθεὶς διὰ τὶ ἀνδράποδα 

ἐχλήθη,, « ὅτι, φησί, τοὺς πόδας ἀνδρῶν εἶχον, τὴν δὲ 
Ψυχὴν ὁποίαν σὺ νῦν ὁ ἐξετάζων. » ἄσωτον ἥτει μνᾶν’ 

πυθουένου δὲ διὰ τί τοὺς μὲν ἄλλους ὀδολὸν αἰτεῖ, αὐτὸν 
45 δὲ μνᾶν, «ὅτι, εἶπε, παρὰ μὲν τῶν ἄλλων πάλιν ἐλπίζω 

ΗῊ] 

λαύδεῖν, παρὰ δὲ σοῦ θεῶν ἐν γούνασι κεῖται εἰ πάλιν 
λήψομαι. ν ὀνειδιζόμενος ὅτι αὐτὸς αἰτεῖ, Πλάτωνος 
μὴ αἰτοῦντος . « χἀχεῖνος, εἶπεν, αἰτεῖ, ἀλλ᾽ 

Ἄγχι σχὼν χεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ᾽ οὗ ἄλλοι. 

ἰδὼν τοξότην ἀφυῦ παρὰ τὸν σχοπὸν ἐχάθισεν, εἰπών, 

« ἵνχ μὴ πληγῶ ὺς ἐρῶντας ἔ: ὃς ἧδον: νὰ μὴ πληγῶ, ν τοὺς ἐρῶντας ἔφη πρὸς ἡδονὴν 
ἀτυχεῖν. (05) ἐρωτηθεὶς εἰ χαχὺς ὃ θάνατος, « πῶς, 

ΒΙΏΛ. (ζ, β. ΔΙΟΓΕΝΗΣ. 

δοοιία ἀἰζεὶϊναῖ τοριιπὴ 855 γορίηδ8 : ΠΔΙΠ41ΠῸ 1105 δὰ ἰ8[8- 

γΠπὶ ΔΒ ΓΙ} [Δ ΟΓΟ Ομηπᾶ. ΑἰΠοηἰ ἢ δ᾽ 0ι18 ΑἸ Θχδηάγυπι 

Ὀἱοηγθηπὶ ἀδοογποηίίθυς, Κλ τη, ἱπαυϊ, δογαρίῃ [ἃ - 

οἰἰ6. ἘχΧργοργδηί αιοὰ Ἰοοδ ἱπιπηιπάδ ἰμίγοίγοί, Εἰ 50], 

ἰἱηφυϊί, ἰῃ δθοῦβϑ8 δ 1, πραὰθ ἱπαιήπαίυγ. (64) [π ίἅπο 

ΟΡΏΔη8, 4υ0Π)| ΡδΠ65 5ογαϊαϊ δῃροϑί(ϊ οδϑοπί, 51}. 

Δ) )οεἶξ, ἀϊόθηβ ἰῃ ἰθρ!πι πΐ ἢ} ορογίαγε δβδογάϊζμπι 

ἰησγαῦϊ. Ὠϊοοηία συοάδπι οὐγ πἰ 1} δοίοἢ 8. ΡΠ ΟΘΟρ μᾶγοίαγ, 

Εἰ5|, ἱπαιῖί, βαρίθπίϊδπι δἰ μλυ}]ο, ἰοσ ἴρϑυπι ΡΠ] οϑοριιαγὶ 

ὁ5ῖ. Τιυάδαβθαίιγ ρυογ δὰ ἢ ὰπ δά άἀποίι8, σχυοὰ ἱπροηΐο 

ΘΧΟοΙογοῖ οβϑοίαυα ορίϊηΐδ πηογίθυδ : Οὐυϊὰ ογρο, ἱπααυϊξ, 

ἴὴ6 ἱπαϊσοὶ ἢ Ουἱ γοοίὰ ἀϊοογοπί, δὰ ποῃ [δοογοηΐ, θο5 εἰ- 

{Π|ᾶγίρ δ᾽ πι} 108 αἰοθαὶ : Δ ΠΟ Θηΐπὶ Π1}}}} δυάϊγα ΠΡΩῸ6 δοηίγο. 

ΤΙιοαίγυπι ἱπογοα δῖ Γ οχ δάγνογθο δχουηζ μη : γοραίῃ5 

οἷ ἰ(ὰ (Δοογοί, Ηος, αἰΐ, ἰῃ ομμηὶ υἱΐδ ίδοογα βίυἀθο. (05) 

ὙΙάοΠ5 δ ἰχυδηάο 8Ο] ϑοθῃί} πὶ αἰεί παγὶ, ΝΟ ρυ(οῖ, 

αἰΐ, ἀοίογυ5 υᾶπι παίαγαπι ἰρϑᾶπὶ ἀ6 ἴθ ἰρ80 βίδίαογο ἢ }Π1ἃ 

ΘὨἷπι ἴθ υἱγυ (οοἱΐ, ἴὰ [6 οοσίβ ΤΠ ΘΓ) ἤσγὶ. [πἰυ θη Ν 

υοπάδπι ράγιπὶ οογάἀδίιπιὶ ἀρίαγα 58] 6 Υ πὶ, ΝΟ ογυ- 

θόβοβ, ἱπαυΐξ, χυΐ 80105 Ππὸ ἃρίο8, ἀπ πιυπ δὰ νἱίδπ) πο 

οΟΙπροηδ5} Ὠίοοπ! οὐάδηι, ΓΔ ηρι5 δὰ ΡΠ ]οϑορὶιίδηι Ὠοη 

8:10, Ουἱὰ ογέο,, 4}, νἱν]8, δὶ αἱ Ποπὸ νυἱνδβ πα ϊὰ {ΠῚ 

οὐγὰ 6519 (υμίοιηποηία φιοήδιῃ ραΐγοπη, Νὴ ριάοϊ, αἷϊ, 

οι πὶ ΟΠ ΘΠ πόσο, Ζυΐ ΕΠ0Ὸ} αὉ ΠηᾶσΠῸ8. δρί γί (8 σογδθ ον 

δυςίον ἢ ΥἹἄθηδ ἀθοοόγιτη δ] οδοδηΐθῃ ἱπάροογε ἰοχυοηίομι, 

ΝᾺ ΘΓ ΟΒΟΙ5, δἷΐ,, ὁχ Θθυγηρᾶ γαρίηδ μ᾽ απιροιι ἢ) δ ισογο 

δ᾽ δάϊαηι " (06) Οὐππὶ 1}}} ργοῦγο ἀδγοίιγ, υοὰ ἰπ οδιι μοι 

υϊθογοί, Εἰ ἰπ ἰοποίγὶ πᾶ ἰοπθοῦ, ἰηχιθ. Ὑἱέο υϑγίοιμαίιιγ 

οἱ υοιὶ ἃ} Απίϊραίγο δοζορίςϑοί μδ] ϊοϊυπι : απ ἢ|16 ἰπ- 

4}, 

πο εϊοη δ ἀἰοὺπι πο βιπί ἰποίρηϊα οπᾶ. 

Οὐυπι οἱ ψυϊάδιη γά] 01} ἐπι ρον 550} ἃς ἀἰοογοί, ὕάνὸ, Ὀδοῦ]Ὸ 

{Ππ|π| Ἑαλάοῃ5 αἱΐ, σάνο. ϑυρρ!οδηία χυοίαιῃ πγογοίγὶοἷ, 

Ουώ, αἰΐ, Υἱδ, Πηίϑογ, 40 114 ἱπηραίγαγο, φυσὰ ποι ἰπιρὺ- 

ἴγαγο ργιρϑίοι ἢ Οηρι θη 5 ἀ ἢ υ1ο, ΥἹὰ, αἰΐ, πὸ ἰγασταηι δ 

ΟΡ (15 (ογοπὶ να ᾿γαλθίεῖ. ϑόγνοθ αυϊάδπι ἀοπηιίπίβ, 

ΠΊΔ105 διιῖ6Π) Οὐ 8 {10115 βογνυῖγα ἀϊοομαΐ. (67) Βοραίι8 

ΟἸΓ πηαποὶρία ἀνδράποξα 5ἰηἴ Δρρο]αΐα, Ουἱα ροάθ8 (πόξας) 

᾿ηεἷ, Πα πΐ νυἱγογαπὶ (ἀνδρῶν), δηΐμηθσπι δυΐοπι αυδίοπι 

ἴὰ πύης 08 40] [τος ἰηἰογγοσᾶθ. Α γυ7γοάΐρο ροίοραϊ τηΐ- 

ΠδΙη : ἃ 41|0 400Ππὶ ΓοΟσΓΟΙΓ ΟΌΓ 80) 8}}}8 ΟὔΟῚ] υπ., 80 56 

Ροίογοῖ τηΐπᾶμπ, Οὐἱὰ, ἰμαμξ, Ὁ Δ1}}5 οὐμηΐθυ8 ἀδιο πιὸ 

δοοορίυγυη ΒΡΟΓΟ,, Δ 5 [6 γΟΓῸ 80 ΓΙΓΘΙ5. δουρί Γ.5 5, 

ἴπ ἀοογὰπὶ ργοηνῖο βἴταπι οσἴ. Οὐσπι ῬΓΟῦΓΟ οἱ ἀαγοίυνγ ιοί, 

Ρ]αίοηθ πο Ροίθηίς, ἰρ56 μνοίογοί, Εἰδηλ 116, ἱπαᾳιὶΐ, ρὸ- 

ι|, ' 

δοὰ σδρίία δάπιοίο, ΓΟ  η (ογία γοϑεϊβοδηί, 

δδρ! (ἀγί τ πὶ ἱπί 1 {π5. ἱπιρογιπιπὶ 70 χῖ8 ΘΟΟρη πὶ σοπϑοῦ!, εἐΐ- 

ὐη5, Νἧ (ογίο πὴὸ [ὑγαϊ. Απποτῖθ5 ἀρήϊο5. ἀϊοι δαὶ ὁχ 

ΓΙ ΠἾ δ 51] αι ογογ νου μ δίὁπ). (68) Ἰπιογγοραίαβ δ 



ἘΠῚ). ΥἹ, 2. ΒΙΟΘΕΝΈΕΒ. 

εἶπε, καχός, οὗ παρόντος οὐχ αἰσθανόμεθα ; » πρὸς 
᾿Αλέξανδρον ἐπιστάντα χαὶ εἰπόντα, « οὐ φούδῇ 
με»; « τί γάρ, εἶπεν, εἶ, ἀγαθὸν ἢ κακόν; »ν τοῦ 
δὲ εἰπόντος, « ἀγαθόν », « τίς οὖν, εἶπε, τὸ ἀγα- 

5 θὸν φοβεῖται: ν τὴν παιδείαν εἶπε τοῖς μὲν νέοις σω- 
φροσύνην, τοῖς δὲ πρεσδυτέροις παραμυθίαν, τοῖς 
δὲ πένησι πλοῦτον, τοῖς δὲ πλουσίοις κόσμον εἶναι. 
πρὸς Διδύμωνα τὸν μοιχὸν ἰατρεύοντά ποτε κόρης 

ὀφθαλμόν, « ὅρα, φησί, μὴ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς παρ- 
ιο θένου θεραπεύων τὴν κόρην φθείρης. » εἰπόντος τινὸς ὅτι 

ὑπὸ τῶν φίλων ἐπιθουλεύεται, « καὶ τί δεῖ πράττειν, 
ἔφη, εἰ δεήσει τοῖς φίλοις χαὶ τοῖς ἐχθροῖς ὁμοίως 
χρῆσθαι; υ (09) ἐρωτηθεὶς τί κάλλιστον ἐν ἀνθρώποις, 
ἔφη, « παρρησία. » εἰςελθὼν εἰς διδασχάλου χαὶ Μούσας 

15 μὲν ἰδὼν πολλάς, μαθητὰς δὲ ὀλίγους, « σὺν θεοῖς, ἔφη, 
διδάσχαλε, πολλοὺς μαθητὰς ἔχεις. » εἰώθει δὲ πάντα 
ποιεῖν ἐν τῷ μέσῳ, χαὶ τὰ Δήμητρος χαὶ τὰ ᾿Αφροδίτης. 
χαὶ τοιούτους τινὰς ἠρώτα λόγους" Εἰ τὸ ἀριστᾶν μηδέν 
ἐστιν ἄτοπον, οὐδ᾽ ἐν ἀγορᾷ ἐστιν ἄτοπον" οὐχ ἔστι δ᾽ 

0 ἄτοπον τὸ ἀριστᾶν’ οὐδ᾽ ἐν ἀγορᾷ ἄρα ἐστὶν ἄτοπον. χει- 
ρουργῶν τ᾽ ἐν τῷ μέσῳ συνελ ἕς,« εἴθε ἦν, ἔλεγε, καὶ τὴν χοι- 
λίαν παρχτριψάμενον τοῦ λιμοῦ παύσασθαι" » ἀναφέρεται 
δὲ χαὶ ἄλλα εἰς αὐτόν, ἃ μαχρὸν ἂν εἴη καταλέγειν πολλὰ 

ὄντα. (70) Διττὴν δ᾽ ἔλεγεν εἶναι τὴν ἄσχησιν, τὴν μὲν 
85 ψυχικήν ,τὴν δὲ σωματιχήν" ταύτην χαθ᾽ ἣν ἐν γυμνασία 

συνεχεῖς γινόμεναι φαντασίαι εὐλυσίαν πρὸς τὰ τῆς ἀρε- 

τῆς ἔργα παρέχονται. εἶναι δ᾽ ἀτελῇ τὴν ἑτέραν χωρὶς 

τῆς ἑτέρας, οὐδὲν ἧττον εὐεξίας καὶ ἰσχύος ἐν τοῖς προς- 

ἥχουσι γενομένης, ὡς περὶ τὴν ψυχὴν καὶ περὶ τὸ σῶμα. 
0 παρετίθετο δὲ τεχμήρια τοῦ ῥᾳδίως ἀπὸ τῆς γυμνασίας ἐν 

τῇ ἀρετῇ καταγίνεσθαι᾽ δρᾶν τε γὰρ ἔν τε ταῖς τέχναις 

ταῖς βαναύσοις χαὶ ταῖς ἄλλαις οὗ τὴν τυχοῦσαν ὀξυχει- 
ρίαν τοὺς τεχνίτας ἀπὸ τῆς μελέτης περιπεποιημένους 
τούς τ᾽ αὐλητὰς καὶ τοὺς ἀθλητὰς ὅσον ὑπερφέρουσιν ἔχά- 

δ τεροι τῇ ἰδίᾳ πονήσει τῇ συνεχεῖ, καὶ ὡς οὗτοι εἰ με- 
τήνεγχαν τὴν ἄσχησιν χαὶ ἐπὶ τὴν ψυχήν, οὐχ ἂν 
ἀνωφελῶς χαὶ ἀτελῶς ἐμόχθουν. (Τι) οὐδέν γε μὴν 
ἔλεγε τὸ παράπαν ἐν τῷ βίῳ χωρὶς ἀσχήσεως ἘΠΕ 
θοῦσθαι, δυνατὴν δὲ ταύτην πᾶν ἐχνιχῆσαι. δέον οὖν 

40 ἀντὶ τῶν ἀχρήστων πόνων τοὺς χατὰ φύσιν ἑλομένους 

ζῆν εὐδαιμόνως, παρὰ τὴν ἄνοιαν χαχοδαιμονοῦσι. 
χαὶ γὰρ αὐτὴ τῆς ἡδονῆς ἧ χαταφρόνησις ἡδυτάτη 
προμελετηθεῖσα χαὶ ὥςπερ οἱ συνεθισθέντες ἡδέως 

ζῆν, ἀηδῶς ἐπὶ τοὐναντίον μετίασιν, οὕτως οἱ τοὐναντίον 
45 ἀσχηθέντες ἥδιον αὐτῶν τῶν ἡδονῶν καταφρονοῦσι. 

τοιαῦτα διελέγετο καὶ ποιῶν ἐφαίνετο, ὄντως νόμισμα 
παραχαράττων, μηδὲν οὕτω τοῖς χατὰ νόμον ὡς τοῖς 

χατὰ φύσιν διδούς: τὸν αὐτὸν χαρακτῆρα τοῦ βίου λέγων 
διεξάγειν ὅνπερ καὶ Ἡ ραχλῆς, μηδὲν ἐλευθερίας προ- 

δ0 χρίνων" (72) πάντα τῶν σοφῶν εἶναι λέγων χαὶ τοιούτους 
λόγους ἐρωτῶν οἵους ἄνω προειρήχαμεν: Πάντα τῶν 
θεῶν ἐστι" φίλοι δὲ τοῖς σοφοῖς οἱ θεοί’ κοινὰ δὲ τὰ τῶν 
φίλων. πάντα ἄρα τῶν σοφῶν. περί τε τοῦ νόμου ὅτι 
χωρὶς αὐτοῦ οὐχ οἷόντε πολιτεύεσθαι" οὐ γάρ φησιν ἄνευ 

1 

τηᾶ]ὰ οδδοί ΠΊΟΓΒ, ΟὈΘΠΔη), ἰηαη}, πιο πιᾶϊὰ, αυδμι, 

ΡΓΘΟΞΟΠίθ ἢ ΠΟῸΠ 56 {1Π|}}5} ΑἸΟ ΧΙ Ὸ δϑίδιία δίας ἰηΐθγ- 

Γοβδηία, Νυπι τὴη6 {{π|05 Οὐ οἐΐ, ἱπα, 657 Ἀο- 

ὨὺΠ) 8ῃ πιδιυπ} αἰοοηία, Βοη πη, Οὐκ Ἔγρο, δἰΐ,, Ὀσηυπὶ 

εἰπποί ὃ ὈἰΒορ μι Ῥαν 6} 115 αὐ 6 πὶ πο ΘΓ ἰυθη), βοηϊο- 

τῖρυ8 8οϊδίϊλ, ρδρογ 5 ἀἰν 85, ἀἰν 5 οτπαί ἢ 6556 

αἰχῖί. Ὀαγηοη! πισοῖο εὐγαηί! ἃ] Δηο ρυ 61}. οοὰ- 

ἴαπι, Ὑἱάθ, ἱπαυΐί, π6 υἱγρὶ δ ΘΟ] πὶ ΟὈΓΔΠ8. Ρ06} 4} 

(φιιοα σγζξοο 65 οὐϊαηλ ῬῸΡ. πὶ} σογγυραθ. Ὀϊοθηίο 

αυοάδιη δηλῖοο 8 {}}1} Ἰηϑἰἀϊαν!, Εἴ αυϊὰ, αἰ, ἀρόγὸ ορογίοί, δὲ 

Ἀπ οἷ οἱ ἱπ ηἰοἷ5. 46 υἱοπάσηη ἐγ" (09) Ποσαίυ αυΐὶ 

556 ἰπίοῦ οι 65 ορίηυ!,, 1, )ογία5 Ἰοχυθπα!, ἱπααί. 1η- 

δ 658115 ΔΙ αυδηη0 50 οἶλπι 4υυπὶ Υἱάογοί Μι δ 5 ἢν} {88 μ40- 

οὐβᾳυο αἰδοίρυϊοϑ, ΟΠ) (115, η4υ}ζ, γγροορίογ, πιυ]οϑ ᾿α ΟΣ 

αἰδβοίρυ]οβ. δοϊοθαΐ δυίΐίθιη ομηπίδ μ8] πὶ ἴδοογα, οἱ χυὰ» δὴ 

Οογογοῃ οἱ αι α(ἱ Ὑοηογοπι ρογιἰποηΐ. Αἰχιθ 1} 506. 

ΟΟΠΟΙυδ ΠΟ υ}}8 υἱο δί : 51] ργαπάθγο ἢἢ}}}} Πλ8}} οδῖ, Ὠ64110 

ἴῃ (ὉΓῸ μΓΔΠΔΘΓΘ 18} πὶ 65ἴ; Ποη ὁδὶ δ ἴθιῃ ΤΠ Δ] 11 ργδηΐθγο : 

ΟΥΘῸ ΠΟ(Ὲ6 ἴῃ ἴΟγο ργδπίίογα τη] πὶ 65[. Οὐ η06 ἃς οΓᾶ 

οπγηΐα πηδϑίυγυαγοί, Ὁζϊηδπὶ 516, Ἰη4Ὲ}, νοπίγα ρογίγιοδίθ, 

(Ἀπ θη ρἰδοῦγο ροβϑθη8. Βοίογι δὲ ομηὶ οἱ 8118, αυτ 

αυλπὶ 5ἰηΐ πιυ!α., ΡΓΟΪΊΧαπ οδϑοΐ οπηηΐα μογβοαιΐ. (70) 

Ὀίοοθαΐ δυΐθιῃ απ ρ] σε ἐπ86 Θχογο δ οηοπι, 8] 0681 

ΔΠηΪΠι}Ϊ, Δ] 6Γ8Π| ΟΟΥΓΡΟΥΪΒ : ἰἰᾶῆς δου 4υδῖη ἴῃ ΟΧΟΓ- 

οἰτἶο Ρεγροίια απ ἤυπὶ ἱπιαρίηδίίοποϑ ργωδβίαμε δα υἱγ- 

ἴα |5 Οραγᾷ 4} .1841| 8 ἰπίει] 8. Ῥοῦγο δ [ογᾶπι δἷπο δἰ ἰθγᾶ 

0586 ᾿πηρογίροἰδπ), Ὠἰ ἢ] ΟΠ 5 θοπο ἰια ἱΐυ αἱ γοθογὸ ἱμίος 

68 4ιι οοῃηροίυπί διἰπιπιογαΐο, αυΐρρα 40} γὙϑ υἱἱ οἰγοδ 

ΘΟΓΡυ8, ἰΐα οἱ εἰγοδ δηϊπηδῃ) 5ἰπί. Αἀϊοϊο δία! ἀγριπιρη- 

Δ, αυοὰ δὰ νἱγίυϊοιη ίδι}]6 μγοῇοίδίΓ ὀχογοι ο : ΘΘΓΠΘΓΘ 

ΘἢΪ πὶ 86 ἴῃ γί θι15 πη 66] Δηϊοἷς οἱ 8}}}8 Ορἤσθβ οχ ορπϑυοίι- 

ἀϊπο Οροῦὶβ 0 ΓΙ δ Ππ ΟρογδηΪ οΟ]ογ ἰδίθπι {π|556 Θ0η- 

Βοουΐοβ; δι})}]ὸΐδβ ἰΐοπὶ οἱ {πο πθ5 ἰπίργ 8666 ομΐμοῖο 

ἰδηΐο ἰμίθγΥα ο, αυδηΐο πηαΐοτα βἰυάϊο οἱ ἰἅθογο νογραίὶ 

[υἱδοοηΐ, δίαυο 5] αυΐάοπι [ἰδ ἰ5[Ϊ Ἔχογοϊ διοθθπι δά δηίπλιπιὶ 

ἰγδηβί βοΐ, ποηχυδαυδπι ἰηυ ΠῚ οἱ δίπο πο ἰδρο- 

τᾶ886. (71) ΝΙΒΙ] ἀἰοοθαὶ ἴῃ υἱΐα οπηπίπο δῦβαιιδ ὀχογοίί8- 
[ἰ0π6 ραγἤοὶ, ἐδ πὶ ΥὙΘΓῸ ΟΠ ηἶᾷ ΘΧΒΊΡΟΓᾶ596 ρο886. Ουυηι 

ἱνιίαγ γορυ ἰδ 8 ἱπῃ {ΠΠ08 ἸΔΡογίθυ8 πδίυ γᾷ [68 βεαι δ 

Υἴνογα Ὀοδίο ἀθθθδπλι8, ΡῈ δα πιπηδπ) ἀοπιρη δι) ἐπ[ο] οι. 

βυϊηυ8. ΝΑΠΙΠΌΘ 'ρ56 1116 ὁοπίομμρίυϑ τοϊυρίαί 5, 8' Π08 ἃ5- 

δυο οογίπιυβ, που πα πδίυηυβ ἢ, οἵ βἰουΐ ἰμ φυὶ οοηδιονος 

Γυπΐξ γνοϊυρίιιοδα Υυἱύόγα, Ὠγο]οϑίθ ἰηὰο 86 ἱπ οοπίγαγίυπι 

ΔΥΘ6} ρμαιυηίυγ, ἰἰ8 4} ἀΐνογβι ἰῃ πηοάσμι οχογοί(δ} 5ιιπὶ, 

[ΔΟ} Πἰπλ6 ἐρ885 φοηίοιηπυπί τοϊυρίδ᾽ 65. Ταὶὰ ἀοσοὈαί αἰἴηιξθ 

οἰϊὰπὶ τὸ ἰρβᾶ ργωθίδδξ, τηομοίδηι γούοῦα δά! ογὰπ5 οἱ 

οοπϑοίυἷο08. ΠΠΟΓ68 πιυίδη8, αυοὰ ἈΠ} τηΐηυ5 παίυ γα! θυς 

αυδηιὶ ἸοΡ πιῖβ ἀρίογγοί, οδηάθπι Υἱΐδ (ογηαπὶ 4}18η} Π]Π6Γ- 

ΟὈ165 56 Υἱύογο διγιηδηβ., πἰ ἢ} 1: ογίδι! Ὀγθίογοηβ, (72) 

οἸηηΐδ411.6 βδρίομίΠη 6556 ἀΐοοηδ, οὐ διηοάϊΐ Γαι ΟΠ Ἶ 08 41128 

Βι!ργὰ 8] ορᾶνΠλ08, 5118, Οπηηΐᾷ, ἱπαυΐοη5, ἀθογυτ 5υηΐ : 

δηιἰοὶ δυίΐομ δυηΐ βδῃ 6 5 ἀϊΐ : διηΐ δυίοιη δι ΟΟΓΙΙΠῚ 

ΟΠΊηΐ8 ΟΟΙΠΠἷ8 : Οπχηΐδ ἰψί(υ βδρίοηίυπι ὁυπί. ΑΟἋ 46 

Ιορο, φυοά 5'η6 ἰρϑᾶ ρφογὶ γοϑρυ! οᾶ ΠΟ Ροβδὶξ : ὨΒΠ.00 
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πόλεως ὄφελός τι εἶναι ἀστείου" ἀστεῖον δὲ ἣ πόλις" νό- 

μου δὲ ἄνευ πόλεως οὐδὲν ὄφελος" ἀστεῖον ἄρα ὃ νό- 
μος. εὐγενείας δὲ χαὶ δόξας χαὶ τὰ τοιχῦτα πάντα 
διέπαιζε, προχοσμήματα χαχίας εἶναι λέγων" μόνην 

6 τε ὀρθὴν πολιτείαν εἶναι τὴν ἐν χόσμῳ. ἔλεγε δὲ χαὶ 
χοινὰς εἶναι δεῖν τὰς γυναῖκας, γάμον μηδένα νομίζων, 
ἀλλὰ τὸν πείσαντα τῇ πεισθείση συνεῖναι" χοινοὺς 
δὲ διὰ τοῦτο χαὶ τοὺς νἱέας. (712) μηδέν τε ἄτοπον 
εἶναι ἐξ ἱεροῦ τι λαδεῖν ἢ τῶν ζῴων τινὸς γεύσα- 

0 σθαι: μηδ᾽ ἀνόσιον εἶναι τὸ χαὶ τῶν ἀνθρωπείων 
χρεῶν ἅψασθαι, ὡς δῆλον ἐχ τῶν ἀλλοτρίων ἐθῶν" χαὶ 

τῷ ὀρθῷ λόγῳ πάντ᾽ ἐν πᾶσι καὶ διὰ πάντων εἶναι 
λέγων. καὶ γὰρ ἐν τῷ ἄρτῳ χρέας εἶναι χαὶ ἐν τῷ 
λαχάνῳ ἄρτον, χαὶ τῶν σωμάτων τῶν λοιπῶν ἐν πᾶσι 

ι διά τινων ἀδήλων πόρων χαὶ ὄγχων εἰςχρινομένων χαὶ 
συνατμιζομένων, ὡς δῆλον ἐν τῷ Θυέστη ποιεῖ, εἴ γ᾽ 
αὐτοῦ αἱ τραγῳδίαι καὶ μὴ Φιλίσχου τοῦ Αἰγινήτου 
ἐχείνονυ γνωρίμου ἣ Πασιφῶντος τοῦ Λουχιανοῦ. ὅν 
φησι Φαξωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἱστορίᾳ μετὰ τὴν τελευ- 

20 τὴν αὐτοῦ συγγράψαι. μουσικῆς τε καὶ γεωμετριχῇς 

χαὶ ἀστρολογίας καὶ τῶν τοιούτων ἀμελεῖν, ὡς ἀχρή- 

στων χαὶ οὐχ ἀναγκαίων. (24) Εὐστοχώτατος δ᾽ 
ἐγένετο ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι τῶν λόγων, ὡς δῆλον ἐξ ὧν 
προειρήχαμεν. καὶ πρᾶσιν ἤνεγχς γενναιότατα" 

85 πλέων γὰρ εἰς Αἴγιναν χαὶ πειραταῖς ἁλοὺς ὧν ἦργε 
Σχίρπαλος, εἷς Κρήτην ἀπαχθεὶς ἐπιπράσχετο" καὶ τοῦ 
χήρυχος ἐρωτῶντος τί οἷδε ποιεῖν, ἔφη, « ἀνθρώπων 
ἄρχειν. » ὅτε χαὶ δείξας τινὰ Κορίνθιον εὐπάρυφον, 
τὸν προειρημένον Ξενιάδγην, ἔφη, « τούτῳ μὲ πώλει- 

80 οὗτος δεσπότου χρήζει. » ὠνεῖται δὴ αὐτὸν ὃ Ξξενιάδης 
καὶ ἀπαγαγὼν εἰς τὴν Κόρινθον ἐπέστησε τοῖς ἑαυτοῦ 
παιδίοις καὶ πᾶσαν ἐνεχείρισε τὴν οἰχίαν. ὃ δὲ οὕτως 
αὐτὴν ἐν πᾶσι διετίθει, ὥςτε ἐχεῖνος περιιὼν ἔλεγεν" 
« ἀγαθὸς δαίμων εἰς τὴν οἰκίαν μου εἰςελήλυθε. » (175) 

86 φησὶ δὲ Κλεομένης ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ παιδαγωγιχῷ 
τοὺς γνωρίμους λυτρώσασθαι αὐτὸν θελῆσαι, τὸν δ᾽ 
εὐήθεις αὐτοὺς εἰπεῖν" οὐδὲ γὰρ τοὺς λέοντας δούλους εἷ- 

ναι τῶν τρεφόντων, ἀλλὰ τοὺς τρέφοντας τῶν λεόντων. 

δούλου γὰρ τὸ φοβεῖσθαι, τὰ δὲ θηρία φοδερὰ τοῖς ἀν- 
ὁ0 θρώποις εἶναι. 

πειθώ, ὥςτε πάνθ᾽ ὁντινοῦν ῥᾳδίως αἱρεῖν τοῖς λόγοις. 

λέγεται γοῦν Ὀνησίχριτόν τινα Αἰγινήτην πέμψαι εἰς 
τὰς Ἀθήνας δυοῖν ὄντοιν υἱοῖν τὸν ἅτερον ᾿Ανδροσθένην, 
ὃν ἀκούσαντα τοῦ Διογένους αὐτόθι προςμεῖναι " τὸν δ᾽ 

οὐ ἐπ᾽ αὐτὸν χαὶ τὸν ἕτερον ἀποστεῖλαι τὸν πρεσθύτερον 
«“νιλίσχον τὸν προειρημένον, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν Φιλί- 
σχον κατασχεθῆναι" (16) τὸ τρίτον αὐτὸν ἀφιγμένον 
μηδὲν ἧττον συνεῖναι τοῖς παισὶ συμφιλοσοφοῦντα, 

τοιαύτη τις προςῆν ἴυγξ νοῖς Διογένους λόγοις. ἤχουσε 
δ δ᾽ αὐτοῦ καὶ Φωχίων ὃ ἐπίχλην χρηστὸς χαὶ Στίλπων 

ὃ Μεγαρεὺς χαὶ ἄλλοι πλείους ἄνδρες πολιτιχοί. 

γεται δὲ πρὸς τὰ ἐνενήχοντα ἔτη βιοὺς τελευτῆσαι, 
περὶ δὲ τοῦ θανάτου διάφοροι λέγονται λόγοι" οἱ μὲν 
γὰρ πολύποδα φαγόντα ὠμὸν χολεριχῇ ληφθῆναι καὶ 

Θαυμαστὴ δέ τις ἦν περὶ τὸν ἄνδρα; 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ. 

ΔΙ 16 Γ ηἰ }} οοπίογίο δἱΐ οἰνὶ (δι! αυοὰ ὠγΡϑπυπ οί : υὑγθ8- 

πυ 1 νάΓῸ οἰ 88 : ἰοχ υ6γὸ δὔβαιιο οἷν  δίο δὰ ηἰ πὶ υἱ- 

[ἰδ : ὁδί ἰρίίαγ υγῦδηδ Ιθχ. ΝΟ αΐθπι σορο οἱ ρἱογίδηι οἴ 

πη) υϑιοαϊ οοἴογα τ ἀοδαί, ἀἰοθηβ πλδὶ ἰἐἶδ6 6586 γρἰδιηθηία : 

δοἸδιηαυο τγρϑοίδιη 6686 ΓΟΙΏΡΟ ἰσδπὶ ἀ080 ο55οῖ ἰῃ τηυπάο. 

 ιοοαί οἱ πηι !γοϑ οομμπιυηθ8 6886 Ορογίογα, Ὠυρίϊδ8. ηι}- 

18 δίμίυδιβ, δὰ υἱ φυίδαυθ ουΐια ρογβυδοίβϑοί, ἰΐδ {ΠῚ 

οοἰγεῖ : ΠΟ ΠΏ ΘΘΟΌ ἰάςίγοο ἢ} 1058 6586 ἀθθεγθ. (73) ΝΙΝ] 
6586 ἰπίφυυμηῃ ἀϊχὶ! ὁχ ἰΘΙΏρ]0 φυϊρρίδη δυίογγο δυΐ φυοαν 5 

δυδίδγα δηϊπ,δὶ : ΒΟ Π16 ΠΕΙΏ8 6856 ᾿Πυ Πδηΐθ8 νοϑοὶ οαγηΐθυ5, 

ἰάφυθ ὁχ Ῥογορτίπδγυπι ρσομίϊ οοπϑιιοίυἀϊπα Ἰίφυογα : 

δίᾳυο τοοίδ γαϊΐοῃθ οπιηΐδ ἰῃ Οπηηΐ θυ οἱ Ῥδῦ οπιηΐϊᾶ 6896 

ἀΐοοηβ. Νδιηχυο οἱ ἰῃ ῥδη6 ΟΔΓΙΘδ 6566 οἴ ἰῃ Οἷδγα βᾶποι, 

4υϊπ οἱ γοϊψυδ οογρογᾶ ἱπ ομμηΐδυδ ΡῸΓ οσου]οδ 4υ08- 

ἄδπιὶ τπηρδίυϑ 80 {ΠΠΊΟΓΟΒ ἱπρσογδηίυγ δίαθο ὑπ αὐδρο- 

7 τοηΐ, δἰοαΐ ἰῃ ἸΤὨγοβίο ἀροϊδγαΐ, δἱ αυϊάοπι ἰρβὶυβ βυπὶ 

{ρδραϊ οἱ ποὴ Ρἢ ΝΠ 8οἱ ΣΕ ἰποίδο ἰρϑίυβ [Δ 1}}}1τγὶδ δῖνο Ραϑβὶ- 

Ρἰομ 5 [ιυοἰδηΐ Π}ϊ}}, αυθῖ δογ Ἑδνυογίπυβ ἰπ Οπμηΐ- 

δοηδ [ἰξίογίδ ροβὶ οὈϊίυπι ο 8 δογίροί896. “ Μυξίοδπι νογὸ οἵ 
8 εομπηείγδιι οἱ δείγοϊορίδπι οοἔοΓΔ Πα 1}6 δἰ πᾷ πορ! σοπὰδ 

6886 υἱ ἰηυΐ}} 6 οἱ αυδ πηἰπίπηα δἰηΐ ῃδροββαγίδ. (Οσἢ 

9 Εὐυἱξ δυΐοπι Ρτγομηρ( δείπλ8 δὰ αϊοίογίδ γοροπεπάυπηαιθ 

διίᾳυϊὰ ᾿δοοϑβοηι θυ8, υἱ ἐχ βυρογίοτίθυδ ᾿ἰχυαεί. Ουἱἷπη 

οἱ κυὶ δυοί οποιῃ ἰοτ δοίη ρογίυλ : πδπὶ συυπὶ ἰπ ΔΕ ρ- 

. ἢδΠ| Ὠδυΐρδγοί δίᾳυθ ἃ ρίγαίἰ8 ΘΟ ρΓΟ Ἰθηδι18, «υόγυπι 

ῬΓΙΠΟΟΡΒ ογδΐ ϑοίγραὶυβ, ἰῃ Ογοίδα) ἀράυςίυξ νδηϊγοὶ, ργω- 

ΟΟΠ6 ἰηίογγορδηΐα αυϊὰ δοίγοὶ ἴδοδγο, γοβϑροπάϊί, βοῖγο 86 

Ποπηΐηδυ5 ἱπηρογαγθ. Ὁπὰδ αυυηλ ἱπαϊοδβδοὶ ἀΐσὶίο Οοτγίη- 

{Πἶπ| φυοπάδηι δρ᾽οηάϊάο νοδί τι ργοογουπίοι, Χοηΐδάθη 

αυόπι ργαἰχίμηυδ, Ησυΐο, ἱηχυίς, πὸ υοπάθ : ἢ δηΐπῃ 

ἀσπηΐπο ἱπάϊροί. Ἐπιὶΐ συν {Πυπὶ Χοηίδάοβ, σογίπίυτ- 

406 δοσιηιὶ δά ἀποίυπι [118 ρυδεσορίογοπι ἀα οἱ οἱ ἀοηιυὶ 

Ῥγαϊῖδοίῖ. 18 συεγο ᾿ΐἃ 86 ροϑϑὶϊ ἴῃ οπηΐθυ8, οἱ οπληΐθυ8 

υνϑίψυς 16 ἀϊοογεῖ, Βοημ8 ροπὶυ8 ἀοηιθπιὶ πιο ἰη- 

ΒΓγοδϑι}8 δϑί.. (75) Ἀοίογί ΟἸδοπιθπθ8. ἰῃ Ἰΐρτο αυὶ Ρᾳάδ- 

δορίουϑ ἰηϑογ]ἐΓ, Ποοδβδαγίοβ 81108 δ πὶ γραϊπηοσα γὸ- 

[υβ56., ἰρϑπιὶ ὙΟΓῸ 608 [αἴυ08 αἀἰχίθθ6 : ΠΟΩΠ6 δηΐπ) ἰοο- 

Π68 56ΓΥῸ8 6886 ηυϊ(γοη[ἰυ, 56 οοπίγ [1108 βογνυΐγα 

οοοπίρυ. ΝΠ) βογυὶ οϑ86 (π|Ό0Γα,, [ὉΓὰδ5 γΟΓῸ Ποιηϊηΐδι8 

(οΓγοΥΐ 6586. Ἐγαΐ διιΐοπ) Υἶγὸ Γι γα 0 1158 ρογβυδι οῃάϊ νἱ8, δήοο 

ει φυθηλ! νοὶ οταϊίοης οἰ] οἀρογοί. 5:6 (ογίαγ Οποβίογι 8 

αυϊάδηι ἐΕριποίδ Αἰ] Ομ 88 πηι ϑἰδϑ6 8] (6γι πὶ ὁχ ἀμποῦιι {115 

515, ΑΠΟΓΟδίΠ δ] ποπιῖὶπο, δ 4υ6, 4υυ δυσίποοι 

ίοβοποπι, {ΠΠ|6 Ρογβί {ἶδ56 ; πη δἰβ86 ἐ{ἰ 46 πὶ μοβίοδ δἰίεγυηι, 

ἐὐπὶ υδτ ργα ἰχίπγιιδ ΡΠ δου πι, 41}} ογαΐ τηδίογ ἡδίι, 

ἰρϑαμπλαιθ ἐ{ἰάοπι ἀοίοηΐυη) (ιΐδδα ; (70) ροδίγεπιο ὑθῦο 

ἡρδυΐμ δυθῃηΐθδα ἀἴαι}6 υὴὰ οὐπὶ ἢ}}18 ΡἰἐΟΘΟΡ δίνη 6856. 

Ταμίδ Ὠορδη 5 Βογπιοη 05 δυδν (δ ἰβογαΐ, Αὐαϊνὶϊ ἰρδυῃι 

εἱ Ρῃοοίο φυὶ οοφποπιϊηδίι5 οδί Ῥγορυβ, οἱ δίϊ)ρο Με- 

Λέ-τ χρΑγοπβίβ οἱ οοπηρίυγοδ δἰ ὶ, χυὶ ἱπ τορυθ!ῖοα δαπιἰπἰειγδη α 

γογβδυδηίυγ. Ἐδγίυγ ποηδρίη!δ [ὉΓΤ6 ΔΗΠΟΓΊΙ ΟὈ ἶβδο ἀΐδε, 

δορὰ ἀδ ἰραίιι8 τηογίας ναγίδ παῦρί" ορίηϊο : δυηΐ ϑηίΐπι 

4υἱ ἀϊοδηῖ { πὶ ααυδι ογυάσμι ροίγρι ἀονογδϑθοῖ, οἱ ο γᾶ 



118. Υ͂Ἱ, 2. ῬΙΟΘΈΝΕΒ. 
ὧδε τελευτῆσαι οἱ δὲ τὸ πνεῦμα συγχρατήσαντα, ὧν 
ἐστι χαὶ Κερχιδᾶς ὁ Μεγαλοπολίτης [ἢ Κρής λέγων ἐν 
τοῖς μελιάμθοις οὕτως" 

Οὐ μὰν ὃ πάρος γε Σινωπεὺς 
δὃ τῆνος ὃ βαχτροφύόρας, διπλοείματος, αἰθεριδόσχας, 

(71) ἀλλ᾽ ἀνέδα χεῖλος ποτ᾽ ὀδόντας ἐρείσας 

[καὶ τὸ πνεῦμα συνδαχών].. ἧς γὰρ ἀλαθέως 
Διογένης Ζανὸς γόνος οὐράνιός τε χύων. 

ἄλλοι φασὶ πολύπουν χυσὶ συμμερίσασθαι βουλόμενον 
10 οὕτω δηχθῆναι τοῦ ποδὸς τὸν τένοντα χαὶ καταστρέψαι, 

οἷ μέντοι γνώριμοι αὐτοῦ, καθά φησιν ᾿Αντισθένης ἐν 
διαδοχαῖς, εἴχαζον τὴν τοῦ πνεύματος συγχράτησιν. 
ἐτύγχανε μὲν γὰρ διάγων ἐν τῷ Κρανείῳ τῷ πρὸ τῆς 
Κορίνθου γυμνασίῳ" κατὰ δὲ τὸ ἔθος ἦχον οἱ γνώριμοι 

16 χαὶ αὐτὸν χαταλαμόανουσιν ἐγχεχαλυμμένον χαὶ εἴ- 
χασαν αὐτὸν κοιμᾶσθαι" οὐδὲ γὰρ ἦν τις νυσταλέος χαὶ 
ὑπνηλός. ὅθεν, ἀποπετάσαντες τὸν τρίδωνα ἔχπνουν 
αὐτὸν χαταλαυιδάνουσι χαὶ ὑπέλαδον τοῦτο πρᾶξαι 
βουλόμενον λοιπὸν ὑπεξελθεῖν τοῦ βίου. (78) ἔνθα 

30 χαὶ στάσις, ὥς φασιν, ἐγένετο τῶν γνωρίμων, τίνες αὐ- 
τὸν θάψουσιν ἀλλὰ χαὶ μέχρι χειρῶν ἦλθον. ἀφι- 
χομένων δὲ τῶν πατέρων χαὶ τῶν ὑπερεχόντων, ὑπὸ 
τούτοις ταφῆναι τὸν ἄνδρα παρὰ τῇ πύλη τῇ φερούσῃ 
εἷς τὸν ᾿Ισθμόν, ἐπέστησαν τ᾽ αὐτῷ χίονα χαὶ ἐπ᾽ αὐτῷ 

85 λίθου Παρίου χύνα. ὕστερον δὲ καὶ οἱ πολῖται αὐτοῦ 
χαλχαῖς εἰκόσιν ἐτίμησαν αὐτὸν χαὶ ἐπέγραψαν οὕτω. 

Γηράσχει χαὶ χαλχὸς ὑπὸ χρόνου, ἀλλὰ σὸν οὔτι 
χῦδος ὃ πᾶς αἰών, Διόγενες. χαθελεῖ: 

μοῦνος ἐπεὶ βιοτᾶς αὐτάρχεα δόξαν ἔδειξας 

80 θνατοῖς καὶ ζωᾶς οἶμον ἐλαφροτάταν. 

("ὴ ἔστι χαὶ ἡμῶν ἐν τῷ προκελευσματιχῷ μέτρῳ’ 

Α. Διόγενες, ἄγε λέγε τίς ἔλαθέ σε μόρος 
ἐς "Αἴδος. ἃ. ἔλαδέ με χυνὸς ἄγριον ὀδάξ. 

ἔνιοι δέ φασι τελευτῶντα αὐτὸν καὶ] ἐντείλασθαι ἄτα- 
85 φον ῥῖψαι ὡς πᾶν θηρίον αὐτοῦ μετάσχοι, ἣ εἴς γε 

βόθρον συνῶσαι χαὶ ὀλίγην κόνιν ἐπαμῆσαι" οἱ δέ, εἰς 
τὸν Ἰλισσὸν ἐμθαλεῖν, ἵνα τοῖς ἀδελφοῖς χρήσιμος γέ- 
νηται. Δημήτριος δ᾽ ἐν τοῖς [Ὁμωνύμοις φησὶ τῆς αὐτῆς 
ἡμέρας ᾿Αλέξανδρον μὲν ἐν Βαδυλῶνι, Διογένην δ᾽ ἐν 

40 Κορίνθῳ τελευτῆσαι. ἦν δὲ γέρων κατὰ τὴν τρίτην 

16. 

ΠΉΟΓΡΟ σογγορίυπ) 6556 δίαυςσ ἰδ ρογὶϊ656 ; 811] 4111} Δ ΠιΔΠὶ 

οοπἔἰπυϊΐδϑοῖ, ὁχ αυΐγυ8 651 σογοϊ ἀ85 ΜΟΡΔΙΟρΡΟΙ (ἃ βδῖνο Ογο- 

(655, ἀἰοθηϑ ἰπ ΔΘ Δ ΠῚ}}}8 δἰο : ᾿ 

Αἴ ποῃ ὕὈδοὺυ]ὶ 1116 δίπορουϑ 

ξοϑίδίογ, ἀυρ!οδῖδ γνοβίθ, βυὉ τ ΠΟ ΓΟ ρΔΒΟΘἢ8 : 

(77) τιογάϊευβ ἰιΐο 14}}}}8 ΟΟΙΡΓοββίβ βοδῃάϊί ἰη δἰ ἔυπι, 

[ορ γυαυδ οοη ἰΠ 68 ] : τ γα οἰδηΐπ διὶΐ 

Ὀίοροποβ Ζονΐ᾽; ἢ] υ5 οἱ οδηΐβ Γδηΐυ8. 

ΑἸϊὶ ἀϊουπί, φυυπι ΡΟΙΥρὶ ραγίοπι σδηΐυ8 ΘΓΙρΟΓΟ το] υἰδϑοῖ, 

ΤΩΟΓΒΌΠῚ ἰῃ σΓΕΓΪ8 ΠΟΓΥΟ δοοθρἶ886 δΔί4:16 αχ 60 ἀοίυποξιπι 

6866. ΟΟπ͵ οἰ θδηΐ δυίΐοι) 6}0.8 ἀἰδοῖρυ]:, βρί γι πη σοπίΐ - 

ΠΟηΟ πηογίαυπι) 6686, εἱ βογί ὈΪ{ Απ 1} 1668 ἰη Θυοορβϑίοη - 

Ρυβ8. Ὀοροδαὶ οηΐπὶ ἴῃ Ογδπὶο, αυοὰ ογαΐ σΥπηδδίυπι ἰῃ 

ΒΕ θυγΌδπο ΟοΥπ ἰιὶ : φυῦπη ὙΟΓΟ ΟΧ ΠΊΟΓΟ (ΔΠ}} 18 Γ68 8(1}}5- 

βοηΐ ρ8|Ποαὺ6 οὈνοϊυΐυπι ἀοργοποηάογοηΐ, ἰἶο ἱΠυπὶ ἀοτ- 

τηἶγο δ γαῖ! ( ογαΐ αυΐρρα Πα πλ6 Ομ] Θητυ8 ), ΓΟΥ6- 

Ιδΐο ρ8}110 διηϊπιᾶπι ΟΠ 8886 ἱπυθηογαηΐ, βιι5ρ᾽ δ αυο δυηίΐ 

1Πυπὶ ἢος (δοἶδ86 ἀοβίδγίο μιϊσγδηὰϊ οχ υἱΐδ. (78) Πΐπο, 

υἱ αἰυπί, ἰπίογ (δι ἢ ἶδγο5 ἀς 60, αὐἱ ΠΠυπ| ΒΟρΡΟΙ γοηΐ ομογίἃ 

Β6 ἰο, υἱ (6γα δὰ πηᾶπι8 γϑηΐυπὶ 51. Αὐἀγνρηϊοηί 0.8 ἃυ- 

ἴοι ραίγυ8 δίᾳια ῥυγπηδ υ8,, ἰΐδ ΠΠοτυ πὶ δυοίογ ἴα 56- 

Ρυ πὶ 6886 Ἰυχία ρογίδην 4000 ἰῃ 1βδἰπηυτ ἰογί. Αἰᾳφυθ 

ογοοίδ ϑυροῦ 1108 ἰυπιυ]0 ΟΟἰυπιη8, οδποη οχ ἰδρίἀ6 Ραγίο 

βου]ρίι ἱπιροδυθγαηΐί. Ῥοβίθδ οἱ οἰ γ68 ᾿ρβί8 δογοὶβ ὑπ 

δἰδίυϊβ Βοῃογαγυηΐ, οἱ ᾿μββὸ ἰπβογίρβεγο : 

τὰ ᾳυϊάοπι δρδυπιὶΐί ἰδιρυ8,, δοα ἰδ ρογα Πυῃ408 

ἰπίογίίυγα 8 65 ν] ογἷδ, ὨἱοσοΠ68 : 

8010.8 Θηΐ Υἱΐδ 40 86 οοῃίοη(δ δἰξ δι ρὶδη) 

τπηοηδίγαϑίΐ ποθ ὶδ ἰὰ (ΔΟ] ΘΙ 406 Υἱδη). 

(09) Εδί ἰΐδσι ποϑίγαπι ορ  αγδπιπιδ ΟΔγπιΐηθ ργΟΟΘΙ Θ 58:8 - 
(ἴοο : 

Α. ίοροηοθβ, ἃ56 ἰΙοαυθια, 4υΐδ οὈἰίυ8 οΓδΐ 
1|012 Ὁ. Ἀαδϊδ γαρυΐ! ἱπ Ἐγεθᾷ οδιὶἢ υἱβ. 

Αἰυπὶ φυϊάδηι {ΠΠπ|, ἀυπὶ πιογογοίυγ, 0 .85|856 ἰπϑθρυ} 0182. 

ρΓΟ) οἱ οδάλνογ, αἱ ΟΠΠ68 Ὀοδί δ ραγί οἰ ρ68 ᾿ρϑίι.8 ὀβεθηΐ ; 

δ'ίγθ ἰῇ ἰονθδμ διιρουθοίο πηράΐου ρμυΐνογα ἐπ) ϊοογοηΐ : 8}}} 

δυίοπι ἰῃ ΕἸ βδυπὶ δ6 ̓πηιη δἰ γο]υΐδ56 ἰγδάππί, υἱ οθθοί γᾶ" 

{ρυβ αἱ1|8. Ὀδημοίπ8 δυίΐίοπι ἰῃ Οορποπιηΐ 0 δἰΐ 68 - 

ἄδη) ἀΐα ΑΙεχαπάγιμμι ΒΔΌν]οπο Ὀἱοροηοπηαιο Οοτγίπ ! νἱ 8 

χαὶ δεχάτην χαὶ ἑχατοστὴν Ὀλυμπιάδα, (80) Φέρεται αἰαποίοβ 6666. Ἐγδΐ διιΐεπι βεθοχ ΟἸγπιρίδαθ οδῃθβίπιὰ 

δ᾽ αὐτοῦ βιδλία τάδε" διάλογοι, Κεφαλίων, ἰχθύας, 
Κολοιός, Πόρδαλος, Δῆμος ᾿Αθηναίων, Πολιτεία, Τέχνη 
ἠθική, περὶ πλούτου, ᾿Ερωτιχός, Θεόδωρος, Ὑψίας, 

4 Ἀρίσταρχος, περὶ θανάτου᾽ ᾿Επιστολαί" τραγῳδίαι 
ἑπτά, ᾿Ελένη, Θυέστης, Ἡραχλῆς, Ἀχιλλεύς, Μήδεια, 
Χρύσιππος, Οἰδίπους. Σωσιχράτης δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ 
τῆς διαδοχῆς χαὶ Σάτυρος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν βίων 
οὐδὲν εἶναι Διογένους φασί" τά τε τραγῳδάριά φησιν ὃ 

ι0 Σάτυρος Φιλίσκου εἶναι τοῦ Αἰγινήτου, γνωρίμου τοῦ 

Διογένους. Σωτίων δ᾽ ἐν τῷ ἑῤδόμῳ ταῦτα μόνα 

ἀδοίπιδ ἰογίϊαΔ. (80) Ἐδγαπίυγ 6)08 ἰδία γο]απιϊπὰ : ἀϊδ- 

Ἰοσὶ, σορ δι ίοη, ΙΟΠ Πγᾶ8 , Οτδοῦϊυβ, Ῥογάδ! 8, Ρορυϊυ8 

Αἰϊιεπἰοπδίυπι, ΒΟβρυ ἶοἃ, ΑΓΒ πιογ 118, ἀ6 ἀἰν} 118, ΑΠπιδ- 

ἰογίυβ, ΤΠῃρούογυ8, Ηγρδίαβ, Ατίβίδγο! δ ν (6 πιοτία; Ἐρί- 

βἴοϊα" ; ἱγαρονἀϊδα βορίεπι, Ἠδίοηα, ΤΙιγοϑίθ5, Ηδγουϊθβ, 

ΑΘ 168, Μοάοα, ΟἸγυβίρρυβ, (ξἀϊρυϑ. Ὑογαπι ϑοβίογαίοβ 

ἰῃ ὑγίπηο ϑυοσοοβδίοηΐβ οἱ ϑαίγγυϑ ἰῃ αυᾶγίο ἀδ Υἱ 8. Πἢ}}}} 

ΘΟΓΌΙΩ 6856 Ὠἱοκοπίβ δ[Πγπηδηΐ : ἰγαρα ΐο}45 δια πη δἷΐ 58- 

ἰγγιι ΡΠ Πδοὶ ἘΕρἰποίς ο886, ᾿οσοη 5 ἀϊδείρυ]. δοίίου 



δ 

10 

2υ 

45 

96 

152 

φησὶ Διογένους εἶναι, περὶ ἀρετῆς. περὶ ἀγαθοῦ, ᾿ἔρω- 
τιχόν, Πτωχόν, Τολμαῖον, Πόρδαλον, Κασανδρον, 
Κεφαλίωνα᾽ Φιλίσχον, Ἀρίσταρχον, Σίσυφον, Γανυ- 

ΒΙΒΛ. ζ, γ. ΝΟΝΙΝΟΣ. 
δυΐοπι ἴῃ δορί πιο ἢ ς 5014 ὨΙοσΘ ἢ 8 οο56 αἰοἰ ; ἀθ υἱγία!ο, 

ὧς Βοπο, Απιαίογίυπι|, Μοπάϊουπι, ΓΓοΪπμαυιη, ΡοΟγ 4] πὶ, 

Οδεαπάτγιπη), Οορδ)ίοηοηι ; Ρ]}}Π δου πλ, ΑὙἰδίαγοϊυπ), 5.57- 
μήδην, Χρείας, Ἔπιστολάς. (βιὴ Γεγόνασι δὲ Διογέ--Ἰ Φρίναπι, Οδηγιπθάθπι, 56 η θη 88, Ἐρί βίο] 38. (81) Επογυηΐ 
νεις πέντε᾽ πρῶτος Ἀπολλωνιάτης, φυσιχός" ἀρχὴ δ᾽ 
αὐτῷ τοῦ συγγράμματος ἤδε᾽ « Λόγου παντὸς ἀρχό- 
μένον δόχέει μοι χρεὼν εἶναι τὴν ἀργὴν ἀναμφισθήτη- 
τον πχρέχεσθαι. » δεύτερος Σιχνώνιος, ὁ γράψας τὰ 

περὶ Πελοπόννησον᾽ τρίτος αὐτὸς οὗτος" τέταρτος στωι- 

χός, γένος Σελευχεύς, ὃ χαὶ βχθυλώνιος χαλούμενος 

διὰ τὴν γειτονίαν᾽ πέμπτος Ταρσεὺς, γεγραφὼς περὶ 

δυίοπι φυΐϊηαιιο ὨΙΟσΘΠ6Β : ᾿γίπηυϑ. ΑΡΟΪ]]ΟΙἰδίο5, ΡΠ γϑΟὉΒ : 

6}05 διυιίΐοπι βογριΐ μος οδὲ ἰμ ἢ τὰ : Οποασιῃιχιδ αἰ 6 ΓΘ 

ἀσσγοαϊομίὶ π600586 Ἠιὶδιὶ υἱοί 6556 μγἱὶποὶρίηι ἐγ ΈΘ6- 

νασαϑίς ροποῦο. ϑοοιῃάυβ δ᾽ γοπίυβ, φυΐ Ροεϊυροππορδίαοδ 

δου ροῖῖ; ἰογιἰυ5 Ἰνο ρθε ; αυᾶδγίυβ δίοίσυβ, δεϊοιοὶα ογίυπ- 

ἀπ, Δρο  αἴυϑ (6 πὶ ΒΑ ΌΥ]ΟἾι15 Οὗ υἱοϊη! ἴσῃ ; φυίϊηξιι5 Ταῦ- 

8655, αἱ ἀ6 αιιδϑίοπἶδι15 ροαί εἶδ βογί ρβὶΐ,, 4185 501 6 ΓΘ 

πουητιχῶν ζητημάτων ἃ λύειν ἐπιχειρεῖ, τὸν δὴ φιλό-1 4πιἰατ. Πϊπο ὑόγο ΡῬΠΠ]οβορί πὶ Αἰ Ποποάογυβ ἰη οεἴδγο 
σοφον Αθηνόδωρός φησιν ἐν ὀγδόη Περιπάτων ἀεὶ 
στιλπνὸν φαίνεσθαι διὰ τὸ ἀλείφεσθαι. 

ΚΕΦ. Τ'. 

ΜΟΝΙΜΟΣ. 

85. Μόνιμος Συρακόσιος μαθητὴς μὲν Διογένους, οἶχέ-- 
τῆς δέ τινος τραπεζίτου Κορινθίου, καθά φησι Σωσιχρά- 
τῆς. πρὸς τοῦτον συνεχὲς ἀφιχνούμενος ὃ Ξενιάδης 
ὃ τὸν Διογένην ἐωνημένος τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ χαὶ τῶν 
ἔργων καὶ τῶν λόγων διηγούμενος εἰς ἔρωτα τἀνδρὸς 
ἐνέθαλε τὸν Μόνιμον. αὐτίχα γὰρ ἐχεῖνος μανίαν 
προςποιηθεὶς τό τε χέρμα διερρίπτει χαὶ πᾶν τὸ ἐπὶ 
τῆς τραπέζης ἀργύριον, ἕως αὐτὸν ὃ δεσπότης παρη- 
τήσατο᾽ χαὶ ὃς εὐθέως Διογένους ἦν. παρηκχολούθησε 
δὲ χαὶ Κράτητι τῷ χυνιχῷ συχνὰ χαὶ τῶν ὁμοίων εἴ- 
χετο, ὅτε χαὶ μᾶλλον δρῶν αὐτὸν ὃ δεσπότης ἐδόχει 

Βοδμθυ]α οπαπιὶ αἰΐ, αυοά υπρὶ 5ο] 8 6586, ηἰἰἀθτ 

ΒΟΠΊΡΟΓ 6856 Υἱπ.}. 

"2... πὴ 

ΟσΑΡ, ΠΙ|. 

ΜΟΝΙΜΌΞ. 

82. Μοηίπηυθϑ ϑυγδουβδπιβ, Ὠϊοσοηΐ ἀϊβοϊρα!8, [8- 

πιυΐϊὰ5. δυΐθπ) ΠηΘηβΑΓΙὶ οὐ υ548πὶ ΟΟΥΙΠΙΗΪ, αἱ ϑοβίογαίοβ 

(γδάϊ!. Αἀ εἴιπὶ Χοηΐδάθϑ φυὶ Ὀϊοβοποπὶ οπιογαΐ χα 

ἰγοαυθηβ ΟΟπηπιοᾶγοί υἱγίυ[οπηατα Ποπλΐηΐθ ἔθ πὶ ἴῃ ἀροηᾶο 

ἴση ἰῃ ἀϊοοπάο ἀϊδυάαγοῖ, Μοηίπιαπη ἱπ οἦὰ8. με] ονὲξ 

ΔΠΊΟΓΟπΊ. 1116 οηἶπιὶ οοη ἴηι0 δἰ πγυϊαῖα νϑϑδηΐα Δ.) σα γα πι- 

ΠΛΟ5. ΟἸΏΠΟΙΏ6416 ΤΠ 6η825 ΠΟΘΙ ΠΙδΠι σαν, ἀοηθ0 ἃ ἀοιηΐηο 

τορυάϊαίυ δββδξ : ἰυπι σοὨ[ο5{π| 86 δὰ Ὀίοσοποπι οοπίυ!ξ. 

Αἀβιαβϑ δυΐοπη οἱ Οσγαίοι ! τυ πη, οδοπὶ βίυἀϊα οοη56- 

αἰαίυϑ : αυἃ ὁχ γα (δοίιπη 651 υἱ ουπὶ ἀοηγίηι5 οἰἶδπη πηαρὶς 

ἱπθδηΐτα Ὀυΐαγοεῖ. (32) Επὶΐ δυίοπι υἱγ οοίοθογ, δάρο υἱ 

μαίνεσθαι. (88) ᾿Εγένετο δ᾽ ἀνὴρ ἐλλόγιμος, ὡς χαὶ 5 Μοπδηάες ΘΟ ΐΟ118 ἰρϑίυ8 τη π ϊοποπι [οοογὶξ : ἰῃ χυδάδηι 
Νένανδρον αὐτοῦ τὸν χωμιχὸν μεμνῆσθαι, ἔν τινι ᾿ Μὲ 

΄-« φω Υ͂ ΄ 

γοῦν τῶν δραμάτων ἐν τῷ ᾿ἱπποχόμῳ εἶπεν οὕτως: 

Μόνιμός τις ἦν ἄνθρωπος, ὦ Φίλων, σοφός, 
ἀδοξότερος μιχρῷ δ᾽. Α. ὁ τὴν πήραν ἔχων; 

Β. πήρας μὲν οὖν τρεῖς" ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ῥῆμά τι 
ἐφθέγξατ᾽ οὐδὲν ἐμφερές, μὰ τὸν Δία, 
τῷ γνῶθι σαυτόν, οὐδὲ τοῖς βοωμένοις 
τούτοις, ὑπὲρ δὲ ταῦθ᾽ ὃ προζαιτῶν χαὶ ῥυπῶν᾽ 
τὸ γὰρ ὑποληφθὲν τῦφον εἶναι πᾶν ἔφη. 

οὗτος μὲν ἐμόριθέστατος ἐγένετο, ὥςτε δόξης μὲν χα- 
ταφρονεῖν, πρὸς δ᾽ ἀλήθειαν παρορμᾶν. 
παίγνια σπουδῇ λεληθυίᾳ μεμιγμένα καὶ περὶ δρμῶν 
δύο καὶ Προτρεπτιχόν. 

“»--- -πασιιεεῆδαθο» (Ὁ) ΕΞΙΞΒδετει--.--. --ο 

Γέγραφε δὲ 3. τογαίοπι ἀρροίοτοί. 

δηἷπὶ οομηανἶδ 4.86 ΠΙρΡροοοπιυβ (Εἰ φι 50) ἱπϑογ ἐγ, βἰς 

46 οο ἰοαυϊΐυγ " 

Εγδῖ ᾿οπῖο ΠΌρογ, Μοηίμηυβ, βαρίθῃβ, πιὶ Ρἢ]ο, 

Ῥδ1}}}0 ϑϑὰ ἱψῃοῦ!ογ. Α. Οὐπὶ μοόγὰ δπιθιι ]δης ἢ 

Β. Ιπ|ὸ Θηΐγοτο {γδιι : δοὰ οἴδίυπι οὐ 

ὨΪ}}} πιο ἢ ΓΟ]6 δἰ πλ 116 ἰδ( 15 δοη θη 5, 

Ρυΐα, Τὸ ἰρδιπι ποβοα, οἵ αυ ἀοοδηίδία οἰ ϑπλοῦΐ : 

δΌΡΟΓΑΥΪ ᾿δ56 πηοηάϊίοιις 1|16 οἱ βογα 5 : 

ορίπδίυπι ΟἸΠ6 πΐ] ῃἰἶ5ὶ (ἀ5ἴτιιη) 6556 δυϊαπιδί. 

Ηἰΐο ᾿οπιὸ ογαΐ σγαυ βδίπηι8, οἱ οοη(οπιρία ρ]ογία 80᾽δπι 

δου ρϑιξ. δυΐοηι Ἰυἀΐογα δογίϊβ 4185 

ἱπτοϊνυπίυγ δοη(θη {}8 ρογιηϊχία, ἀς δρροιἰοπίθυδ ἀυο οἱ 

ἘχΠογίδίογιπ. 



118. ΥἹ, 4, 5. ΟΝΕΒΙΟΆΙΤΙΙΘ. ΟΒΑΤΕΒ. 
ΚΕΦ. Δ. 

ΟΝΗΣΙΚΡΙΤΟΣ. 

84. Ὀνησίχριτος" τοῦτον οἱ μὲν Αἰγινήτην, Δημήτριος 
χαὶ οὗτος τῶν δ᾽ ὃ Μάγνης ᾿ἈΑστυπαλαιᾶ φησὶν εἰναι. 
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ΟΑΡ. ἸΥ͂. 

ΟΝΕΘΙΟΚΙΤΊ5. 

84. Οποϑιογυπι αι άδπι “ΕσΙποίδπι ἰγαάυηί, Ποιηοίει 5 

δυΐοι) Μαρσπος Αϑίγ ρα] ΡΟ ϑθηὴ [1556 αἱ. Εἰ εἷς ἰηΐογ Ὠΐϊο- 

ἔλλογίμων Διογένους μαθητῶν. Ἑοιχε δέ τι ὅμοιον 2 ρρηΐβ ἀἰβείρι!οϑ ΘΟ] οῦγοα τ. ὙΔοίυγ δυΐίδπι χιυ  Δηῦ }ιὰ- 
πεπονθέναι πρὸς Ξενοψῶντα. ἐχεῖνος μὲν γὰρ Κύρῳ 

᾽ συνεστράτευσεν, οὗτος δὲ Ἀλεξάνδρῳ" χἀχεῖνος μὲν 

Παιδείαν Κύρου, ὁ δὲ πῶς ᾿Αλέξανδρος ἤχθη γέγραφε" 

χαὶ ὃ μὲν ἐγχώμιον Κύρου, ὃ δὲ ᾿Αλεξάνδρου πεποίηχε. 
καὶ τῇ ἑραγνεία δὲ παραπλήσιος, πλὴν ὅτι ὡς ἀπόγρα-- 

ἐξ ἀρχετύπου δευτερεύει. 
Γέγονε καὶ Μένανδρος Διογένους μαθητής, ὃ ἐπιχα- 

λούμενος Δρυμός, θαυμαστὴς “Ομήρου, καὶ ᾿Ηγησίας 
Σινωπεὺς ὁ Κλοιὸς ἐπίχλην, καὶ Φιλίσχος ὃ Αἰγινήτης, 
ὡς προειρήκαμεν. 

ΠῚ 

ΚΕΦ. Ε΄. 

ΚΡΛΑΤΗΣ. 

86. Κράτης Ἀσχώνδου Θηδαῖος. καὶ οὗτος τῶν ἐλ- 
Ι5 δλογίμων τοῦ χυνὸς μαθητῶν. ἹἹππόθοτος δέ φησιν 

οὗ Διογένους αὐτὸν μαθητὴν γεγονέναι, ἀλλὰ Βρύσωνος 
τοῦ Αγαιοῦ. Τούτου παίγνια φέρεται τάδε" 

Πήρη τις πόλις ἐστὶ μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι τύφῳ, 
χαλὴ χαὶ πίειρα, περίρρυπος, οὐδὲν ἔχουσα, 
εἰς ἣν οὔτε τις εἰςπλεῖ ἀνὴρ μωρὸς παράσιτος, 

οὔτε λίχνος πόρνης ἐπαγαλλόμενος πυγῆσιν " 
ἀλλὰ θύμον καὶ σχόρδα φέρει καὶ σῦχα καὶ ἄρτους, 
ἐξ ὧν οὐ πολεμοῦσι πρὸς ἀλλήλους περὶ τούτων. 

οὐχ ὅπλα χέχτηνται περὶ χέρματος, οὐ περὶ δόξης, 

5 (866) ἔστι χαὶ ἐφημερὶς ἣ θρυλουμένη οὕτως ἔχουσα " 

Τίθει μαγείρῳ μνᾶς δέχ᾽, ἰατρῷ δραχμήν, 
χόλαχι τάλαντα πέντε, συμξούλῳ χαπνόν, 
πόρνη τάλαντον, φιλοσόφῳ τριώδολον. 

ἰχαλεῖτο δὲ χαὶ θυρεπανοίχτης διὰ τὸ εἰς πᾶσαν εἰςιέ- 

τ ναι οἰχίαν χαὶ νουθετεῖν: ἔστιν αὐτοῦ χαὶ τόδε" 

Ταῦτ᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ Μουσῶν 
σέμν᾽ ἐδάην᾽ τὰ δὲ πολλὰ χαὶ ὄλόια τῦφος ἔμαρψε. 

καὶ ὅτι ἐκ φιλοσοφίας αὐτῷ περιγένοιτο 

Θέρμων τε χοῖνιξ χαὶ τὸ μηδενὸς μέλειν, 

ἢ) φέρεται δ᾽ αὐτοῦ χἀχεῖνο" 

Ἔρωτα παύει λιμός, εἰ δὲ μή, χρόνος" 
ἐὰν δὲ τούτοις μὴ δύνη χρῆσθαι, βρόχος. 

2 Αὐλϊνὶ. 

ἰνυΐδ56 5[Π}}}6 ὁ} ΧΟΠορΠοπίθ. 1116 δπΐπι σιηὶ ΟΥγο, Πἶὸ 

πὶ ΑἸΟχδηάγΟ παν; 16 Ογγὶ ΠηϑΠΠ|ἸΟηθὶ, ἰιΐς 

ΑἸοχδηάγὶ δογίρϑιί Ἑαμποδίίοπομι ; {116 Ογτγὶ, Πεἰς ΑἸοχδηάσγι 

ῬΘΓΒΘΟΙ 115 οδί ἰδ ἀ65, Ἐδί διιίοηι οἵ 5118 αἱγί θαι δἰ }}- 

᾿ΪΠ}05,, ηἰϑὶ ἰη φυδηίΐίαι αυορά ἰγαηδογίρίιαπ) οβὲ ἰῃίδγίαβ οϑΐ 

ΘΧΘΠΙΡΪ ΔΓ. 

3. Νηΐϊτ οἱ Μοπαπᾶου Ὀϊοσοηβ αἰδοίρυϊιθ, οοσποπηθηΐο 

ὨΥΥΠλυβ, ΠΟΙΠΙΘΓΙ δα πιϊγδίογ, οἱ Ἡοροϑίαβ Θ ΠΟροηβὶβ ΟἸαυβ 

ἙΟσΠποπηϊηδίι5, οἱ ΡΒ] Π δοὺ5 ΑΕ ρποία, υἱ ργοράϊχί πηι8. 

ΟΑΡ. Υ. 

(ΟΒΑΤΕΚ. 

85. Οτγαίοϑ Αβϑοοπάᾶς {ΠῚ 5 ΤΊ} Δ Π}8. [ρ56 4004} ἱπίοῦ 

δβδρίθηΐος Ὀἱοσοηΐβ ἀἰβοίριιϊος τ. Οσεϊογιιπὶ Ηἱρροθοίιι8 

ΠΟ )]οσοηΐβ ἰρϑ0πι [556 ἀϊδαοίρ] πὶ ἃἰΐ, βοὰ Πγυϑοηΐθ 

Ην}ι5 ἰβία (γυπίυγ Ἰυ]εγὰ : 

Ἐϑί αυκοάδπι προ σοηϑίγυσία υΓ08 Μδη[οΔ [δϑ(1, 

Ῥυ]οῖγα χυϊάθπι μἰπσυΐϑααο οἱ δογϊάδ, τοι οσθηδ, 

ἀυδπι Β0}}8 ραγαϑίίυ5 Δα 5(οΠ ἀαθνα ροποίγαξ, 

ἀρα υϑ δυ! αι δαιδπι ἀδηη0515 σᾶ Π60 ΘΟΟΓΙΙ5 : 

81} 50, ρᾶποβ, ἤσιβ, οἴεγίᾳυοδ Ἰρίηοϑ, 

αι γῖχϑ σαρ 8 ἡυαυδη) ργαΐεηβα [!Π6ΓῸ; 

ΔΙΕΙΠΟΓΌΠΔ Π60 ὁδιι585 ἀγροπίαπ) οἱ σ]ογίᾶ νὰπᾶ. 

(86) Εϑί εἱ θρ!ιεπηθγῖβ [118 γα] ρα Πβϑίπιδ,, [8 56 18 00 }}8 : 

ῬΟΠΟ ἃΡ6 (0600 [γ1π85 ἄδορηι, Πη6αἴ00 ἤγδο! 8 ΠΊ, 

Β]απᾶο ἰαἸοηία συΐπαμθ, οδυβο᾽ἶσο ΔΟΓΘ ΠῚ, 
ἰΔ]οπίυπι ἀπιῖοδιη, ὈΠ]]Ο5ΟΡ]ιΟ {ΓΟ ΡΟ] 1. 

γοσδβαίυγ δυίΐοιῃ οἱ οβιἰογυτη-ἀρογίον, φυοα ἴῃ ΟΠΠΠΟΙ ἴῃς 

ογοάογοίυγ ἀοπιυπὶ οἱ ἰποοἾ45 δἀπιοπογοῖ. δὶ ο].5 οἱ πος : 

Ταιίυπι Δ 60 φιδπίυπι ἀἰα εἰ φυδηζυαυο ἸαθΟΓΘ 

ΡΟΙΟδρὶ οἱ δίυδίο : γὰρ] βοὰ οοἴογα (ἀϑίυϑ. 

ΒΕΠΙΠΙυά, ιιοά ἱρδὶ οχ δ} Οϑορ ἶω5 δίυἀϊο δοζαβϑίδϑοί 

Μοάϊυβ Ἰυρἱποταπι, δ!ἃ ουγάτο φυϊαρίδιη. 

Βεγίυγ 6}08 οἱ ΠΙυ 1 

ἘΔΠΊ6Β ΔΠΊΟΓΘΙ)Σ βοἀδί ; 51η πηΐπι8, ἀΪ65; 

46 8 5ἱ ργοίοογα βοαυδθβ, ἰδ ο 8 ἀρηΐθ6. 

(57 Ἤκμαζε δὲ κατὰ τὴν τρίτην καὶ δεχάτην καὶ ἕχα- ὃ (87) ΕἸογυΐί οἶγοα σοη(εβίπιδπι οἴ ἀδοίμᾶπι ἰογίϊδ πη ΟἸΥΠ}- 
τοστὴν Ὀλυμπιάδα. 

10 ταῖς Διαδογαῖς θεασάμενον ἔν τινι τραγῳδία Τ᾽ ἥλεφον 
σπυρίδιον ἔχοντα καὶ τἄλλα λυπρὸν ἀΐξαι ἐπὶ τὴν χυ- 

τ χἢ ἢ ᾿ ᾽ νιχὴν φιλοσοφίαν" ἐξαργυρισάμενόν τε τὴν οὐσίαν --- 
χαὶ γὰρ ἣν τῶν ἐπιφανῶν --- ἀθροίσαντα πρὸς τὰ [ἐχα- 
τὸν ] διαχόσια τάλαντα, τοῖς πολίταις διανεῖμαι ταῦτα. 

Τοῦτόν φησιν ᾿Ἀντισθένης ἐν ά Ρἰδάοπι. Ηυης αἰΐ ΑὨ ἰβΉ ΘΠ 65 ἰῃ Θσοοββίοπίρυβ, αὐυπ) ἰῃ 

(γασααϊα φυδάδηι εροςίδεβοί ΤοΙορίτπη 5ρογί] πη (οΠοη(6Πὶ 

δ]ἰαϑαα τη Ξ γα ὈΐΙοπὶ, δὰ Ογηϊοαπι ΡΠ} }]ΟΘΟρ] ἴδ) γΟ]8886 : 

εἱ ρμαίγπηοηΐο τοπάϊϊο -- γαῖ αυΐρρα Υἱγ ὁχ ΠΟ ἢ θ08 --τῦ 

σηυπὶ δὰ ἀποσμία (α]οπίᾳ (4 ἱῃ παι πα δοϑαί 5) οἰν - 



1δ4 

αὐτὸν δὲ καρτερῶς οὕτω φιλοσοφεῖν ὡς χαὶ Φιλήίμονα 

τὸν χωμιχὸν αὐτοῦ μεμνῆσθαι, φησὶ γοῦν" 

Καὶ τοῦ θέρους μὲν εἶχεν ἱμάτιον δασύ, 
ἵν’ ὡς Κράτης ἧ, τοῦ δὲ χειμῶνος ῥάχος. 

ὁ φησὶ δὲ Διοχλῆς πεῖσαι αὐτὸν Διογένην τὴν οὐσίαν 

μηλόθοτον ἀνεῖναι καὶ εἴ τι ἀργύριον εἴη, εἰς θάλατ- 

ταν βαλεῖν. (88) χαὶ Κράτητος μέν, φησίν, ὃ οἶχος 

ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου " " ἹἹππαρχίας δὲ ὑπὸ Φιλίππου. 

πολλάχις τε τῇ βαχτηρία τῶν συγγενῶν τινας προςιόν- 

ιο τας χαὶ ἀποτρέποντας ἐδίωκε χαὶ ἦν γενναῖος. Φησὶ 

δὲ Δημήτριος ὃ Μάγνης τραπεζίτη τινὶ παραχαταθέ- 

σθαι τἀργύριον, συνθέμενον, εἰ μὲν οἵ παῖδες ἰδιῶται 

γένοιντο, αὐτοῖς ἀποδοῦναι εἰ δὲ φιλόσοφοι, τῷ δήμῳ 
διανεῖααι: μηδενὸς γὰρ ἐχείνους δεήσεσθαι φιλοσο- 

16 φοῦντας. ᾿Ερατοσθένης δέ φησιν, ἐξ Ἱππαρχίας, 

περὶ ἧς λέξομεν, γενομένου παιδὸς αὐτῷ ὄνομα Πασι- 
χλέους, ὅτ᾽ ἐξ ἐφήθων ἐγένετο, ἀγαγεῖν αὐτὸν ἐπ᾽ οἷ- 
χημα παιδίσχης καὶ φάναι τοῦτον αὐτῷ πατρῷον εἶναι 

τὸν γάμον᾽ (9) τοὺς δὲ τῶν μοιχευόντων τραγιχούς. 

30 οὃς φυγὰς χαὶ φόνους ἔχειν ἔπαθλα" τοὺς δὲ τῶν ἑταίραις 

προςιόντων χωμιχούς" ἐξ ἀσωτίας γὰρ καὶ μέθης μα- 

ωι 

ΒΙΒΑ. ζ, ε. ΚΡΆΤΗΣ. 
05 οἃ αἰν εἰβθο, Αἀθοήπο οοηοίδηξςαι᾽ ΡΠ} Οϑορ ἢ δί οδθο, 
υἱ οἱ ΡΠ ]ΘΙΟΠ ΟΟΠλΐου 5. ἰῃϑῖυ5 πιοηςοηθιῃ [δοογὶἐ : δἱΐ 
αυΐρρα: 

ΖΕ 5ἰαῖο ὀγϑββϑυπὶ σοσι ἀρ δΐ ρΔ}} 111}, 

δοὲ ᾿ν6ΠΊ|6 βδηΠο05, δίίογ υἱ Οτγαίοϑ (ογοῖ. 

Βο(ογί δυΐοῃῃ Ὠ οο168 ρογϑιιδϑῖβϑο {1 Ὀοσοηοπ υἱ με ἃ 

ἰπου δ ρϑοοτί ραϑοοπαᾷ ρογηη[ογοῖ ἃς 5 αὐἱὰ ροοσιηΐα" ἢ - 

μοτγεί, ἰδοίδγοί 'πῃπ πιᾶγθ. (88) Αἰχυς Ογαίοί 5 ᾳυϊάοπι ἀο- 

πιὺ8 Δ Αἰοχδηᾶγο " " Ηἱρραγοϊιίαθ υογο ἃ ΡΠ ρρο. θθΡ6- 

ΠυΠΊΘΓΟ 4υοβάδιη οχ Ργορίῃαυ ΐβ δὰ 86 υδηϊθπίοῦ δίᾳψυθ 

ἀνογίογο δὺ ἰπδί υ͵ἱο πο] οη 65, ὈΔΟῦ]οΟ ρΟγβθαυ θα Γ Θοη- 

δίδηΞ 4:6 ρογάμυγαθαί. [οττὸ Πειηοίγιυβ ΜᾶρΠ68 δἷΐ ἀθρο - 

81} 1556 ΠΠ᾿Ππὸ ροουπίᾶπι δρυὰ ἰγαροζίίδπι, 68 οοηαϊἰοπο υἱ, 

5ἱ ΠῚ ἃ ΡΠ] οβορ] δ Δ] 1οηἱ (ογοηΐ, οᾶμ ΠῚ 18 το ἀθγοῖ ; βίῃ δι- 

ἴσιι) ὨἰΠ]Οϑορὶὶ, Ρ Θὲ ἀϊδίγ δυογοῖ : Ὠ1Π|0 φυΐρῃρα ὁσογο ρῥἱιὶ- 

Ιοϑορίιο8. Εγαίοβ !Πθηθ5 δυΐθηι γοίογί, 4υυπὶ ὁχ Ηἰρρᾶγ- 

εἰν, ἀ6 υδ ἀϊοδηγι8, ἢδίι5 ἱρ8ὶ οβϑεί ἢ} }0}9 Ῥϑβίο 658 ποπλΐπο, 

Θιιηὶ, 4 πὶ 6 χ Θρ ΠΟ 8 οχοοβϑίϑϑοί, δά αι χὶ556 δὰ ̓ ρ8ηᾶγ Π16- 

γοίγί οὐ ]α5, ἀἰ Χίββοααο Π88 οἱ ρα γί 88 Πρ Ϊ88 6586 ; (89) πηα .}10- 

ΓΌΠῚ ΥΘΓῸ πιιρίἰ88 6556 ἰΓασίοδϑ, 41185 ργδιηΐδ ΠΔθογοηΐ οχϑὶ ΐα 

αἱ οδ 68 : ΘΟΠΙΠι ὨΠΡ(148 δυΐοπ) αυἱ ΠΟ ΓΘ ΓΙ 068 βοοίδγοηίαγ, 

νίαν ἀπεργάζεσθαι. Τούτου γέγονε Πασιχλῇῆς ἀδελ- (6 ὁοπιίοδϑ 6886 ; πᾶπι εχ ἴαχα οἵ εὐγίοἰδία ογθᾶγα ἱπβδηίδη. Ηυ- 
φός, μαθητὴς Εὐχλείδου. χάριεν δ᾽ αὐτοῦ Φαῤωρῖνος ἐν 77 [5 (γαΐον Ραβίο!68 (αἱξ, Εὐ0}14}8 ἀἰδοῖρυ]υβ. Ε)ι5 (δοείυπι 
δευτέρῳ τῶν ἀπουνημονευμάτων φέρει. φησὶ γάρ, Πα- 

΄“« δὰ 9 φω 

25 ραχαλῶν περί του τὸν γυμνασίαρχον, τῶν ἰσχίων αὐτοῦ 
ἥπτετο᾽ ἀγαναχτοῦντος δέ, ἔφη, « τί γάρ; οὐχὶ χαὶ 
ταῦτα σά ἐστι χαθάπερ χαὶ τὰ γόνατα; » ἔλεγέ τ᾽ ἀδύ- 
νατον εἶναι ἀδιάπτωτον εὑρεῖν, ἀλλ᾽ ὥςπερ ἐν ῥοιᾷ 

ἀεὶ καὶ σαπρόν τινα χόχχον εἶνχι. Νιχόδρομον ἔξερε- 
80 θίσας τὸν χιθχρῳδὸν ὑπωπιάσθη " προςθεὶς οὖν πιττά- 

χιον τῷ “μετώπῳ ἐπέγραψε, « Νικόδρουος ἐποίει. » 
(ου) τὰς πόρνας ἐπίτηδες ἐλοιδόρει, συγγυμνάζων ἕαυ- 
τὸν πρὸς τὰς βλαςφημίας. Δημήτριον τὸν Φαληρέα 
πέωψαντα αὐτῷ ἄρτους καὶ οἶνον ὠνείδισεν εἰπών, 

85 « εἴθε γὰρ αἵ χρῆναι καὶ ἄρτους ἔφερον. » δῆλον οὖν 
ὡς ὕδωρ ἔπινεν. ὑπὸ τῶν ᾿Αθήνησιν ἀστυνόμων ἐπι- 

θεὶς ὅ δόνα ἠυφίεστο, ἔφη, « χαὶ Θεόφρα- τιμηθεὶς ὅτι σινδόνα ἠμφίεστο, ἔφη, φρα 
ε« « ἤ ’, ’ ὁ ἌΓ [4 στον ὑμῖν δείξω σινδόνα περιῤεθλημένον" » ἀπιστούν- 

, 2 , ᾿ δι 

των δέ, ἀπήγαγεν ἐπὶ χουρεῖον χαὶ ἔδειξε χειρόμενον. 
40 ἐν Θήδαις ὑπὸ τοῦ γυμνασιάρχου μαστιγωθείς --- οἱ 

δέ, ἐν Καρίνθῳ ὑπ᾽ Εὐθυχράτους --- καὶ ἑλκόμενος τοῦ 
ποδὸς ἐπέλεγεν ἀφροντιστῶν, 

Ἕλχε ποδὸς τεταγὼν διὰ βηλοῦ θεσπεσίοιο. 

(91) Διοχλῆς δέ φησιν ἑλχθῆναι δύτὸν ὑπὸ Μενεδήμου 
45 τοῦ Ἐρετρικοῦ. ἐπειδὴ γὰρ εὐπρεπὴς ἦν καὶ ἐδόχει 

χρησιμεύειν Ἀσχληπιάδη τῷ Φλιασίῳ, ἁψάμενος αὐ- 
τοῦ τῶν μηρῶν ὃ Κράτης ἔφη, « ἔνδον Ἀσχληπιάδης" » 

ἐφ᾽ ᾧ δυςχεράναντα τὸν Μενέδημον ἕλχειν αὐτόν, τὸν 
δὲ τοῦτο ἐπιλέγειν. 

ευ Χρείαις καὶ κώδιον αὐτόν φησί ποτε προςράψαι τῷ 
τρίδωνι ἀνεπιστρεπτοῦντα. ἦν δὲ χαὶ τὴν ὄψιν αἰσχρὸς 

χαὶ γυμναζόμενος ἐγελᾶτο, εἰώθει δὲ λέγειν ἐπαίρων 

Ζήνων δ᾽ αὖθ᾽ ὁ Κιτιεὺς ἐν ταῖς 8 

αυϊἀάδῃι Ἑδγοτγίηυ8 ἰῃ βϑοουπᾶο Οοιηπιηοπίαγίογυμη τγοίογί. 

ΑΙ οηἶπι, Οαυπὶ ργὸ φιοάδπι ἰηἰογοράογοΐ δρυὰ ργιηπηδοὶϊ 

ῬγΒΟΙροπ, 6}}}9 οοχδβ (ο(ἰ6 : [10 ἱπάϊρηδηΐο, Ουἱὰ οηἰπι, 

δἰΐ 16, ποπῃδ οἱ ἰδίδ ίυ ἃ δυηΐ δίουΐ οἱ ροηια 9 Ὠϊοοραίχια 

Πογὶ ποη ροϑϑ6 υἱ ἱηγοηίϊγοίυγ 40ι Ἰαρϑι18 ποῃ εἷΐ, βοὰ ν- 

Ἰυζὶ ἴῃ πδ]ο Ῥιχπΐοο φγδῃυπι ΒΟΠΊΡΟΓ 8'ᾳυοΐ 6886 ρυϊγίἀυπι. 

Ουυμ Νίοοάτοιηυμ εἰ Πρ ἀππὶ ἰγγιδεϑοί, οα δ8 ἰῃ [ἃ- 

οἴ6Π| 68 : οἰιαγίυ!]απι ᾿ἴδ4 16 ἱπηροπθῃ9 [γοητὶ ἰμϑογραὶἑ, Νὶ- 

ὁοάτοπι8 (Δοίοραΐ. (90) δοοτγίδ οχ ἱπάυιϑίγία ᾿πϑοοίδδίυγ 

τι] αἱ οἰ, ΘΧΟΓΟΘΠ8 5656 δα ρογίογοηα οοην οἷδ. Ὠοιμοίτίο 

Ρ[δίογοο, 4υΐ ΡδΠ65 ἰρϑὶ δ. υἱπυμ πιίϑογαΐ,, ΘΧργοῦγαθραίΐ, 

ἀϊοθηβ, {ἱηδπη οἱ (Ὀη.68 ρ8Ππ65 (οστοηῖ. Οοηϑβίδί ἰσίυΓὙ 61. πὶ 
δ4υ.8Π} Ὁ 1856. Α ΑἸΠΟΠΙ ΟΠ βἐ θ0}5 ἀϑίγ ποπιῖϑ δυριοθδίυγ φυοά 

ΒΙΠῸΟΣ6 δηγίοἰγοίυγ : φυίΐθυ8 116, Εἰ8π| ΤΙ ΟΡ γαβδίυ πη, ἰπ- 

αυϊῖ, οβοπάδηι υ  ἶ8 Ορογίιπ) βἰπάοπο. Νοη ἐγράθη θυ, 

ἱπάυχὶς 1Π|08 ἰῃ (οηδίγί πὶ ἰρδυμαυθ, ἀυπὶ ἰοπάοσγοίῃγ, 

οϑίθμα![. Ουυπὶ ΤΙ 5 ἃ ργϊπεῖρα σγμηδοὶ! Παρτίβ οδ 518 

οὶ, δἰνο, υἱ 8115 ρΙδοοῖ, σογίπι Πὶ 4ΔΌ Ευϊῃγογαῖο, 80 ροὰδ 

(γα ογοίυγ, Π0η οὐγδη5 αἰοοῦδί. 

Ργοίγδοίυπ ροάϊυ.5 ἀοίγυπὶ  ᾿᾿ΠπγΠ6 ὅδοΓο. 

(94) ὈὨίοοϊοδ δυΐθῃ μογίγδοϊυ πη διιπὶ ἃ ΜΙ πθάθιπηο Ἐγοίγθηβὶ 

ἰοοίδίυγ. Ουἱαυυπὶ 6886. (ογπιοϑὺβ οἱ Αϑοϊορίδα! ΡΠ δδίο. 

υϑ0 6586 ἔογτγοίμηγ, ἰοἰϊρὶ! Ογαίθϑβ 1} 108 οΟχδδ, ἀΐοθῃϑ, [πἴι}8 

Αβοϊορίδαθβ : αᾳυδ γὸ ἱηδίσηδίαπι Μοποάσπηυπ ἰγαχίβϑο ἰΪ-- 

ἴυπι, ἰάχαο δυπηὶ υπ ἀϊ χίδβα. ΖΘΠΟ ΡοΙτῸ (Ἰ 1618 ἰη Θοηίδη 8 

γοίεγί οἰΐδι Ὑ6}}}8 ὁ Ππὶ δάϑιι 586 ΡΆ1}}}0 ργογβὰβ ἢ}}}}} ἰδίδ 

ουγδηίοημ. ἔγαϊ δυίοπι οἱ (Δεὶο ἰυγρὶδ οἱ αυτπὶ 86 δχογούγοῖ 

"ἰἀοθαίαγ. 0] αί δυΐίοπι 5001 {15 πιδηΐθυβ ἀΐσογο, Βοιρ. 
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τὰς χεῖρας, « θάρρει, Κράτης, ὑπὲρ ὀφθαλμῶν χαὶ δμίπιο εϑίο, Ογαίαβ, δρίξιν 5418 οσυογοχη οἱ γε! ιὶ οογρο- 
τοῦ λοιποῦ σώματος " (0) τούτους δ᾽ ὄψει τοὺς κατα- 
γελῶντας ἤδη [καὶ] συνεσπασμένους ὑπὸ νόσου χαί σὲ 

μακαρίζοντας, αὑτοὺς δὲ χαταμεμφομένους ἐπὶ τῇ ἀ- πυρὰ 

δ γία. » [λεγε δὲ μέχρι τούτου δεῖν φιλοσοφεῖν, μέχρι 9 Ὀἰςοἰναΐ δυυΐοπι ἴδῃ ἀΐα Ρὶ"]οϑορμδηάπη 6586, φιοδὰ νἱάθδη.- 

ἂν δόξωσιν οἱ στρατηγοὶ εἶναι ὀνηλάται. ἐρήμους ἰἴυγ ἀμοεβ 6886 δβίπαγίί, Ῥαβϑεγίοβ ἀϊοαθαΐ 605 φαΐ οὰπὶ 88- 
, σ ’ 

ἔλεγε τοὺς μετὰ χολάχων ὄντας ὥςπερ τοὺς μόσχους ερῃίαιογίθυβ οδδαπΐ, ποῃ βδβοὺβ ἃς υἱδηὶ 4υυπὶ ἰπίογ [Πρ 8 
ἐπειδὰν μετὰ λύχων ὠσιν᾽ οὔτε γὰρ ἐχείνοις τοὺς προςή- 

τἶβ : (92) ἰδίοβ δυΐθπι Υἱ 6}}18. ἰγγίϑογος 81} 8πὶ οἱ τηογθο 

οοηίΓαϊι! οἱ Ὀθδίυπι [6 ἀΐζογο, 8656 δυΐθιῃ ἱρπαν δ ἈΓσΌΘΓΕα. 

κσνῖας οὔτε τούτοις ὀυνεῖναι, ἀλλὰ τοὺς ἐπιῤουλεύον- 

10 τας. 

ἑαυτὸν λέγων, ᾿" 

Στείχεις δή, φίλε χυρτών, 
βαίνεις ἐ᾽ εἰς Ἀΐδαο δόμους χυφὸς διὰ γῆρας. 

ἦἔν 1ὰρ χυφὸς ὁπὸ χρόνου. 3 
ΙὉ θόμενον εἰ βούλεται αὐτοῦ τὴν πατρίδα ἀνορθωθῆναι, 

ἔφη, « καὶ τί δεῖ; πάλιν γὰρ ἴσως ἄλλος ᾿Αλέξανδρος 

αὐτὴν χατασχάψει. « ἔχειν δὲ πατρίδα ἀδοξίαν καὶ πε- 
νίαν ἀνάλωτα τῇ τύχη καὶ Διογένους εἶναι πολίτης 
ἀνεπιθουλεύτου φθόνῳ. Μέμνηται δὲ αὐτοῦ χαὶ Μέναν- 

30 δρος ἐν Διδύμαις οὕτως " 

Συμπεριπατήσεις γὰρ τρίδων᾽ ἔχουσ᾽ ἐμοί, 
ὥςπερ Κράτητι τῷ χυνιχῷ ποθ᾽ ἣ γυνή, 
καὶ θυγατέρ᾽ ἐξέδωχ᾽ ἐχεῖνος, ὡς ἔφη 

“4“" ’ Ἁ ’ φ ᾽ 

αὐτὸς, ἐπὶ πείρα δοὺς τριάχονθ᾽ ἡμέρας. 

35 μαθηταὶ δ᾽ αὐτοῦ " 

ΚΕΦ. (τ΄. 

ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ. 
94. Ἠηητροχλῆς ὃ Μαρωνείτης, ἀδελφὸς ἹΓππαρχίας, ὃς 

προτερον ἀχούων Θεοφράστου τοῦ περιπατητιχοῦ τοσοῦ- 

τὸν διέφθαρτο, ὥςτε πυτὲ μελετῶν χαὶ μεταξύ πως ἀπο- 
παρδὼν ὑπ᾽ ἀθυμίας οἴχοι ατάχλειστος ἦν, ἀποχαρτερεῖν 

80 βουλόμενος. μαθὼν δὴ ὁ Κράτης εἰςῆλθε πρὸς αὐτὸν πα- 
ραχληθεὶς [χαὶ] θέρμους ἐπίτηδες βεδρωχὼς ἔπειθε μὲν 
αὐτὸν καὶ διὰ τῶν λόγων μηδὲν φαῦλον πεποιηχέναι" 
τέρας γὰρ ἂν γεγονέναι εἰ μὴ χαὶ τὰ πνεύματα κατὰ 
φύσιν ἀπεχρίνετο" τέλος δὲ χαὶ ἀποπαρδὼν αὐτὸν ἀνέρ- 

5 ρωσεν, ἀτ᾽ ὁμοιότητος τῶν ἔργων παραμυθησάμενος. 
τοὐντεῦθεν ἤχουεν αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἱκανὸς ἐν 
φιλοσοφίᾳ. (95) Οὗτος τὰ ἑαυτοῦ συγγράμματα κατα- 
καίων, ὥς φησιν ᾿“ξχάτων ἐν πρώτῳ Χρειῶν ἐπέλεγε, 

Ταάδ᾽ ἔστ᾽ ὀνείρων νερτέρων φαντάσματα, 

40 [ οἷον λῆρος" οἱ δ᾽, ὅτι τὰς Θεοφράστου ἀχροάσεις 
χαταφλέγων ἐπέλεγε, 

Ἥφαιστε, πρόμολ᾽ ὧδε, Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει. 

Οὗτος ἔλεγε τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἀργυρίου ὠνητὰ 
εἶναι, οἷον οἰκίαν: τὰ δὲ χρόνου χαὶ ἐπιμελείας, ὡς 

ἐὺ παιδείαν. τὸν πλοῦτον βλαθερόν, εἰ μή τις ἀξίως αὐτῷ 
χοῷτο. ᾿Ετελεύτα δὲ ὑπὸ γήρως ἑαυτὸν πνίξας. Μα- 
θηταὶ δ᾽ αὐτοῦ Θεόμόροτος χαὶ Κλεομένης, Θεομόρό- 
του Δημήτριος ὃ ᾿Αλεξανδρεύς, Κλεομένους Τίμαρχος 

Συναισθανόμενος ὅτι ἀποθνήσχει, ἐπῆδε πρὸς 10 

δυηΐ : ΠΘΤᾺΘ Θηΐπι οὐτη {18 ργορίπαυοβ Ὠθηπ6 οὐ ἰνἷς 6556 Ἶ 

δ0α ἰηδίἰδίογοβ. Ουυπὴ διιΐθηι βοηζγοῖ 86 τηογίϊ ῬΙΓΟΧΙ 0Π}, 

ἴῃ 86 ἱρβπ) ῃος οδηίαθδί : 

δάϊβ ἢυῆς, ορίϊπγ6 σίθθογ, 

νι} 8 δὰ Οτγοὶ δοβ, Ἰοησα οἰ ΡΟδ6 βοῃϑοία. 

Πρὸς ᾿Αλέξανδρον πυ-α 1 Εγαί αυΐρρθ ὁχ βεπθοίυϊα ουτγαίυδ. (93) ΑἸεχδμάγο γτορϑηΐὸ 
ἢπὶ γο] οἱ γοϑιϊυ] δὸ γοῆοὶ ρα γίδηι δυδπι, Οὐἱὰ, αἰΐ, οριις 

οδῇ ὃ συγϑὰβ δηΐπι (Ογίδϑδὶβ ΑἸ χη θοῦ θη ἃ]15 ἀϊγαεί : Πᾶ- 
θόγὸ 96 ραίγἰὰπὶ οοπίοιηρίυπι ἃο ραυρογίδίαηι, 4185 ΠΙΠ4.8Π) 

ΘΧΡΌΡΠΑΓΟ (ογίυηδ Ροβδοῖ, οἱ οἰυθπ) 86 6886 Ὠϊοροηΐβ, ({{ὶ 

4 8 οἸηηΐθυβ ᾿ηγἱἀογυη ἰηρ! 8. Μοιρλίηἰ 6) 5 οἱ ΜΟΠΔΠΔΟΓ 

ἴῃ Οαμηἶ8 ἰπ ἁυπο τηοάυπι : 

Μοουμι 8π}}}0}8}}18 ἰτἰο Ρ4}} 1010 οὐβίία., 

υἱ Ογπίουβ ἀπο αν ἘΧογοπῚ Ογαδίοβ. 

Ιάθπη οἰοσδᾶν! ρηδίδη), ἰορα μᾶς δἀάϊία, 

Ρογίο απ υἱ οἰ..5 ἤοεοί ἰγὶρίηΐδ ἀ68. 

Ὀἰδείρη}} ο᾽.5 6 ̓ δηΐ : 

ΗΟΆ. 

ΟΑΡ. ΥἹ. 

ΜΕΤΕΒΟΟΙΕ5. 
94. Μείγοοιοβ Μαγοπίία, ἔναίθογ Ηρραγοϊιί; δηίοᾶ 

ΤΙΠορ!γϑίυπι Ῥογὶρδίοςουπὶ δι ΐθη8, δίθοὸ οοτγγιρίυβ 

ογαΐ τη0}]Π{ἰ, υἱ ᾳυὰπὶ (ογία ἰμ6Γ (ἀἰβδογοη 1 Π) οὐ ΟΡ [0 Π| 

γΘη ΓΙ8. ΘΠ βίβδοί,, ργΓὰ ἀΟΙΟΓΟ δηϊηγχὶ ἀΟΠπιΐ ἰποϊ 50}8 ΠηΟΓᾶ- 

γοίυγ, ἰποαΐα ἤποιὴ (ΔΘΘΓΟ Υἱ 8 υο6η8. ΠΟ σοσηϊΐο, ΟΥδίοβ 

ἸηρΡοδ508 6ϑί δὰ οι δα νοοδίιβ ἃς 1ρ|η15 οχ ἰηδυκίγία νο- 

Γαι8. ρογϑυδοὶΐ ἀυϊάοπὶ 1} ργίπηυπι Ὑϑυ) 8, Π1}}}} ἰρδυηι 

Δ }Π} (Θοἶβθ6 : [ὉΓ6 φυΐρρῈ ρτγοαϊμίοθυ μι, δὶ πο οἵ ϑθοιη- 

ἀυμ παίυγαπι {ἰδ υπὶ δηλ [αγοί : ἰὰᾳπ| Ὑ6ΓῸ οἱ 'μ)56 ἰῃ ἢι]- 

᾿υϑηοαϊ ΟΓΟΡΙ 0) ΘΓῸ ΠΡΟ Ι5 {πὶ ογοχὶΐ, ὁχ 5} {πᾶ ϊπ6 

4Δο(] ὁοηδοϊαίυ5. ΠΙΠπΟ ἰρϑῖυ8 δυάϊογ [αἱ αν δια 16 Υἱγ ἢ Ρ]} 

ἃ ἰοδορ δ 5.15 Οἰαγιι8, (95) ΠΟ ΠΡ ΓΟδ 8108, υἱ ἷΐ Ηθοδίοη 

ἴῃ ῥγίῃῃηο δοηίθῃίί γα πὰ, ΟΟΠΙ 88,1, ἀἰοαπδ, 

Ι 

δυηΐ ᾿ΠΓΟΓΠΟΓΌΠι δοιηπίογιπι ἱπηαρίη68, 

[8ς 5ἱ ἀϊοογοῖ ηυρᾶβ οἴ ἀο!ἰγδιηοπίᾳ 1. ϑυπί αὐἱὶ ΤΠοΟρἢγαϑιὶ 
ΟΟμπιοηϊδγία, 4υῷ οχ ΕΠὺβ ΟΥΘ ρογούρογαϊ, ΟΟΠΊ 55,556 
[ἐγαηΐ δὸ αἰχίδϑδο, 

Μυϊεῖθαγ, θυ. ργορογδίο, ἰυ8 ΤῊ ΝΪ οδὲ οριῖι5 γίθ. 

2 Ηἰἴς τοῦ ἀϊοοθαί ραγίϊπῃ οἱ ροσαπίδ, αἱ ἀοιαυπη; ραγίϊπι ἰ6π- 

Ρογα οἱ ἀἐΠροηιδ,, υἱ ἀἰ5010}1η85 1 αγα} 68.  ν {185 οοεΓγο, 

: ηἰδὶ φυΐδ ἀΐχπο ἰδ υἱδίυγ. ΟὈΪ  Βθηοχ ἃ 856 'ῃ50 βυ[οσδίυ8. 

Ὀ βεῖρυ!! οἦυδ πιογα Τποοπιθγοίυϑ δίαιια ΟἸθοηνοι 68; ΤΊΟ " 

ΟΠΡγΟΙΣ διιάϊίογ (αἰἱξ Ὀειμοίγιυ5 ΑἸοχαμπά τίη; ΟἿΘ0 Πλ6- 
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᾿λλεξανδρεὺς καὶ ᾿Εχεκλῆς ᾿Εφέσιος "οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ 
Ἐχεχλῆίς Θεομθρότου διήκουσεν, οὗ Μενέδημος , περὶ 
οὗ λέξομεν. ἐγένετο χαὶ Μένιππος Σινωπεὺς ἐν αὐτοῖς 

ἐπιφανής. 

ΚΕΦ. Ζ΄. 

ἱΙΠΠΑΡΧΙΆ. 

96, ᾿Εθηραθη δὲ τοῖς λόγοις χαὶ ἣ ἀδελφὴ τοῦ Μη- 1 : 
Μαρωνῖται δ᾽ ἦσαν ἀμφότεροι. ἃ αἰιίδ. ’ ε [ 

τροχλέους Ἱππαρχία. 
Α [ΠῚ δὲ Α ΓΩ , ᾿Ὶ τὰ ’ 

καὶ ἦρα τοῦ Κράτητος χαὶ τῶν λόγων χαὶ τοῦ βίου, 
οὐδενὸς τῶν μνηστευομένων ἐπιστρεφομένη, οὐ πλού- 
του, οὖκ εὐγενείας, οὐ κάλλους" ἀλλὰ πάντ᾽ ἦν Κράτης 
αὐτῇ. καὶ δὴ καὶ ἠπείλει τοῖς γονεῦσιν ἀναιρήσειν 

αὑτήν, εἰ μὴ τούτῳ δοθείη. Κράτης μὲν οὖν παραχα- 
"λούμενος ὑπὸ τῶν γονέων αὐτῆς ἀποτρέψαι τὴν παῖδα, 
ἢ , Ἴ λ} 2 πάντ᾽ ἐποίει, χαὶ τέλος μὴ πείθων, ἀναστὰς καὶ ἀπο- 

θέμενος τὴν ἑαυτοῦ σχευὴν ἀντιχρὺ αὐτῆς ἔφη, « ὃ 
μὲν νυμφίος οὗτος, ἣ δὲ χτῆσις αὕτη, πρὸς ταῦτα βου- 
λεύου " οὐδὲ γὰρ ἔσεσθαι χοινωνός, εἰ μὴ χαὶ τῶν αὐτῶν 

ἐπιτηδευμάτων γενηθείης. » (07) εἵλετο ἣ παῖς χαὶ ταὐ- 
τὸν ἀναλαθοῦσα σχῆμα συμπεριήει τἀνδρὶ χαὶ ἐν τῷ 
φανερῷ συνεγίνετο χαὶ ἐπὶ τὰ δεῖπνα ἀπήει. ὅτε χαὶ 

᾿ 
πρὸς Λυσίμαχον εἷς τὸ συμπόσιον ἦλθεν, ἔνθα Θεύδω- 
ρον τὸν ἐπίχλην Ἄθεον ἐπήλεγξε, σόφισμα προτείνασα 

ὦ ἃ ΄σω ᾽- ᾽ μὴ ὮΝ - ’ τοιοῦτον" Ὃ ποιῶν Θεόδωρος οὐχ ἂν ἀδιχεῖν λέγοιτο, 
οὐδ᾽ Ἱψππαρχία ποιοῦσα τοῦτο ἀδικεῖν λέγοιτ᾽ ἄν" Θεό- 
δωρος δὲ τύπτων ἑαυτὸν οὐχ ἀδιχεῖ, οὐδ᾽ ἄρα Ἵππαρ- 
χία Θεόδωρον τύπτουσα ἀδικεῖ, ὃ δὲ πρὸς μὲν τὸ 
λεχθὲν οὐδὲν ἀπήντησεν, ἀνέσυρε δ᾽ αὐτῆς θοιμάτιον" 
ΔΆ ν ͵ ε Ψ , ς 
ἀλλ᾽ οὔτε χατεπλάγη Ἱππαρχία οὔτε διεταράχθη ὡς 

γυνή. (06) ἀλλὰ χαὶ εἰπόντος αὐτῇ, 

Τίς τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἐχλιποῦσα χερχίδας ; 

« ἐγώ, φησίν, εἰωαί, Θεόδωρε: ἀλλὰ μὴ καχῶς σοι 
δοχῷ βεδουλεῦσθαι περὶ αὑτῆς εἰ, τὸν χρόνον ὃν ἔμελ-- 
λον ἱστοῖς προζςαναλώσειν, τοῦτον εἰς παιδείαν χατε- 
χρυησάμην; » χαὶ ταῦτα μὲν καὶ ἄλλα μυρία τῆς φιλο- 
σόφου. 

Φέρεται δὲ τοῦ Κράτητος βιδλίον ᾿Εππιστολαί,, ἐν αἷς 4. 
ἄριστα φιλοσοφεῖ, τὴν λέξιν ἔστιν ὅτε παραπλήσιος 
Πλάτωνι. γέγραφε καὶ δὼ ὑψηλότατον ἐχούσας 
φιλοσοφίας χαραχτῇρα, οἷόν ἐστι κἀχεῖνο" 

Οὐχ εἷς πάτρας μοι πύργος, οὐ μία στέγη, 

πάσης δὲ χέρσου χαὶ πόλισμα χαὶ δόμος 

ἕτοιμος ἡμῖν ἐνδιαιτᾶσθαι πάρα. 

Ἐτελεύτησε δὲ γηραιὸς χαὶ ἐτάφη ἐν Βοιωτία. 

ποτ τ 

ΒΙΒΔ. ζ, ζ- ἹΠΠΑΡΧΙΔ. 
εἶδ δηΐου ἘΠΉΔΓΟ 5 ΑἸοχαπάγίηυςᾳ οἱ ΕΟΠΘΟ05. ΤἘρ ΟΝ] 05; 

οσοίογαηι ἢἰἷς οἰϊαπη ΤΙθονηθτοίιπι δυάὶν!, ἃ τὸ Μεποάριμἷδ, 

ὧδ αυο ροβίοδ ἀἰοοπιαβ. ΕΠ} δυΐοπι ἰμίοΓ 105 ἰμϑί ση 5 οἴἶδ1) 

ΜΟΠΙρρυ8 δἰ ορΟ 518. 

σατο καακαίεδες, ὅδ, ἀξ, Ξ8) φυδεβαντοναν «- 

ΟΑΡ. ΥἹΙΙ. 

ΙΠΡΡΑΆΒΟΗΙΔΑ. 

96. σαρίδ 6ϑἰ ΠΠογυιι ἀπο ρ}1πᾶ οἱ Μείγου δ ΒΟΙῸΓ ΗἸρραᾶΓ- 

Ετγδηΐ δυίοιῃ Μδγοηϊίδ' ῆῦο. Απηιαρδί 1116 Ογδίθ 8 

υἱίαῃι δίας υογθα, ΠΟαι6 011} Ομ ργοσοΓῸ Πὶ δΔηΐΪΠ}1Π|) 

δἀνογίομαϊ, πο αἰ ν11158., πο ΠΟ 41], ἢοα ΡΟ για ϊηὶ ; 

δοα ομηηΐδᾶ ἱρδὶ σγαῖθϑ ογαῖ. Οὐυη οἰΐδη ρᾶγοη 8 πιπδ ἢ 8- 

ἴυ 56 ἰρβ8ᾶπι, πἰδβὶ ᾿νυΐο ἰγδάογοίιγ, ποοδίι γα. Οαπὶ ἰρ]- 

ἴα Οτγαίοθβ ἃ μβᾶγεηί θυ ρΡ.16118 γοράγοίαγ, υἱἱ 40 ᾿ιος {118 πὶ 

Ργοροβιίο ἀνογίογοΐ, ροβίχιδῃι οσὶἑ οπηηΐδ ΠΘῸ ρογβυδδὶξ, 

ΘΧΒΌΓΡΘΙΚΝ οἱ οπχηὶ 5.18 ΒΡ 0} 16. }}6 δηΐο {15 οουϊοβ οχρο- 

δία, ΗΙς, αἰΐ, Θροῃϑι.3, 80 Ῥοβϑδβδὶο ὁδί, δὰ πὸ ἀοἰ θοΓᾶ : 

ΠΟΙῈ6 Θηὶπη 0856 Ποϑίγὶ σΟηβΟῦΒ ροίογ 8, δὶ οϑδθπὶ δἰ δ 

δοηυογὶδ. (97) ΕἸοσΙ οοπίΐπυο Ρὰ6}18, δυτηρίοχιυθο ΠΠ᾿|Ππ|5 [ὰ- 

υἱία ὑπ εὐπὶ νῖγο οἰγου αἱ οἱ σοηρΓοή!αΐυγ ἴῃ δρογίο 

δίψφιο δά σαῦπὰβ ργο ἰϑοουαίγ, Οὐο ἰδροζα οἱ δὰ 1, γ81- 

ο το ἰῃ οοην ν᾽ υπι γομΐί, υλἱ ΤὨδοάογυπι οΟρποιηρηίο 

Αἰπουηι σοδγρυϊξ, 50ρ] δηια ἢ υδπιοαϊ ΟὈ] οἰοἢ8 : Ουοά 

[εἴθ 5 Τ]θοάογια ᾿η} υ5ῖ6 ἄσογα Ποη ἀϊοογοία, ἰάοπὶ ΗΙΡΡδΓ- 

οἰιΐα 5ἱ ἰδοϊαὶ, (Δ ΘΟΓ ἰη)υ5(6 ΠΟη ἀἰοδγοίυγ : ΤὨΘΟΘΟΓΊΙΒ δὺ- 

(6Π| 56 ἰρϑιη [δγίθηρ ἰη δία ΠΟ δρίΐ, ΠΟ πλδσὶα ἰριυγ 

Ηἰἱρμρδγο ἶα ΤὨροἀογαπι οἐδάοῃϑ ἰη] 816 ἃρὶί. Τυμπι 16 δὰ ἰὰ ᾿ 

ἀυϊάδπι πὲ ἢ}} γοϑροπαϊΐ, βοα {Π}8 νοϑίθϑ βυθίγαχί : νογυπὶ 

ΠΟ΄υα ἰοδεγίδ ἤραυθ Ρογίυγθαία ΗΙΡρδγοϊα υἱὐ πλυ 6 Ὁ οϑὶ. 

(98) Ρειφίογοα οἰΐδῃ, αἀἰοσθαΐα ᾿ρ8ὶ {Π| 0, 

Οὐυδηδηη οδί δρυ ἃ [6185 118 ΓΔΑ ΐο5 ἀ ΘΟ ΓΘἢ8 ἢ 

Ἐαιϊάσῃ 51πὶ, ἱπαι, Τ]θοάογα : 30 ἢυ πὴ {Π0ὶ π)δ]6 ἀ6 πι6 

ἰρβ8 βἰδίυϊδ56 υἱάθογ, 8ἰ ἰθσηρυβ, αιυοὰ ἰη ἰοχίγί πο ὀομβυπι- 

Ρίυγα οὐδπι, ἀἰδοὶρ! πα ροί 08 ἱπιροπάϊ  Ηφο ο δ]ῖδ ἱπηὰ- 

πόζα 6 ἴδο ΡΠ] Οβορ απίθ Γρπνΐπᾶ παυγδηῖυγσ. 

Εαείυν οἱ σγαίο( 8 Ἐρ βίο γὰπι ᾿ἰθογ, ἴῃ χα θυῖς Ῥγδρ γα 

ΡΙΠ]οβομ!δίανγ. 561}ι8 6105 Ποππιπαυδη) Ρ]ἰοηὶ 5:11} οβί. 

δοΓίρδι οἱ ἰγαρι 88 8} {155110 Ρἢ]ΠΟΒΟΡ  ἰα5 3110, φυδὶο ΠΠυὰ 

αϑΐ : 

Νοῖ ἰυγγὶβ τπᾶ ραίγία, ἰθοίυγη πὰ πὶ, πα ΐ, 

δο ὈΠΙΎΟΓΒδΟ ἰογγῶ ἀοΠ 8 οἱ ορρίάυ!η 

΄υοάἀουμηαχιο ΠΟ] 5 Τηδη5ῖ0 οἱ σα δου 1η]. 

ΟΠ βοποχ ίχυς ἰη Βα οί βορυϊυδ 68. 



118. ΥἹ]Ι,8,.. ΜΕΝΙΡΡΙ͂Θ. ΜΕΝΕΘΕΜΌΞ. 

ΚΕΦ. Π΄. 

ΜΕΝΙΠΠΟΣ. 

φο. Μένιππος, καὶ οὗτος χκυνιχός, τὸ ἀνέχαθεν ἦν 

Φοινιξ, δοῦλος, ὥς φησιν ᾿Αχαϊχὸς ἐν ᾿Ηθιχοῖς. Διο- 

χλῆς δὲ χαὶ τὸν δεσπότην αὐτοῦ Ποντιχὸν εἶναι χαὶ 

Βάτωνα χαλεῖσθαι. ἀτηρότερον δ' αἰτῶν ὑπὸ φιλαρ- 

5 γυρίας ἴσχυσε Θηδαῖος γενέσθαι. Φέρει μὲν οὖν 

σπουδαῖον οὐδέν" τὰ δὲ βιόλία αὐτοῦ πολλοῦ καταγέ- 

λωτος γέμει χαί τι ἴσον τοῖς Μελεάγρου τοῦ χατ᾽ αὖ- 

τὸν γενομένου. φησὶ δ᾽ “Ἔρμιππος ἡμεροδανειστὴν αὖ- 

τὸν γεγονέναι καὶ χαλεῖσθαι " καὶ γὰρ ναυτιχῷ τόκῳ δα- 

1 νείζειν χαὶ ἐξενεχυριάζειν, ὥςτε πάμπλειστα χρήματα 

ἀθροίζειν " (100) τέλος δ᾽ ἐπιδουλευθέντα πάντων στε- 

ρηθῆναι καὶ ὑπ᾽ ἀθυμίας βρόχῳ τὸν βίον μεταλλάξαι. 
καὶ ἡμεῖς ἐπαίξαμεν εἰς αὐτόν " 

Φοίνικα τὸ γένος, ἀλλὰ Κρητιχὸν κύνα, 
ἡμεροδανειστήν --- τοῦτο γὰρ ἐπεχλήζετο --- 

οἶσθα Μένιππον ἴσως. 
Θήδησιν οὗτος ὡς διωρύγη ποτὲ 
χαὶ πάντ᾽ ἀπέδαλεν οὐδ᾽ ἐνόει φύσιν κυνός, 

αὑτὸν ἀνεχρέμασεν. 

40 Ἔνιοι δὲ τὰ βιόλί᾽ αὐτοῦ οὐχ αὐτοῦ εἶναι, ἀλλὰ Διο- 
νυσίου χαὶ Ζωπύρου τῶν Κολοφωνίων, οἷ τοῦ παίζειν 

ἕνεχα συγγράφοντες ἐδίδοσαν αὐτῷ ὡς εὖ δυναμένῳ 

διαθέσθαι, (101) Γεγόνασι δὲ Μένιπποι ἕξ" πρῶτος 

γράψας τὰ περὶ Λυδῶν χαὶ Ξάνθον ἐπιτεωόμενος, δεύ- 

5 τερος αὐτὸς οὗτος, τρίτος Στρατονιχεὺς σοφιστής , Κὰρ 

τὸ ἀνέχαθεν τέταρτος ἀνδριαντοποιός, πέμπτος χαὶ 

ἕκτος ζωγράφοι" μέμνηται δ᾽ ἀμφοτέρων Ἀπολλοόζωρος. 

Τὰ δ᾽ οὖν τοῦ χυνιχοῦ βιδλία ἐστὶ δεκατρία, Νχυια, 

Διαθῆχαι, ᾿πιστολαὶ χεχομψευμέναι ἀπὸ τοῦ τῶν 

50 θεῶν προςώπου, πρὸς τοὺς φυσιχοὺς χαὶ μαθηματιχοὺς 

χαὶ γραμματιχοὺς καὶ γονὰς ᾿Επιχούρου χαὶ τὰς θρη- 

σχευομένας ὑπ᾽ αὐτῶν εἰκάδας, χαὶ ἄλλα. 

1} 

ΚΕΦ. Θ΄. 

ΜΕΝΕΔΗΜΝΟΣ. 

102. Μενέδημος Κωλώτου τοῦ Λαμψαχηνοῦ μαθη- 

τής. Οὗτος, χαθά φησιν ἹἹππόδοτος, εἰς τοσοῦτον τε- 
᾽ ΨΥ Υ͂ 3 ’ 4 'ν Ἁ Ὁ ’ὔ 

85 ρατείας ἤλασεν ὥςτε ᾿ἔρινυος ἀναλαθὼῶν σχῆμα περιήει, 

λέγων ἐπίσκοπος ἀφῖχθαι ἐξ ἄδου τῶν ἁμαρτανομένων, 
ὅπως πάλιν χατιὼν ταῦτα ἀπαγγέλλοι τοῖς ἐκεῖ δαίμο- 
σιν. ἦν δὲ αὐτῷ ἢ ἐσθὴς αὕτη“ χιτὸ ὃς ποδύ ᾿ ἢ ; ς αὕτη" χιτὼν φαιὸς ποδήρης, 

Ὁ “«᾽ 3 ἴω 

περὶ αὐτῷ ζώνη φοινιχῆ, πῖλος ᾿Αρχαδικὸς ἐπὶ τῆς 

40 χεφαλῇς ἔλων ἐνυφασμένα τὰ δώδεχα στοιχεῖα, ἐμθά- 

ται τραγικοί, πώγων ὑπερ μεγέθης, ῥάῤδος ἐν τῇ χειρὶ 

μειλίνη. 
1τοῷ Καὶ οὗτοι μὲν οἱ βίοι τῶν χυνιχῶν ἑχάστου. 

προζςυπογράψομεν δὲ χαὶ τὰ χοινῇ ἀρέσχοντα αὐτοῖς, 

45 αἵρεσιν χαὶ ταύτην εἶναι ἐγχρίνοντες τὴν φιλοσοφίαν, 

οὗ, καθά φασί τινες, ἔνστασιν βίον. ἀρέσκει οὖν αὖ- 

161] 

ΟΑΡ, ΥἹΙΙ. 

ΜΕΝΊΙΡΡΙΪ5. 
1. 99. Μεπίρρυβ, οἱ ἱμεε ΟΥγηΐοιιβ, ραίγία χυϊάοπι ΡΙηἶχ, 

ΘΟΠα ΠἸοπὸ ϑογυὰβ ( , υἱ δἷΐ Αοἰδίουβ ἰη Εἰ] οἶβ. Πἱοοας 

δυίοπι ἀομηΐπυπι φυοαυ6 ἱρϑίι5 ἰγδαϊ, Ῥοπίίευπι) (556 Βα- 

ἰοποιηχια νοσδίθμῃμ. Οὐμυπι γ ΓῸ ῃγαΣ Οὐρὶ  ἀϊδί6 Ῥοουηΐδ5 

2 ἱπῃρογίπ5 ροίογοί, ΤΙ οθδηυ8 Πογὶ ναὶ, Ἑαϊά 1 ᾳαυὶϊ- 

ἄδηι πἰ}}} βογίυ τη, δἰ ἱρδίυβ τὶ τυ} 8 ἰγτγίβίοπο γοίογιϊ βυπί 

ΠΟΙᾺ 5601} δίαχιι!α Μοοαστί, αυὶ (ΘΙΏΡοΟΓΟ οἦυβ (οἱ. ἈΒοίογέ 

Ηδγηΐρρυβ δὰ πὶ Ροοιπΐδηι ἴῃ ἀΐοπὶ ΓΘ ΠΟγΑγὶ 801} {ππ| [π1586, 

δίαυσ ᾿πο ΓΟ πογδίογοιῃ ποπβηδίυπι 6866 : οἰδηΐπη ἴθῃηιβ 

πδυίίοσιιπι Ἔχογου 856 οἴ ΟΟρί556 ρίβπογα, ὑπ 6 πιᾶχὶ πηδ8 Ορ68 

2 ΟΟΟρΙ556 : (100) ἰΔηάοπη 4010 οπιηΐθιι8 6886 Θχβρο]δίυπι 36 

ῬΓὼ ΠΙΓΟΓΘ Υἱίδπὶ ἰδ Π60 ἤηΐν 856. ΝΟΒ διιίοη 1υβἰ πη 
ἧῃ απ ᾿ος ΘΔΓΙΠΉΪΠΟ : 

ΡΠ Πίοοπι σοηογο, Οὐρίου πὶ Υ6ΓῸ οδηθηι, 

ἀἴυγηιϊ5 Τ πογδίου συΐρο 4υἱ οἰποί, 

5οίβϑηθ ΜΟΗΪΡΡΟΙ ἢ 15 65 

4υΐ ΤῊΟΙ}15 ΟἹ πὴ 8.8, ρΟΓίΌ550 ρδγίοϊο, 

δΠ} 51} ̓ πϑο 546 παίαυγο Οδηΐ5, 

86 πΠαςυ} ΙΔ 00. 

ἀ Ουἱϊάδηι ο᾽κ8 ἢ το5 ποη ἰρβίιι8 6556, βϑὰ Πἰοηγϑὶ! οἱ Ζοργτί 

Οοϊοριιοπίοτι μη ἰταάυηΐ, αυ ᾿οοδηαϊ ολι58 σοηβογίρίοβ 

νοΐ νοπαϊοτὶ ἰάοπθο ἀθάοσπιηΐ. (101) Εὐογυηῖΐ δυίοπι Μ6- 

ΒΙΡΡΙ δαχ : ργίπη8 υὶ ἀ6 ζγ}8 δογίροι ΧδηΠΌΠΏ 406 ὈΓΘ- 

νἱαν} ; ΘΟ Πα 115 [ἰῸ 086; ἰογίϊτι8 δίγαίοηϊοοι!8 Βορἰδίδ ὁχ 

Οδγία οἱ υπᾶι|5; χιιαγίυ8 ϑου]ρίοῦ; 4υϊηίυ8 οἱ βοχίυβ ρἰοίοΓ68 : 

υἱγιηηι16 σΟΠΠθΙηογαΐ ΑΡΟ]]οἄοτι 8. ὋΟΥπΙοὶ διυιίθπὶ Υο- 

Ἰυπιῖηᾶ 50πί ἰγοάροϊῃ, Νοογίδ, Τοδίδιησπία, Ερίβίο]: Θ0ΠῚ- 

Ροϑίίς αχ ἀθογυπὶ βογϑοῆδ, δα θ]γ βίο οἱ πηϑι]Ποπδ[ [008 

σταγηπιδίϊοοβαπο οἱ Ερίουγὶ ἰρἴυ8 οἱ Δ ᾿ρ85 σο ουγαίδϑ υἱἷ- 

δοσίμΔ5᾽, οἱ 4{{8ἃ. 

--- «ὥὕαὗὖὐτ ὧ'ὦἐῚ--. 

ΟΑΡ. ΙΧ. 

ΜΕΝΙΕΠΕΜΟῦ5. 

1 103. Μοποάριβ, ΟΟ]οΙ! [μι ρβδοθηὶ αἰδοίρυϊυβ, Ηἰἷς, 

4 υἱ αἷΐ Ηἰρροβοίαβ, ἰῃ ἰδηΐιπὶ ργοα σΙΟ580 δ ρογΒ ΕἸ ἸΟἢ 5 Ὑ6- 

ποταῖ, υἱ ξυπιρίο ἰιαῖέιι Ευγία! οἰγουμπηίγοῖ, ἀΐόθηβ ἰῃ- 

δροοίογοπι 86 οχ ΟΥὔῸΟ ὑ ΠἾ556 Θογὰπιὶ 48) ἀοἸ απ ογοπίαγ, υἱ 

ἀοβοοπάοῃς ᾿ς ἰδὲ ἀαηοπθυ8 γοηπηἰγοῖ 4055 ΥἹ  ᾿ἰδ5εί, 

Ὑεϑιϊα δυίοπι οἱ [8118 ογαΐ : ρυ}1Δ ἰυπίοα ἰ4]γὶ8,, δϑίγιοίἃ 

Ῥαπίοοο οἰμσι!ο; ρἰοα5 Αγοδάϊοι8 οδρἑ ἱπιροβὶ 8, 1386 8 

ἰπἰοχία ἀποάοοὶπλ δἰσπα τοάϊδοὶ; οΟἰαγπὶ ἰγασίοὶ, ὑάγρὰ 

ΡῬγοϊίχα, υἱγρᾶ ἴῃ τηδη [Γδχὶ πο. 

3. 102. Αἴχιιο ἰ5ία" φαϊάθπι Υἱίδ σι πί βίπρι}} συ αδηπ6 ΟὙηὶ- 

οογυμι. Θ0) ςἰοηνιβ δυΐοπλ φυτ5 ἴῃ σθηογο 1115 ρἰδοίίδ δυηΐ, 

δἰχυϊάοηι βοοίαπι 80 Ρ]}}]Ο50}}}}88 6856 Ἰυάϊοδπιι8, ποη, υἱ 

αυϊάαπι νοϊιπΐ, οογίαπι ταϊίομοπι οἱ ἰπδί {πὶ Υἱ 2. Ρ]Δ- 
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τοῖς τὸν λογιχὸν καὶ τὸν φυσιχὸν τόπον περιαιρεῖν, 
ἐμφερῶς Ἀρίστωνι τῷ Χίῳ, μόνῳ δὲ προςέχειν τῷ 

ἠθικῷ. χαὶ ὅπερ τινὲς ἐπὶ Σωχράτους, τοῦτο Διο- 
χλῆςς ἐπὶ Διογένους ἀναγράφει, τοῦτον φάσχων λέγειν, 

ὅ Δεῖ ζητεῖν 

Ὅ, ττι τοι ἐν μεγάροισι χαχόν τ᾽ ἀγαθόν τε τέτυχται. 

παραιτοῦνται δὲ χαὶ τὰ ἐγχύχλια μαθήματα. γράω- 
ματα γοῦν μὴ μανθάνειν ἔφασκεν δ ᾿Αντισθένης τοὺς 
σώφρονας γενομένους, ἵνα μὴ διαστρέφοιντο τοῖς ἀλ- 

[0 λοτρίοις, {001) περιαιροῦσι δὲ χαὶ γεωμετρίαν καὶ 
μουσιχὴν χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, ὁ γοῦν Διογένης 
πρὸς τὸν ἐπιδειχνύντα αὐτῷ ὡροσχοπεῖον, « χρήσιμον, 
ἔψη, τὸ ἔργον πρὸς τὸ μὴ ὑστερῆσαι δείπνου. νυ πρὸς 
τὸν ἐπιδειχνύμενον αὐτῷ μουσιχὸν ἔφη" , 

15 Γνώμαις γὰρ ἀνδρῶν εὖ μὲν οἰκοῦνται πόλεις, 
εὖ δ᾽ οἶκος, οὐ ψαλμοῖσι καὶ τερετίσμασιν. 

ἀρέσχει δ᾽ αὐτοῖς χαὶ τέλος εἶναι τὸ χατ᾽ ἀρετὴν ζῆν, 
ὡς ᾿Αντισθένης φησὶν ἐν τῷ Ἡραχλεῖ, ὁμοίως τοῖς 

στωιχοῖς" ἐπεὶ χαὶ χοινωνία τις ταῖς δύο ταύταις αἱρέ- 
:0 σεσίν ἐστιν, ὅθεν χαὶ τὸν χυνισμὸν εἰρήχασι σύντουον 

ἐπ᾽ ἀρετὴν δδόν. χαὶ οὕτως ἐδίω χαὶ Ζήνων ὃ Κιτιεύς. 
(1ο) ἀρέσχει δ᾽ αὐτοῖς χαὶ λιτῶς βιοῦν, αὐτάρχεσι 
χρωμένοις σιτίοις καὶ τρίδωσι μόνοις, πλούτου χαὶ δόξγς 
καὶ εὐγενείας χαταφρονοῦσιν, ἔνιοι γοῦν χαὶ βοτάναις 

25 χαὶ παντάπασιν ὕδατι χρῶνται ψυχρῷ σχέπαις τε ταῖς 
τυχούσαις χαὶ πίθοις, χαθάπερ Διογένης, ὃς ἔφχσχς 

τω ΄-ε ὝΎ 4 - ΄ῳ ΄. - θεῶν μὲν ἴδιον εἰναι μηδενὸς δεῖσθαι, τῶν δὲ θεοῖς 
δμοίων τὸ ὀλίγων γρήζειν. ἀρέσχει δ᾽ αὐτοῖς χαὶ τὸν 
2 “ὦ ᾿ Ύ 4 ͵ ᾿ “« ἀρετὴν διδαχτὴν εἶναι, χαθά φησιν Ἀντισθένης ἐν τῷ 

80 ἫΗραχλεῖ, χαὶ ἀναπόθλητον ὑπάρχειν" ἀξιέραστόν τε 
τὸν σοφὸν χαὶ ἀναμάρτητον καὶ φίλον τῷ δωοίῳ, τύχη 
τε μηδὲν ἐπιτρέπειν. τὰ δὲ μεταξὺ ἀρετῆς χαὶ χαχίας 
᾿Ξ, ἢ ’ ᾿ 3 ἤ φῶ ,ὔ ἀδιάφορα λέγουσιν ὁμοίως ᾿Αρίστωνι τῷ Χίῳ. 

Καὶ οὗτοι μὲν οἱ χυνιχοί - μετιτέον δ᾽ ἐπὶ τοὺς στωι- 
’ 86 χούς ,ὧν ἦρξε Ζήνων, μαθητὴς γενόμενος Κράτητος. 

ΒΙΒΑ. ζ, 0. ΚΥΝΙΚΟΙ. 

«οἵ ἐγροὸ 1}}18 ὨΔ]οο οδπὶ οἱ ΡΠ γβίσαπι (ΟΠ 6πὰὰ 688, 5ἰη)ῖ- 
᾿ΠοΓ δὸ (οοἷξ Ατίϑίο ΟἸἶα8, ΕΠ οδΣ διίοιη 90 ]1 ἑη οηά!. Οιιοὲϊ: 
αυὲ μἰογίᾳια δοογαίΐ, "οὺ Ὀίοοθ8 Ὠἱοσαπὶ ἱπϑογιἱξ, παης 
ἈΒ ΘΟ ΓΘῊ Αἰ χίδθα ἰῃαυϊΓοηά πὶ 

Ουϊὰ ἀοπιῖθυβ ποβίτἰβ ργανὶ γοοϊ χα φογαίαγ. 

Βορυάίδηϊ οἰΐαπι ἀἰϑο  ρ! πᾶς ΠΪ 6 γα]65. ἘΓρΡῸ ΠΟΩΙΟ ἀἰξοοπήδς 

᾿ΠΠΠογὰβ αἱ χὶξ ἈΠΕ! Πποπὲβ, π (τυρὶ οἴεοι! Ρογυογογοηί" 

Δ᾽ Ἰ6ηΐ8. (604) ΤοἸ]]υπέ οἴΐδπι ροοπιείγίδηι οἱ πγυβίοδπι οἵ οοίοΓα 

ἰὰ ροπυ8. Νδῖιμρα οπΐπη οἴ Ὠίοροποβ σαϊάδη) οπίοηαηὶ ΠῚ 

Βογοβοορίσῃμ, Ὁ{116 β8πὸ ἱῃηνοηΐαπι, δἰΐ, Π6 56[Ὸ δὰ ᾿ς δ 

γοηἶδπιπ5. Αὐ οὶ τ γῸ αυΐ πηυβίοδηη οἱ Χο Ραΐ, δ: 

ὙΙγὰπι ΘΟ Π8}} 115 Β6Π6 γοραπίαυγ ορρίάα, 
ἀοπηιβ θοΠ6, ἰιδυὰ ᾿γγϑδ Ἰοίἑνα βίγορι ἴθι. 

ΡΙΔοοί οἷἰβ οἱ ἤπϑιη 6856 βδουπάμτῃ Υἱγί ἴδηι νἵγογα ν ΒΓ Αη 
ἘΠ5ΈΠ 6 πο5. δἱδ ἴῃ Ἠδγοῦθ,, συοπιδάπιοάμπι οἱ δίοἱοίϑ - πᾶ πὰ 
Δ [Π [85 φυσνάδπι 681 ἰῃίογ 1.88 ἀτι88 βοσίδβ. Οὐδγα οἱ Ογηί- 
8Π}1ηῚ ἀἴχογα σοπροπάϊοβδη δὰ υἱγία πὶ υἵϑῃ. Αἴχυο 118 
Υἱχὶὶ οἱ Ζοεπο Οἰϊίουβ. (105) ΡΙδοδί ἰΐαπὶ οἷβ δἰ πιρ]οχ οἱ 
ῬΑΓΆΒ}15 υἱοΐυ8.,, φυΐρρα χυΐ οἷδε υἰυηίυν δὰ πυϊγίαμἀ τη 
ΟΟΥΡι5 βυ οἰ πί θ.8 οἵ 8018 Ρ4}Π{|18., ἀἰν 88, Ὁ] ουίδη πο- 
ὈΠΙ δίεπηχιιθ οοπίεοπηποηίθ8. Ρ]δγίᾳιια οἰϊαδπῃ οἱδγίθεις οἱ 
ἅΠιι8 ἰληΐμπι (τσ ἀἃ αἱυπίαγ, φυδ)ουπιχαο ἰδοῖο δοχυϊοδουηΐ 
γε] 5015 (0}}|8, δίουϊ! Ὠίοσθηθβ, αυΐ ἀϊσοθαὶ ἀρογιιπὶ δεβο 
Ῥγοργίαστῃ Π0}}}π85 ᾿παἴρογα, δογιπὶ γογο αυὶ αἀἰΐβ οββθηί δἰ ΠῚ} |65, 
τα Πἰ πηῖ8 ἐσογθ, ὙΥἹγίαίοπι ἀϊοιπί ἀοςογί ροβθο, αἱ ἰῃ Ἠοῖ- 
Ο]6 αἱξ Ἀπ ἰβίποηθβ., ΘΔ πάθη υα δηλ {{ϊ πη ΡΟΒΒ6 : ὩΠΊΟΓΟ 
αἴσπυπ 6580 βαρίθηίοπι, ροσοδίο πο οδηοχίυπι οἵ κί}! 
δι ΪΟυ πὶ, οἱ (ὐγίαποο Θυπι πἰΠἢ] ρογη ἴογο, Οὐτα τόγο ἰῃ 6 Γ 
Υἱγίυ(οπι οἱ Υἱ{ἶα βυμί, δὰ ἱπα  Πογοπ(ἃ, αἱ Ατίξίο ΟἸἶυ5, 
ΔΟΡΟΙΠδηί. 

Εἰ ᾿ν' ᾳυάδπι ΟὙπίεὶ ἔπογο. νοηϊθηάυπι πὰπς δὰ Θ[ὈΪΟΟΒ, 
4ΌΟΓΙΠ. ὈΓΪΠΟΘΡΒ [ϊ Ζοπο, Οτγδίοιϊβ ἀϊϑείρι! 9, 
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ΤΟ ἙΒΔΟΝΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

ΖΗΝΩΝ. 
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ΒΙΟΘΕΝΙΒ ΠΛΑΕΒΤΗ 

ΥἹΤΑ͂ ΕΤ ΡΙΑΟΙΤΑᾺ ΟΙΑΒΟΆΌΜ ΡΗΙ[090- 
ΡΗΟΆΌΜ ΡΕΟΕΜ [1815 ΟΜΡΒΕΗ͂ΕΝΘΑ. 

[1ΒΕᾺ ΒΕΡΤΙΜΌ. 

ΟΑΡ. 1. ᾿ 

ΖΕΝΟ. 

Ζοπο ΜοΏδβ80 860 ὨΘΠΠ688 ἢ] Ἰὰ5 ΟἸ δι ἐχ ΟΥρΡΥΟ, ἀγϑςοορ.- 
λίσματος Ἑλληνιχοῦ, Φοίνικας ἐποίχους ἐσχηχότος. τὸν ἃ ΡίἀὉ, φυοὰ Ρ᾽ναπΐοα8 ΠΟΙΟΠΟΒ Δι εγϑί. 0010 [ιΐὶ ἴῃ 8] Ἔγᾶπὶ 
τράχηλον ἐπὶ θάτερα νενευχὼς ἦν, ὥς φησι Τ τμόθεος ὃ 

᾿Αθηναῖος ἐν τῷ περὶ βίων. καὶ Ἀπολλώνιος δέ φησιν ὃ 
υ Τύριος ὅτι ἰσχνὸς ἦν, ὑπομήχης, μελάγχρους ---- ὅθεν 

τις αὐτὸν εἶπεν Αἰγυπτίαν χληματίδα, χαθά φησι Χρύ- 

σιππὸς ἐν πρώτῳ Παροιμιῶν --- παχύχνημός τε χαὶ 

ἀπαγὴὲς καὶ ἀσθενής" διὸ χαί φησι Περσαῖος ἐν ὗπο-- 
μνήμασι συμποτιχοῖς τὰ πλεῖστα αὐτὸν δεῖπνα παραι- 

'. τεῖσθαι. ἔχαιρε δέ, φασί, σύκοις χλωροῖς καὶ ἡλιοχαΐαις, 

ρδγίοπι πο παίίογο, υἱ γοίοεγὶ ΤΙ πιο Πθ05 Αἰ ΘΠ ηκἰ8 ἰη ΕἰῦτΟ 

ἀα Υἱε6. Αροϊ!οηΐυϑ δυΐοπιὶ Τυγίυ8 στδοὶ}} οογρογα, βίδα πγ6- 

ἀἰοογι 6 ρΓΟΟΘΓῸ οἱ δῖγα ουΐα [1566 1ΠΠ}ΠπΔ δα οίοΥ οϑί : υηὰο 

ἡΠυπὶ φυϊάδπ), υἱ ΟΠ γγΒρΡυ5 ἰῃ ργίηο Ῥγουθγθίογυμ δἰἱΐ, 

Φευνρίίυπι γμαϊημίοι αἰχίί. Οτυγα Παρυ ἰυγρίάα, ἰΐοπὶ 

ὁοῦρυϑ ποη ἰ 66 οομηρδοίιπη οἱ ᾿πο Ο ]ΠπΔ. Ιἀοίγοο οἵ 

Ῥογβορυ8 ἴῃ ΟΟΙ πο ηἰΔΓ 5 οοην ἐγ δ 8 ἰρ80π γοίογξ σοη- 

γἰνίδ υἱρ᾽ αγηυπι ἀθ 0} Π8895906. ΕΓιθ δίυΓ ροΥ  οηΐογ ἤσυ- 

(3) Διήχουσε δέ, χαθὰ προείρηται, Κράτητος" εἶτα καὶ 3. θὺ5 γοοθηζυ8 δίχιια δργίοδι οπίθυ8. (2) Αὐάϊΐογαιθ, αἱ. 

Στίλπωνος ἀκοῦσαί φασιν αὐτὸν χαὶ ΞΞενοχράτους ἔτη 

δέκα, ὡς Γιμοχράτης ἐν τῷ Δίωνι: ἀλλὰ καὶ Πολέμω- 

νος. “Εχάτων δέ φησι χαὶ Ἀπολλώνιος ὃ Τύριος ἐν πρώ- 
15 τῳ περὶ Ζήνωνος, χρηστηριαζομένου αὐτοῦ τί πράττων 

ἄριστα βιώσεται, ἀποκρίνασθαι τὸν θεόν, εἰ συγχρωτί- 
ζοιτο τοῖς νεχροῖς᾽ ὅθεν ξυνέντα τὰ τῶν ἀρχαίων ἀναγι- 

νώσχειν. τῷ οὖν Κράτητι παρέδαλε τοῦτον τὸν τρόπον. 
πορφύραν ἐμπεπορευμένος ἀπὸ τῆς Φοινίκης πρὸς τῷ 

30 Πειραιεῖ ἐναυάγησεν. ἀνελθὼν δ᾽ εἰς τὰς ᾿Αθήνας ἤδη 
τριακοντούτης ἐχάθισε παρά τινα βιθλιοπώλην" ἀναγι- 

γώσχοντος δ᾽ ἐχείνου τὸ δεύτερον τῶν Ξξενοφῶντος ἀπο- 

μνημονευμάτων, ἡσθεὶς ἐπύθετο ποῦ διατρίθοιεν οἵ τοι- 
οὗτοι ἄνδρες. (3) εὐκαίρως δὲ παριόντος Κράτητος, ὃ 

85 βιθλιοπώλης δείξας αὐτόν φησι, « τούτῳ παραχολούθη- 

σον. ν ἐντεῦθεν ἤχουσε τοῦ Κράτητος, ἄλλως μὲν εὔτονος 
πρὸς φιλοσοφίαν, αἰδήμων δὲ ὡς πρὸς τὴν χυνιχὴν 

ἀναισχυντίαν. ὅθεν ὃ Κράτης βουλόμενος αὐτοῦ χαὶ 
τοῦτο θεραπεῦσαι δίδωσι ἌΝ φαχῆς διὰ τοῦ Κερα- 
μειχοῦ φέρειν, ἐπειδὴ δ᾽ εἶδεν αὐτὸν αἰδούμενον χαὶ πα- 

ραχαλύπτοντα : παίσας τῇ βαχτηρίᾳ χαταγνυσι τὴν 

χύτραν " φεύγοντος δ᾽ αὐτοῦ χαὶ τῆς φακῆς. χατὰ τῶν 

σκελῶν ῥεούσης, φησὶν ὃ Κράτης, « τί φεύγεις. Φοι- 

νικίδιον ; οὐδὲν δεινὸν πέπονθας. » (4) ἕως μὲν οὖν τινὸς 

35. ἤκουσε τοῦ Κράτητος" ὅτε χαὶ τὴν Πολιτείαν αὐτοῦ γρά- 

ψαντος, τινὲς ἔλεγον παίζοντες ἐπὶ τῆς τοῦ χυνὸς οὐρᾶς 

αὐτὴν γεγραφέναι. Γέγραφε δὲ πρὸς τῇ Πολιτείᾳ καὶᾷ 
τάδε" περὶ τοῦ χατὰ φύσιν βίου, περὶ ὁρμῆς ἢ περὶ 
ἀνθρώπου φύσεως, περὶ παθῶν, περὶ τοῦ χαθήχοντος, 

20 περὶ νόμου, περὶ τῆς ᾿Ιλληνικῆς παιδείας, περὶ ὄψεως, 
περὶ τοῦ ὅλου, περὶ σημείων, Πυθαγοριχά, Καθολιχά, 
πεοὶ λέξεων, Προθληυάτων Ὁμηριχῶν πέντε, περὶ 

3 Ξ 

ἀϊοίυπι ε81, Ογδίο 8 (1 : ἀοἰ πᾶ 5. ΠρΡΟΠθπὶ οἰἷδπὶ δυά ΐβθο 

οἱ Χεποογδῖοπι ΡῈΓ ἀεοοηηίιπι ΠῸη ἀδϑιιηΐ αυὶ αἰητπιοηΐ, 

βίουΐ Τἰπιοογαῖοβ ἰῃ Ὠίοηθ ; Ῥοϊοπιοηΐβ ἰ{ἰ 6 πὶ ΓΓΟαυ θη ΐδδ586 

δυάϊίοτίαπι. Ρογγὸ Ἡθοδῖο οἱ Αρο]]οηίι8 Τυγίῃ8 ἰῃ Ργίπιο 

66 Ζοποηα ἰἰγο βογίῖ:, φαυπ) ΟΓΔΟΌ]υ πη οοηδυ!υΐξβοί αυο 

Ρδοίο υἱνϑγα Ορίἱπη6 ροββεῖ, γοβροπᾶῖ596 ἀθυπ, δὶ πηογίι 5 

ΘΟΠΟΟΙΟΓ ἤσγοεῖ : αυοὰ 1116 φυυτ ἰη 6 ]] οχίβοοί, 86 δὰ Ἰορβθη- 

ἀο5 δηιφυόγαπι ΠΓῸ8 πιᾶσηο οοπίυ 1556 βίο. Ὠοηΐχυο ἰπ 

Οτγδίοι 8 πος πιο60 (Διηϊ γί (δίοε γοϑηΐΐ. Ῥυγρυγδιῃ ὁχ ΡΠ - 

πίοα πηργοαΐα8 δι νθοίδῃϑ δὰ Ρίγροῦμῃ δυίγαρίιπι [δοίί. 

[πὰς ΑἰΠΘηδ8 δϑδοθηᾶϊ ͵λπι Δηη08 ἰγίαἰηΐα πίῃς, ὁ0η86- 

ἀϊίφυο ἴῃ ἰΔθόγηδ ᾿ἰδγαγία : Ἰοβοηία δυΐδπι 1110 δοουπάιπὶ 

᾿γαπι ΧΟΠΟρ ΟΠ 5 ΜΘΙΠΟΓΔΌΙ υπὶ οὈϊοοίαίῃ9 αυφτίΐ 

Ὁ] Δπ| [8165 Ὑἱγὶ ἀορογοηί. (3) Ορρογίιπα ἰαηο ργἰογουηίο 

Ογαίοίς, ἀϊριίο {Πυπὶ ὈΪ]ΟΡΟΪα οβίθηάοηβ, Ηυπο, ἰπαυΐΐ, 

δ06]Έ6 ΓΟ, Εχ 60 8π| Ογδίο 8 δυα ἰοῦ (δου 681, 1145 χυϊίθπι 

Δρ ἰβδί πλι15 δα Ρἰ]ΟϑΟρίδγα., σόγυτῃ γογοοιπηάϊογ σζυδηὶ υἵ 56 

δα ἱπιρυἀοηίίδπι Ογπηίοδη ΘΟΠίδγγο ροβοοί. [ἃ υδ] δηϊπιδά - 

νοῦ Ογαίθθ, συΓΑΓΟ οἰΐδηι ἰῃ 00 {ΠΠΠ| δἰ 6 8 ΟἸ]Δγὴ ἰθη- 

ἀϊου]α γοίογίδπι ἀρ, υἱ ΡΟΓ Οογαηλσυπι ἕογγοῖ. Ουυπι δι:- 

ἴοπι υἱάογοί ρμάσϑοθγα {Π πὶ 80 86 ργῶΣ γγοοιηαία ἴορογο, 

Ὀδουΐο ἰοεΐδπι ρογίγοα 0118}. 1110 Γυρίοηΐα οἵ Ἰοπί!ο]ἃ μοῦ 

οὔἴυγὰ ἀοσπυοηία, Ουἱά, ἱπαυϊΐ, (ὑρὶ8, Ροαηιοῇ Ὠ}}}}} τα]! 

Ρϑ5808 656. (4) ΑἸΪᾳιιδπχάΐι μίαν δυάϊν!! Ογαίθίθπ : 400 

ἰδιῆρογο χυυπὴ ϑογίρϑίϑϑοί ἀθ τορι! δ, φυϊάδηηι ᾿οοδηΐοβ 

δἰορδηΐ οὐπὶ ἰῃ οδιι8 οδη 8 118 5 Γ ρ81556. Ῥγορίογοδ 8.γὶ- 

ρῥϑἰΐ εἱ ἰδία : ἀδ ν᾽ δοουπάσηι ἡδίιγδηι, ἀ6 Δρροί τ βἰνα ἀ6 

Πιοιηΐηἷβ παίυγα, ἀ6 ρογίυγ θα (ΟΠ 05, ἀ6 οΠϊοὶο, ἀφ Ἰορα, 

ἂς στῶοδ αἰβο ρ} πᾶ, ἀ6 ἀβρθοῖ, ἀ6 ἰοΐο, ἀ6 εἰσηΐϑ, ΡυΠᾶ- 

Βοιίοα, [πἰνογβα α,, ἀα αἰοἰἰοπ 08, ΡΓοΟΒ] μηδίιπι Ηοπιδγί- 

οογὰπὶ ΄υίπαιθ, ἀδ ρορίϊοᾶ δι ἶοπ6. Ἐϑὶ ἰρβὶυϑ ἰΐθιῃ οἱ 
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ποιητιχῆς ἀχροάσεως. ἔστι δ᾽ αὐτοῦ χαὶ Τ ἔγνη χαὶ Δύ- 
σεις χαὶ “[ λεγχοι δύο, ᾿Απομνημονεύματα Ἀράτητος, 
ἠθιχά. καὶ τάδε μὲν τὰ βιόλία. Τελευταῖον δὲ ἀπέστη. 
χαὶ τῶν προειρημένων ἤχουσεν ἕως ἐτῶν εἴχοσιν' ἵνα 

ὅ χαί φασιν αὐτὸν εἰπεῖν, « νῦν εὐπλόηχα, ὅτε νεναυά- 
γήχα. » οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ Κράτητος τοῦτ᾽ αὐτὸν εἰπεῖν. () 
ἄλλοι δέ, διατρίθοντα ἐν ταῖς ᾿Αθήναις ἀχοῦσαι τὴν 
ναυαγίαν χαὶ εἰπεῖν, « εὖγε ποιεῖς, τύχης, προςελαύ- 

φ “Ὁ ’ Ψ Η ᾽ 3 . νουσα ἣιυᾶς φιλοσοφία. » ἔνιοι δέ, διχθέμενον ᾿Αθήνησι 

ΒΔ. Ζ, α. ΖΉΝΩΝ. 

ΑΥΒ οἵ δο.ι0π05 οἱ Ε]όπο ἄυο, Οοπιηοπίαγί Ογαι οί, 

Μογαὶία. Αἴχιιδ ᾿ε{ϊ φι άδπχ ΠΣ γί οὐυ5 ουπηῖ. Ῥοδίγριμιο ἀϊ5- 

ὃ σοβο. Εἰ φυοϑ ργααιχίμι5 διυάινιῖ δὰ νηὶ δῆηοϑ ; υδ] οἱ 

ἢΠΠὰπὶ ἀΐχῖβϑο (ογυπί, Τυης βοουπα 8 ν ΘΠ [15 παν ίμαυ!, πο 

πδυίγαρίυπι [οοἱ. ΑἸ οαπὶ, φύση} δά ϊνο Ογαίοι β ἀϊδοῖρι!!] 8 

Ε5886ῖ, [ιοῦ ἀϊχίδϑο αἰηΐ. (2) ΑἸ, ἄσπη Αἰ οηἰβ ἀθγαγβαγο- 

ἴυγ, δυά!ο πδυίταρίο, αἰ χίβθα {ΠΠπ|π| (ογυη!, Βθοΐθ 5806 διξίθη 

(ογίυπᾶ, 4118 Π05 84 θ]}ΠΟΒΟΡἶᾶπὶ ἢ 0611}, Ουΐάδπι, νθὴ - 

αἰ 5 Αἰ ΠΟ πἰβ τη ΓΟ ΟΠ])15, 56 ἀθι δὰ μἢ]οϑορ δ ἔμ 556 
᾿ τ [ Α ’ 3 ’ὔ 

τὺ τὰ φορτία, οὕτω τραπῆναι πρὸς φιλοσοφίαν. Ἀναχάμ- Θ΄, ρινετεαπι. ΟἸνα πι Π8πς ἰσϊίατγ ἴὰ ρΡογίϊοι φυαῦ Ῥαιε 6 οἱ 
΄“-« ᾽ ““ ΄- 4 ᾿ ’ τς 

πτῶν δὴ ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ τῇ καὶ Πεισιανακτείῳ χα 
- ίω ΄“ «Ὁ “ 

λουμένη,͵ ἀπὸ δὲ τῆς γραφῆς τῆς Πολυγνώτου ποικίλη, 
διετίθετο τοὺς λόγους, βουλόμενος καὶ τὸ χωρίον ἀπε- 
ρίστατον ποιῆσαι" ἐπὶ γὰρ τῶν τριάχοντα τῶν πολιτῶν 

15 πρὸς τοῖς χιλίοις τετραχόσιοι ἀνήρηντ᾽ ἐν αὐτῷ. Προς- 
ἥεσαν δὴ πολλοὶ ἀχούοντες αὐτοῦ χαὶ διὰ τοῦτο στωιχοὶ 
2 Α Ε] 5 δῶ , , σ΄ 7 

ἐχλύθησαν χαὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ διοίως, πρότερον Ζηνώνειοι 

καλούμενοι, καθά φησι χαὶ ᾿Επίχουρος ἐν ἐπιστολαῖς. 
χαὶ πρότερόν γε στονιχοὶ ἐχαλοῦντο οἱ διατρίόοντες ἐν 

80 αὐτῇ ποιηταί, χαθά φησιν ᾿Ερατοσθένης ἐν ὀγδόη περὶ 
τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας, οἱ καὶ τὸν λόγον ἐπὶ πλεῖον ηὔ- 

ὑ - ᾿ , 

ξῃσαν. (6) ἐτίμων δὴ οὖν ᾿Αθηναῖοι σφόδρα τὸν Δή- 
γωνα, οὕτως ὡς χαὶ τῶν τειχῶν αὐτῷ τὰς χλεῖς παρα- 
χαταθέσθαι χαὶ γρυσῷ στεφάνῳ τιμῆσαι χαὶ γαλχῇ εἰ- 

25 χόνι, τοῦτο δὲ χαὶ τοὺς πολίτας αὐτοῦ ποιῆσαι, χόσυμον 

ἡγουμένους τὴν τἀνδρὸς εἰχόνα. ἀντεποιοῦντο δ᾽ αὐτοῦ 
χαὶ οἱ ἐν Σιδῶνι Κιτιεῖς. Ἀπεδέχετο δ᾽ αὐτὸν χαὶ ᾿Δντί- 

γονος χαὶ εἴ ποτ᾽ ᾿ΑΑθήναζε ἥχοι, ἤχουεν αὐτοῦ πολλάχις 
, , ς Ἶ ἢ “ Α τε παρεχάλει ἀφιχέσθαι ὡς αὐτόν. ὁ δὲ τοῦτο μὲν πα- 

80 ρητήσατο, Περσαῖον δ᾽ ἕνα τῶν γνωρίμων ἀπέστειλεν, 
ὃς ἦν Δημητρίου μὲν υἱός, Κιτιεὺς δὲ τὸ γένος, χαὶ 
ἤχμαζεκατὰ τὴν τοριαχοστὴν χαὶ ἑχατοστὴν Ὀλυμπιάδα 
! μ. ͵ ι ' 9 

ΩΣ ᾽ “ 

ἤδη γέρον“ ης ὄντος τοῦ Ζήνωνος. ἣ δ᾽ ἐπιστολὴ τοῦ Ἂν- 
ἤ - Ἶ Α ᾿ς λ ) ," 

τιγόνου τοῦτον εἰχε τὸν τρόπον, χαθὰ χαὶ Ἀπολλώνιος 
26 ὃ 'Γύριος ἐν τοῖς περὶ Ζήνωνός φησι’ 

( Βασιλεὺς ᾿Αντίγονος Ζένωνι φιλοσόφῳ χαί- 
ρειν. 

3 Ἁ Ψ᾿ , Α , , ᾿ - “ ἊΣ 
Ἐγὼ τύχη μὲν καὶ δόξη νομίζω προτερεῖν τοῦ σοῦ 

ἰου, λόγου δὲ χαὶ πα!ιδεί θ ἰν χαὶ τῆς τελεί βίου, λόγου δὲ καὶ παιδείας καθυστερεῖν χαὶ τῆς τελείας 
40 εὐδαιμονίας ἣν σὺ χέχτησαι, διόπερ χέχριχα προςφωνῇ - 

Ω ᾽ 

σαί σοι παραγενέσθαι πρὸς ἐμέ, πεπεισμένος σε μὴ 
ἀντερεῖν πρὸς τὸ ἀξιούμενον. σὺ οὖν πειραύντι ἐχ παν-ὄ 

τὸς τρόπου συμμίξαι μοι, διειληφὼς τοῦτο διότι οὐγ ἑνὸς 
Ϊ - ᾿ Ψ ’ 3 “- ἡ ᾿ ᾽ 

ἐμοῦ παιδευτὴς ἔση, πάντων δὲ δίαχεδονων συλλή- 
Ἂἷ Α φῳ ἢ ΄-Ὡ Ψ Ὃς Ρ 

εὖ ὅδην. ὃ γὰρ τὸν τῆς δΔίαχεδονίας ἄργοντα χαὶ παιδεύων 

χαὶ ἄγων ἐπὶ τὰ χατ᾽ ἀρετὴν φανερός ἐστι χαὶ τοὺς 
ὑποτεταγωένους παρασχευχζων πρὸς εὐχνδρίαν. οἷος γὰρ 

ἂν ὃ ἡγούμενος ἧ, τοιούτους εἰχὸς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γί- 

Ὑνεσθαι χαὶ τοὺς ὑποτεταγμένους. 

ὦ Καὶ ὃ Ζήνων ἀντιγράφει ὧδε: 

(8) Βασιλεῖ ᾿Αντιγόνῳ Ζήνων χαίρειν. 

᾿Αποδέγομαί σου τὴν φιλομάθειαν χαθόσον τῆς ἀλη- 
θινῆς χαὶ εἰς ὄνησιν τεινούσης, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς δυ ώδους 

ὈΙοἰδηδοίοα Δρρο δίιγ, βοα ποιχίλη (ταν α ) Ὠγορίογ ἴδ }}}}8 5 

ῬΟΪνσποίὶ, ἀἰθβογοαί,, νΟ]οἢ5. Ἰοσυη 8}} ἱπηρογίυπδ εἰγει!η}- 

δίαη( ἢ} σογυηὰ ΕΠ ΟΓΑΓΟ : ΠΔΙΠΠ6 50} ἐπιρογίο ἐγ ἰηΐδ ἰν- 

ΓΑΠΠΟΓΙΠΙ δι] 1116 οἱ φυιδά γι πσοιίοβ οἰν 65 ἐδ ὲ [πογδηΐ ποοδίϊ. 

Εο ἰριιν δά ΠΠππὶ δι πα 1πὶ 156 }01}} απ σοηΠυοΡδηΐ, δῖ- 

αι ἰά6ο δ(οἱοὶ νοσδίϊ βυηΐ οἰΐδηι αι} ἃ Ὁ 'ρ90 δηΐίοδ Ζομοηὶὶ 

ΘΡΡΟΙα απίιγ, 404. ΕρΙ σα Γ5 4Π 486 ἴῃ Θρί βίο} }5 ἀἰοἰΐ : εδἱ 

αυΐϊάοιη ἃηία ΠΠΠπ|π| δοἱεὶ φαὶ ἰπ ἢ} 1 πηογαμθαπίυγ ρμοοίς ἀϊοίὶ 

ογαηΐ, υἱ δἰ γα οϑ 6 Π05 ἰῃ οοἴανο ἀ6 δηίίψυδ Οοπγα αἶα, ἃ 

]υ δ υ5 πη ] {π|π| ἱπογοπηο πη] οἰἴδηι οἰ ]ΠΟΒΟΡΓ ἃ Πὰς δοοορὶ. (6) 

Επίμηνογο 5 Π|Ὸ ἢ ΠΟΏογῈ δρυ ΑἰΠΘπἰοηφος. ΠΟ Δ (1 

Ζρηο, δίίθο υ αὐτὶ ῖα ἃς πη ηΐυ δρυ ΠΠΠυππὶ Οἴαν 8 ἀδροἢΘ- 

γοπί, ὀογομδήπο διγοᾶ οἱ ογρᾶ ἱπηδρίηο οὐ πὶ ποπμογαγοηΐ. Ηοα 

δΔυΓ 1 οἱ Εἶν 5 ἰρ51}15 [6 Ί556 (γα ἢ, ΠΊΆΡΠΟ 5:0} } Ογπδ πο 

Θὅ50 Υἱγὶ ἰπᾶσίπο πη ΘΟ Ἰϑ πηδηΐρβ, (γί ῃδηΐ ἀ6 0 οἰΐδπὶ 9 ἀυη]ϊ 

ὃ Οἰοινο. ΔΙΆσΙΣ (Δ ΟΙΘθ ἢ ΠΑ ἢ ΙρΟηυ5 ΄υ 0686 οἱ 5ἱ φυδηῖο 

ΑΘ πᾶ5 σοη οἰ ϊπδοί,, δι ΠΥ ο}115 ογαΐ μη} πη 106 ογαραΐ 

υἱ 56 81 οὐιπὶ σοηίογγοί. [ἢ 60 116 ποὴ ρϑγιὶὶ αυϊάθηι ἰῃ86 : 

σοίογι) Ῥογβριλ, ὑπ} οχ (ΔΠ}}Πἰἀγὶ θ0.5,, τηἰδὶί, Ποιηγοίγιὶ 

Π]ΐα!, σέπογὸ Οἰ θα, 4} ΟἸ γρΐδ6 ορη οϑἰ πη {γἰ σοὶ πηᾶ 

Ποτγορθαΐ, Ζοηοπο ͵8Π| 50η0. Εϑί δυΐοιῃ 0. δυθῃ] Π} δρὶ- 

βίοϊα: Απίϊροηϊ, αἱ τοίογί Ἀρο]]ομυβ Τυτίυβ ἰῃ 18 φιθ ἀ6 

Ζοποηο βου ρϑὶ : 

() Κεα Απίίφοπιις Ζεπολὶ ρδλιϊοδορῆο βαϊι- 

61. 

Εγηο 7ογίπιπα πῖ6 φιίάοηι οἱ οίογία υἱίαηι πἀηῆὶ αἠ Εἰ ἃ 

οχἰκίίγιο; σοίογ μην αἰἱδεοὶρὶ πὶ δα δαφιια Π δον αἰϊδιις ο 

ρου οεία ζει εἰ α! 6 φιαηι 8 ροδοιαός, ἰο1)06 αὖς (6 ρΓα- 

σοὶ κ«οπϊο. Ομοσίγοα (6 ΟΥ̓́αΤΟ διατὶ εἰ αα ἢ τομίας, 

ἰ( πιϊδιὶ ρον δια α16}}5 16 ῬΥΘΓΟΣ πιοαδ πιϊπίπιθ ἰΥΥ Ια 5 ποτὶ 

ρῬασκιηι. Τὶ ἰοὶ {7 Ὠιοα 5 ΟΠ ἰϑιι5 γι 6 Υ6 τι ἔπι0 00}. 

{πον ηὶο “αι 1 1, 06 ὈΤῸ σοΥίο ἢαδοηξ, ἴδ ΠΟΉ γπδὶ (4. 

ἐϊιηὶ, δοί οπιπίπιηι διαὶ Μασοαοπι οὐ μα 0} 6}} 7ΟΓΘ. 

Δαιϊα φιὶ Μαοσοαοπὶ( τοσοηὶ οὐ αἰφμς αὐ υἱν ἐδ η 

ρογαιιςὶξ, διπι δι ϑα 05 φιοφιθ ἐπείγμουο αα 7ογί 5 

αἰπορι οἱ ὑγουὶαίοηι (αΥ πὶ σ5[. Ναηι οσὐὐιδηιοαὶ Γμδι 

απ, ἰαἴο5 αὐρὶ εν ἱηιπ 5 α 05 πον 6 Ο6556 651. 

Δἀ ᾿ιδὸ Ζθιο ἰΐα γαϑροηάὶὶ : 

(8. Κοσὶ Απίίφολο Ζοπο βασι. 

Απιρίοοίον ἐπι αἰδοοπαὶ δια να, ἐπὶ φμαηίὴ φαΐς 

θην τούαπιν» μὐϊοπι αἰφίο ποοοδϑδαγίαμι, ΠΟΗ Ρορμία 6 
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καὶ εἰς δυχστροφὴν ἠθῶν ἀντέχη παιδείας. ὃ δὲ φιλο- 
σοφίας ὠρεγμένος ) ἐχχλίνων δὲ τὴν πολυθρύλητον ἧδο- 
γήν, ἢ τινῶν θηλύνει νέων ψυχάς, φανερός ἐστιν΄ οὐ 
μόνον φύσει πρὸς εὐγένειαν χλίνων, ἀλλὰ καὶ προαιρέσει, 

5 φύσις δὲ εὐγενὴς μετρίαν ἄσχησιν προςλαῤοῦσα, ἔτι δὲ 
τὸν ἀφθόνως διδάξοντα, ῥᾳδίως ἔρχεται πρὸς τὴν τελείαν 
ἀνάληψιν τῆς ἀρετῆς. (9) ἐγὼ δὲ συνέχομαι σώματι 
ἀσθενεῖ διὰ γῆρας" ἐτῶν γάρ εἰμι ὀγδοήχοντα" διόπερ οὐ 
δύναμαί σοι συμυίξαι, ἀποστέλλω δέ σοί τινας τῶν 

ι0 ἐμαυτοῦ συσχολαστῶν, οἵ τοῖς μὲν χατὰ ψυχὴν οὐχ 
ἀπολείπονται ἐμοῦ, τοῖς δὲ χατὰ σῶμα προτεροῦσιν᾽ οἷς 
συνὼν οὐδενὸς χαθυστερήσεις τῶν πρὸς τὴν τελείαν εὖ- 

δαιμονίαν ἀνηκόντων. 

Ἀπέστειλε δὲ Περσαῖον χαὶ Φιλωνίδην τὸν Θηόαῖον, 

1. ΖΕΝΟ. 

εἰ γι αὐ βεγνογ θη 05 τητος ἰδηαἱξ, ογα  ἰοπδηι αρ- 

Ῥγοδοπάονθ ἐποξὶς, Ναπὶ φιὰὶ Ρἢἰ οδορίίαΣ αἸποτὰ οἱ 

σίμάϊο οποία, οἱ τυμἐέμηι σοἰοὐτγαέαπι ἰἰαπι υοἱμμίαίονπ 

δρογηὶί, γχσιοδ φιογμπιάαπι αὐἀοϊεδοοπίμίογιηι ἀπΐηιοξ 

οὐ οπιαί, οδέεη αἱ 56 ποπ βοίτιηι παίαϊίδιια, 56 ἰπηαοὶς 

απὶηιὶ 6586 ποδίίοηι. ΡΟΥ͂ΤΟ ἐϊδεγαίᾷ ας ποδιζὲ ἱπισοπὶο εἰ 

ααἀ)οίαίμν πιοαΐσα δχογοϊἑαίο ποφμθ αδεὶξ Ῥγαδοσρίογ δ 

οορία, πιαίμτγο αὐ ρεγζεοίαπι υἱγίμὶς ἐυααι Γφεηι. (9) 

ἔσο τόγὸ ἱπυαζί(ο ΠΟΥΡΟΥΘ {07 οὗ δεποοίπίοπι --- δΏΠπ 

ἐπὶπι οοἰοσεπατγίιι8 --- φιαγο (6 σοπυοη γα ΠΟῊ Ῥοδϑεηηι. 

ΕΥσο φμοδάατη δα σοπίπγ δογπαϊδιι8 πιοὶς αὐ (δ πιϊέίο, φεὶ 

απίπιξ δομπὶδ ηιϊμὲ ποῆ σραμηΐ, οἱ σογροτὶβ διρεγαηί. 

Ομογιπι σοι οἰ μα τ5ι8 δοΥ Ὧι φμὶ αὐ Φμμα Ὧι Ρ6Υ- 

υσπογμπί Ζοἰοϊἑαίοηι, ποηιϊπὶ ογὶβ ἐπ} εγίον. ; 
Μ|Ιδὶὶ δυίΐοπι Ῥογβϑροιπὶ Τ]οθάπυτηαυδ Ρ] ]οηἰάδη, Ουἱνγίις- 

1601 

15 ὧν ἀμφοτέρων Ἐπίΐχουρος μνημονεύει ὡς συνόντων ᾿ν- 9 4086 ᾿οῦυπὶ ἘΡίουτγυβ τηρη(ἰοποπι (Δοὶξ ἰπ ορίδίο]α δὰ ᾿Ατί- 
ἐν τῇ πρὸς Ἀριστόθουλον τὸν ἀδελφὸν ἐπιστολῇ. 

ἼΕδοξε δέ μοι χαὶ τὸ ψήφισμα τὸ περὶ αὐτοῦ τῶν Ἀθη- 
ναίων ὑπογράψαι. (μ) καὶ ἔχει ὧδε " « Ἐπ’ Ἀρρενί- 
δου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἀχαμαντίδος πέμπτης πρυτα-- 

0 νείας, Μαιμαχτηριῶνος δεχάτη ὑστέρα, πρώτῃ χαὶ εἶχον 
στῇ τῆς πρυτανείας ἐχχλησίᾳ χυρίᾳ τῶν προέδρων 
ἐπεγήφισεν Ἵππων Κρατιστοτέλους Ξυυπεταιὼν καὶ [οἷ] 
συμπρόεδροι, Θράσων Θράσωνος ᾿Λναχαιεὺς εἶπεν" Ἐ- 
πειδὴ Ζήνων Μνασέου Κιτιεὺς ἔτη πολλὰ κατὰ φιλοσο- 
φίαν ἐν εἶ πόλει γενόμενος ἔν τε τοῖς λοιποῖς ἀνὴρ 

ἀγαθὸς ὧν δἰετέλεσε χαὶ τοὺς εἰς σύστασιν αὐτῷ τῶν 
νέων πορευομένους καραχαλῶν ἐπ᾽ ἀρετὴν χαὶ σωφρο- 
σύνην παρώρμα πρὸς τὰ βέλτιστα παράδειγμα τὸν ἴδιον 
βίον ἐχθεὶς ἅπασιν, ἀκόλουθον ὄντα τοῖς λόγοις οἷς διε- 

λέγετο, (πὴ) τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι τῷ δήμῳ, ἐπαινέσαι 
μὲν Ζήνωνα Μνασέου Κιτιέα χαὶ στεφανῶσαι χρυσῷ 
στεφάνῳ χατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεχεν χαὶ σωφροσύνης, 
οἰκοδουῆσαι δὲ αὐτῷ χαὶ τάφον ἐπὶ τοῦ Κεραμειχοῦ δη- 
μοσία. τῆς δὲ ποιήσεως τοῦ στεφάνου χαὶ τῆς οἰκοδομῆς 
τοῦ τάφου χειροτονῆσαι τὸν δῆμον ἤδη τοὺς ἐπιμελη- 
σομένους πέντε ἄνδρας ἐξ ᾿Αθηναίων (ἁπαντων), ἀνα- 

, " ΄ , - ᾽ ’ γράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τοῦ δήμον ἐν στή- 
λαις δύο καὶ ἐξεῖναι αὐτῷ θεῖναι τὴν μὲν ἐν Ἀχαδημία, 

τὴν δὲ ἐν Λυκείῳ. τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ εἰς τὰς στήλας γι- 
νόμενον μερίσαι τὸν ἐπὶ τῆς διοικήσεως, ὅπως ἅπαντες 
εἰδῶσιν ὅτι ὃ δῆυος ὁ τῶν ᾿Αθηναίων τοὺς ἀγαθοὺς χαὶ 
ζῶντας τιμᾷ χαὶ τελευτήσαντας. (13) ἐπὶ δὲ τὴν οἶχο- 
δομὴν χεχειροτόνηνται Θράσων Ἀναχαιεύς, Φιλοχλῇς 
Πειραιεύς, Φαῖδρος ᾿λναφλύστιος, Μέδων ᾿Ὰχαρνεύς, 
Μίκυθος Συπαληττεύς, Δίων Παιανιεύς, » καὶ τὸ ψή- 

« 

4υ 

δίουυ ]υηι [γαίγοπι, ΘΟ Γοβδοϑίαο Απίΐροηο πιοπιογδί. Ρ]ἃ- 

ουἱ ΑἸΠΘηἰΘηβἰππὶ χυοαιο ἀ6 ἐΠΠ Ὁ ἀδογοίυπη δυδηοοίογο: 

(10) 68: δυίΐοιι ᾿)υ͵]υδηηοαϊ! : Αγγλοπίαα αγομοπίς, Αςα- 

“παη ας ἰγίδι σιίπίο πιασὶείγαίι, Μιοηιϊιαρσίεγιοπὶς υἷ- 

ἕσδείπια ργίηια, πιασὶδίγαίμδ5 υἱσοδίπια (ἐγ (ἴα σοποίοποηὶ 

ἰοσέίπιαπι ἱη δι γασία πιὶδὶἐ ας Ῥγοθρατὶβ ΗΙΡΡΟ βίϊι5 

Οτα(ἑβίοίεοἰ ἐς ἄδηιο Χυροίδοῃ εἰ οοἴΐοσιΣ, Τῆγαβο Τῆγα- 

δοπὶβ βίϊμις Απαρσιδρηςὶς αἰχὶέ : Ομοπίαμι Ζοόηο Μπαρο 

Μιις Οἰἐίοιι5 σοπιρί γος ἀππος ἐπ οἰυξίαίε ῬΜϊοδορλίαηι 

αοοθηβ υδγδαίι5 65, αἰφίί6 ἐπ οπιπίδιι υἱῦ δοπ 5 6556 

ρΡογϑέϊ, αἋ ευσπο5 φιὶ αα {{ἴμηι αἰδεὶρἐ πα σαπδα σ0γ.- 

υοπογπί αα υἱγίμίοη, οἱ 7γιραϊ ἑαίεηι χοῦ ίαπαο αὰ 

οεα γι 5πί ορίΐπια ἱπέοπαίέ, υἱίαπι σμαηι υεγϑὶς α΄ αο. 

εἰγίης 5 οοπδεπίαπουπι χοηιρίανῦ οπιπέδιι5 ΡΥΓΟΡΟΉΘΉ 5, 

((1)ὴ φμοα γε 7αιδέμπιφιε εἰἐ : Ρίασι  ροριῖο ἑαμάατε 

Ζοηποπεπι Μπαδοω Πἰΐμηι Οἰἐοιεηι, οἱ απιτοα σοτοπα ΓΟΤῸ- 

παν βεοιπάπηι ἰοσοηι υἱγίμἐϊ8 ας ἐοπιρογαπί σταίία, 

»}»᾽δἰογοαγιιδ οοπείδιονο ἐἰὶ δορμίίμγαοι πῃ Οογαηιῖοο ριῖ- 

δὲίϊςα. (ΟὈγοπ απΐοηι 7ασἰεπάς ἐσ αϊοαπαίψηο ἐμηϊιεἶὲ 

Ῥοριζιη δἰ αἰῖηι χιίπχιο υἱτος 65 Αἰδεπίοημϑίδιι οἰ οεγὸ 

φιὰ σαγαπι μαϑεαπί, ἀοογοίμηισμα ἧος δον ϑαηι Ὠἱοδὶς 

ἐπδογίθογο δἰοἰἰς ἀμαδιι5, ἰἰσογοφαο ἱρδὶ αἰἐεγαηι ἢ Ασα- 

αεπιία, αἰίδγανι πὶ Πυσσο ΡΟΉΘΤΟ. δε ρίμ5 ὕ67Ὸ ἱ οἐεἰα3 

»ιαῦϑοῖο δηι φιὶ ποσοέϊὶς ργοςδίέ, κί οἸΉ65 ἐπ ἐοἰξίσαπέ 

Αἰδοπιοηδίιεπι ροριίιοτ ὅοπος υἱγοὸς δἰ υἱνος οἰ αἀοἤμη- 

᾿Εἴος δοπόγαγο. (13) Ααἀ δαην απίοηι δ(γοίμγαηπι οἰοοία 

διιπί ΤἬγα50 πασαοπϑεὶς, Ρλιϊοοῖος Ρίτδις, Ρῥσαγις 

Ληπαρλιγοίϊας, Μεάοη Λεολαγποηςὶδ, Μὶιονίδιια ϑυρα: 

ἰο(οπ5ὶ5, δ ίοπ Ρααπὶιὶοηδἰδ. Ἦος οχοιηρίαγ ἀθογοί! Πιϊΐ. 

φισμα μὲν ὧδε ἔχει. Φησὶ δ᾽ ᾿Αντίγονος ὁ Καρύστιος ; οἰοίογί δαΐοηι Απέϊρομι5 Οδγγϑίίιβ ἰρδιηι 86 ΠῸΠ ΠΟΡΆΓΕ Οἷ- 
οὐχ ἀρνεῖσθαι αὐτὸν εἶναι Κιτιέχ. τῶν γὰρ εἰς τὴν ἐπι- ν. (ἰδὰπὶ : δῖ χυυπι ἅπι}8 οογαπι 6 Βυμπηθγο [πογὶς, χὰ! δὰ ΓΘ’ 
σχευὴν τοῦ λουτρῶνος συμδαλλομένων εἷς ὧν χαὶ ἀνα- 

γραφόμενος ἐν τῇ στήλη, « Ζήνωνος τοῦ φιλοσόφου, » 

00 
κοῖλον ἐπίθημα τῇ ληχύθῳ περιέφερε νόμισμα, λύσιν 
ἕτοιμον τῶν ἃ ίων ἵν᾿ ἔχοι Κρά ὃ διδάσχα) ᾽ ἦν ἀναγκαίων ἵν᾿ ἔχοι Κράτης ὁ διδάσχαλος. 
(13) φασὶ δ᾽ αὐτὸν ὑπὲρ τὰ χίλια τάλαντα ἔχοντα ἐλθεῖν 

ΒΙΟΘΕΝΕΒ. 

Πεϊοπάσιη ὈαΙμθυπι ΡΠ ουπὶ οὐπίσ!ογα,, δίαιια ἴῃ 868 ἀθ- 

δουρί ο556ῖ., ΖΕΝΟΝΙΒ ΡΙΠΟΒΟΡΒΙ, υἱ οἰἶδπι ΟἸΤΊΕΙ δα 0 6- 

ἠξίωσε χαὶ τὸ Κιτιεύς προςτεθῆναι. Ποιήσας δέ ποτε χ χτοίυγ ογαν!ϊ. Οὐμπι γεγο (δοίββαί δ φυδῆο υ8801}}0 ΔΎΩ 

ορογουίαπι, οἰγευπιογοθαί ροουηίαμη, υἱ Οτγαίθβ ργθροθρίογ 

Ργοιηρίιπι παρογοῖ ἃς ραγαίυπι) ποοδοβϑαγίυηι υἱοΐυα). (13) 

Αἰυπί Πυπλ ΡΙ 5 υδπὶ πα }]0 ἰἀ᾽οηΐδ ἃ υΐδ86 αυυπῃ γνϑηὶβ 

ΤᾺ 
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εἰς τὴν “Ελλάδα χαὶ ταῦτα δανείζειν ναυτιχῶς. ἤσθιε δ᾽ τίη Οτγιροΐδηι, οᾶ4ι16 πδυζίοο ἔωπογο δἰοοδγα βοϊ απα. ΕΔ 6- 

ἀρτίοια 'χαὶ μέλι καὶ ὀλίγον εὐώδους οἰναρίου ἐπέπινε. Βδίχιια πιοάϊοθ ῥϑηθπὶ δ τη6], οἵ δυδυβ υἱπὶ ρϑυϊαϊυπι ἢΐϊ- 

παιδαρίοις δ᾽ ἐχρῆτο σπανίως, καὶ ἅπαξ ἢ δίς που παιδι-ι θα. Ρυοτγίβ γᾶγο υἱοραίωτ, 866] ἔστ δυΐ ἱβ προῦα- 

σχαρίῳ τινί, ἵνα μὴ δοχοίη μισογύνης εἶναι. σύν τε ΠΠερ- 

σι 

ἰγϊουϊα, π6 ΤΠ} } ΘΓ δοουϑ ἀΥΟΓΘΔΓῚ υἱάογοίγσ. Ἑδπάοι. 

σαίῳ τὴν αὐτὴν οἰκίαν ᾧκει' καὶ αὐτοῦ αὐλητρίδιον εἰς- - φιοαμ ἀοπιιπι ἰρδ6 οἱ Ῥαγβῶθιι8 ἅπᾶ ιαρυϊ. 15. αυυπὶ 
Ι] 

ἀγαγόντος πρὸς αὐτόν, φθάσας πρὸς τὸν Περσαῖον αὐτὸ εαἰϊᾳυδηάο {ἰθἰοίπαπι τυ] ΐογοπὶ δὰ θυ ἱπάπχίδϑοί,, [δι] Π8}- 

ἀπήγαγεν. ἦν τε, φασίν, εὐσυμπερίφορος, ὡς πολλάχις ἀίογ δὰ Ρειξαῦπι αἰνὰ υχίί. Ἐδοὶἰβ ογαΐ, δίαπί, ἰῃ δοοοπιπιο- 
“Ὁ } 3 

Ἀντίγονον τὸν βασιλέα ἐπιχωμάσαι αὐτῷ χαὶ πρὸς Δρι- 
΄-« ““ 4 ΄- 

στοχλέα τὸν κιθαρῳδὸν ἅμ᾽ αὐτῷ ἐλθεῖν ἐπὶ χῶμον, εἰτα 
ἀδηαο 8656 δά Δ)ίογυηι) ΠηΟΓ65 οἱ βἰιἀΐδ, δᾶάθο υἱ δξορα Απίΐ- 

ΒΟΠῸ5 ΓΟΧ ΘΟΙΠΟΒΘΔΒΙ 8 δὰ οἴη γϑηϊγοί δίᾳθ δὰ Αὐίδίο- 

10 μέντοι ὑποδῦναι. (14) ἐξέχλινε δέ, φασί, καὶ τὸ πολυ- ὅοίοπι οἰϊπαταάυπι ἱπ οΟπιοβϑδίοπθ πὶ ουπὴ {10 ππᾶ ρογρογοῖ, 

δημῶδες, ὡς ἐπ’ ἄχρου καθίζεσθαι τοῦ βάθρου, χερ- 

δαίνων τὸ γοῦν ἕτερον μέρος τῆς ἐνοχλήσεως. οὐ μὴν 
, ΄“«- 4 ΄φ ’ 

οὐδὲ μετὰ πλειόνων τῶν δύο ἣ τριῶν περιεπάτει. ἐνίους 

δὲ καὶ αλχὸν εἰςέπραττε τῶν περιισταμένων, ὥςτε δέδιό- 

τας τὸ διδόναι μὴ ἐνοχλεῖν, καθάφησι Κλεάνθης ἐν τῷ περὶ 

χαλκοῦ" πλειόνων τε περιστάντων αὐτόν, δείξας ἐν τῇ 
στοᾷ χατ᾽ ἄχρου τὸ ξύλινον περιφερὲς τοῦ βωμοῦ ἔφη, 

Ἂ: ’ 5» , Υ̓ »" ( ἰδί « τοῦτό ποτ᾽ ἐν μέσῳ ἔχειτο, διὰ δὲ τὸ ἐμποδίζειν ἰδιᾳ 
ἐτέθη: χαὶ ὑμεῖς οὖν ἐχ τοῦ μέσου βαστάσαντες αὑτοὺς 

ἰνἶο ἰδιηθη ρ81}}1}0 ροϑὶ ο8Π| 56 δι ρα ποογοῖ. (14) ὨΘΟΙ  πδυ  διι- 

(οι, υἱ παγγαηΐ, πηϑσηδῆ) ΡΟΡΟΪ; ἰγοχυσηίίαπι, δάθο υἱ ἱπ 

ΒΌΠΊΠ1Ο 800 56}}10 σοποίάἀσογοὶ, αἀἰπκἀἰ8π} δἰ ἴθι ᾿η0]65 (Δα πὶ 

Ρατγίοπι σοι ροηαἰ δοίθηϑ. ΝΟ4Ι6 γ6ΓῸ οὐπὶ Η]υγίθυ5 4υ δηλ 

ἀυοθυϑ ν6] ἰγδι18 Δι]. Οιιοϑθάδηῃ νογο, υἱ (Ἰοδη μ68 

αἰ ᾽ν ᾿ἰδτγο ἀθ το, ἰυδοραίΐ 88 ἀδγὸ οἰγουμηϑίαπίοπ, υἱΐ Π6 

δἰ Οἱ πηο οί οβϑοηΐ. Ρ] ατίδαϑαιο οἰγοιπιοίδαςθιι5, οεἰοπάρης 

ἰη ρΡογίϊοα ἴῃ δυπηηλο ᾿ρηοδηι ἃγῶρ ΟἰΓοιΠηὀΓοηἰ(ίδηη, Η 8: 0, αἰΐ, 

Δαυιδ πο ἰῃ πηράϊΐο ογαΐ ὄχροδὶίδ, 4υΐα υ6γὸ ἱπιροαϊπιοηῖο 

40 ἧττον ἡμῖν ἐνοχλήσετε. » Δημοχάρους δὲ τοῦ Λάχητος τΟετγαὶ, δοούβυπιὶ Ροϑὶΐα οδΐ : γὸ8 ἰρί!α Γ΄ ἀ6 πιο ΐο ἀἰδοσάδη(οβ 

ἀσπαζομένου αὐτὸν καὶ φάσχοντος λέγειν καὶ γράφειν 
ὧν ἂν χρείαν ἔχη πρὸς ᾿Αντίγονον, ὡς ἐχείνου πάντα 

παρέξοντος, ἀχούσας οὐχέτ᾽ αὐτῷ συνδιέτριψε. (1 
λέγεται δὲ καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ Ζήνωνος εἶπειν 

35 τὸν Ἀντίγονον, οἷον εἴη θέατρον ἀπολωλεχώς" ὅθεν χαὶ 

διὰ Θράσωνος πρεσδευτοῦ παρὰ τῶν ᾿Αθηναίων ἤτησεν 
αὐτῷ τὴν ἐν Κεραμεικῷ ταφήν. ἐρωτηθεὶς δὲ διὰ τί θαυ- 
μάζει αὐτόν, « ὅτι, ἔφη, πολλῶν χαὶ μεγάλων αὐτῷ 
διδομένων ὑπ᾽ ἐμοῦ οὐδέποτ᾽ ἐχαυνώθη οὐδὲ ταπει- 

Τηΐπι15 πιο] δι ἰάγυ πὶ ΠΟ 5 ΟΧ ΠΕ Ὀ115. ΠΘαιοοσίᾶγο δυίοηι 1,8ἃ- 

Εἰνο 5. Ἰϊο 88] υἱδη (6 1ΠΠππ| δίαυς ἀϊσεπίο, 51 αυϊὰ ορυϑ ιᾶ- 

Ῥογοῖ, ἀϊείαγαπι 86 δ βογίρίυγυπι, Αηζδοπο, ρμγωθαγο 

οπιηΐδ, ροβίχυδπι διά ϊν ̓ξ, ΠΟ] 1} ΔΙ} 108 6}}8 οὐηϑυοί 1] 6 

υἱ!. (15) Εαγίυγ δυΐοιηι ροϑί ΖΟΠΟΙ 5 Ὠ)οΟΓί ἢ] ΑΠ ΟΠ ΌΙΩ 

αἰχίβθθ, ὥπδῖα βροοίδίογοιῃ ρογαϊάϊ ! παπᾶ οἱ ἃ Αἰποηΐθη- 

5'δυ5 μοῦ Τἰιγδδοηθ Ἰοραΐαπηι, υἱ ἴῃ Οογαπηῖοο 1} βδορυϊία- 

γΓᾶπι| (δοογοηΐ, ροί. Τπἰογγοραίβ δυίθπι οὖν ΠΠὺπ| δ οο 

δαπιγαγοίαγ, Ουΐα, ἱπαυϊξ, ααμπιὶ 1}}} ἃ πὸ πιυ}18 οἱ τηᾶσπᾶ 

βῶρα ἀδία 5ἰηΐ, ηυπαυδηι οἰαίϊογ (δοΐυ5 ὁ5ὲ ποαυδ ᾿νπ}}} 18 

90 γὸς ὥφθη. » Ἦν δὲ χαὶ ζητητιχὸς καὶ περὶ πάντων! 7αρραγυῖ!. Εγαΐ δυίεπι εἴ δὰ ἱπαυίϊγεπά πὶ 50116τ5 βυ (ἢ! 5αυς 
ἀκριθολογούμενος: ὅθεν χαὶ ὃ Τίμων ἐν τοῖς Σίλλοις 
φησὶν οὕτω" 

Καὶ Φοίνισσαν ἴδον λιχνόγραυν σχιερῷ ἐνὶ τύφῳ 
πάντων ἱμείρουσαν᾽ ὃ δ᾽ ἔρρει γύργαθος αὐτῆς 

245. μιχρὸς ἐὼν, νοῦν δ᾽ εἶχεν ἐλάσσονα χινδαψοῖο. 

(6) ἐπιμελῶς δὲ καὶ πρὸς Φίλωνα τὸν διαλεχτιχὸν διε- 

χρίνετο χαὶ συνεσχόλαζεν αὐτῷ" ὅθεν χαὶ θαυμασθῆναι 
ὑπὸ Ζήνωνος τοῦ νεωτέρου οὐχ ἧττον Διοδώρου τοῦ δι- 

ἴῃ ἀἰββογοπο ἀδ οπμνυ8 : υπάς οἱ Τίπηοη ἰη 5.}}15 ἀ6 οο ἰδ 

δου ἱί : 

ὙἹαΪ οἱ δηυπ ἰῃ [Δϑ ὈΠΊΌΓΟΒΟ : ῬΠ ΟΠ 858, σι] 058, 
οἰηηΐᾷ ΘΟπουρίοη8 : ρογ 5αα γοίου!υπὶ 6)}5 
ρΡδαχ θυ, το η [1546 Πχΐηυ8 ἰΘη  δοίμάθρδο [ἐπ δέ τς 

Ἠιδη (ο πιιδὶ(Ο]. 

((6) Ὀ Πρεπίογ δυΐθηι εἴ δοσυγαίθ οὑπὶ Ῥ ]ΟΠ6 ἀἰϊα]οοἰΐο0 56 

οχογοοῦδέ δίᾳυο ὑυπ8 νδοδρθαΐ αϊδρυίδιϊοπίδυβ : υπ48. πο 

τηἰπογί δαπιγαϊίοηἱ δρυὰ ᾿ππίογοι ΖΟηοπθη, οδὶ Πδυϊ8 

δασχάλου αὐτοῦ. ἦσαν δὲ περὶ αὐτὸν καὶ γυμνορρύπα-1 ϑχυδπι Ὀἱοάογυβ ργωοθρίου ο)υ8. Εγδηΐ δυίΐίθμ οὐπὶ ἶρθο 8]}- 

40 ροί τινες, ὥς φησι χαὶ ὃ Τίωων᾽ 

Υ , ’ ᾽ Οφρα πενεστάων σύναγεν νέφος, οἷ περὶ πάντων 
πτωχότατοί τ᾽ ἦσαν καὶ χουφότατοι βροτοὶ ἀστῶν. 

αυὶ οἰΐδπλ ηπὰϊΐ βϑογάϊἀϊΐχυς Πομἶπ68, υἱ αἰϊ ΤΊ ΠΊΟΗ : 

Ὀυμηαθδ ρΡοποβίδγυπι [ΘΟ ΓΥΟΓΌΠιὶ 5. ὕ6 ρΔυρΟΓΌΠ})] ΠΌΡ 6 ΠῚ 
[ οηνοϑ5, οσοποβ 

ργΓῖ σα Ποἴ18 ΠΟΙ ΐΪΠ65, Εἶτ ο5 Ἰονδί6 50] α[08. 

Αὐτὸν δὲ στυγνόν τ᾽ εἶναι χαὶ πικρὸν καὶ τὸ πρόζωπον] ΟΕ πίπινεγο νυ] 8 ̓ρϑέαι5. δι!) γιοῦ ργανίϑαιια οἱ δεὲγ [αἱΐ, 
συνεσπασμένον. ἦν εὐτελής τε σφόδρα χαὶ βαρθαριχῆς 

ἐ6 ἐχόμενος σμικρολογίας,, προσχήματι οἰκονομίας. εἰ δέ 
τινα ἐπιχόπτοι, περιεσταλμένωςχαὶ οὐχ ἄδην, ἀλλὰ πόρ- 
ρωθεν᾽ λέγω δὲ οἷον ἐπὶ τοῦ χαλλωπιζομένου ποτὲ ἔφη. 
(2) ὀχέτιον γάρ τι ὀχνηρῶς αὐτοῦ ὑπερθαίνοντος, « δι- 
χαίως, εἶπεν, ὑφορᾷ τὸν πηλόν' οὐ γάρ ἐστιν ἐν αὐτῷ 

[0 χατοπτρίσασθαι. » ὡς δὲ χυνιχός τις οὐ φήσας ἔλαιον 
ἔχειν ἐν τῇ ληχύθῳ, προςήτησεν αὐτόν, οὐχ ἔφη δώσειν' 
ἀπελθόντα μέντοι ἐκέλευσε σκέψασθαι ὁπότερος εἴη ἀναι- 

πηᾶο οἵ τυραραὶ [γοπίοηι οἱ ογὰ οοπίγαῃοδαΐ. Υ1]} ργροίογοα 
γα] ὰο ἀρράγδῖι ογδί οἱ αυὶΐ μαγυδγίοδιη ἰσηυ ἰδί6π| τοαο]ογοῖ, 
ἰάχιια 8} ῥγοϊοχίι (γι ρα} 8115 (Δοίοραὶ. 51 φυθπι ΟὈ) ΌΓΡΆ - 
τοί, εἰτοιιπγεῖβα [1 δο Ὀγου 6 Γ πραὰδ ηἰπιίυπι, 850 νο]υΐ ὁχ 
Ιοηρίπαιο (Δείουαί, υἱ ΘΧΟΠΊΡΙΪ ργαίΐα ἀ6 δὸ αυΐ 86 πίῃγῖο 
βίυάϊο οοιηροπογοί, δ φυδη ὁ [1.0 (17) Θιῖπὶ οπἷπὶ Π|6 
δίδρῃδηΐοπν ἰῃ νἱὰ δανυϊαπ ἰδία δορηϊΐεγαυο ἰγϑηβοοπάθ- 
τοί, Μογῖίο, ἱπαα, Ἰυΐαπη βυδρίοίβ : ΒΔ 40 60 ΠῸΠ Ροῖο8 
θΓῸ δρϑεαϊο υἱἱ. Ουυπιὶ νόγὸ ΟΥπίουβ συ δρίαπι ΟἸΘΌ 1 86 ἰῃ 
γϑουΐϊο ποη ἰαῦογα ἀϊοογοῖ δίψα ἃ}} 60 ρμόβιυϊαγοί, 50 πὶ: 
πίη ἀδίυΓι}}}} Ἀββοόύθγαν : δρουηίοπ) γοτῸ δ δάνογίογο 



.18. ΥἹΙ, 

δέστερος. ἐρωτιχῶς δὲ διαχείμενος Χρεμωνίδου, πα-- 
ρακαθιζόντων αὐτοῦ τε καὶ Κλεάνθους, ἀνέστη" θαυμά- 
ζοντος δὲ τοῦ Κλεάνθους, ἔφη, « χαὶ τῶν ἰατρῶν ἀχούω 
τῶν ἀγαθῶν, χράτιστον εἶναι φάρμαχον πρὸς τὰ φλε- 

᾽ φ΄ ΄᾿ - δ ὔ ’ 

5 γμαίνοντα ἧσυχίαν. ν δυοῖν δ᾽ ὑπαναχειμένων ἐν πότῳ 

εξ 

χαὶ τοῦ ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν γ᾽ ἑαυτὸν σχιμαλίζοντος τῷ 
ποδί, αὐτὸς ἐκεῖνον τῷ γόνατι" ἐπιστραφέντος δέ, «τί οὖν, 

ἔφη, οἴει τὸν ὑποχάτω σου πάσχειν ὑπὸ σοῦ; » (18) 
πρὸς δὲ τὸν φιλόπαιδα οὔτε τοὺς διδασχάλους ἔφη φρένας 

ἔχειν, ἀεὶ διατρίθοντας ἐν παιδαρίοις, οὔτ᾽ ἐχείνους. 

ἔφασκε δὲ τοὺς μὲν τῶν ἀσολοίχων λόγους καὶ ἀπηρτι- 

, συένους διοίους εἶναι τῷ ἀργυρίῳ τῷ ᾿Αλεξανδρηνῳ" 

1 

90 

Ἢ ῳ-- 

δυ 

εὐοῤθάλμους μὲν χαὶ περιγεγραμμένους καθὰ χαὶ τὸ 
νόμισμα, οὐδὲν δὲ διὰ ταῦτα βελτίους. τοὺς δὲ τοὐναν- 
τίον ἀφωμοίου τοῖς Ἀττιχοῖς τετραδράχμοις, εἰκῇ μὲν 

κεχομιένοις χαὶ σολοίχως, χαθέλχειν μέντοϊ πολλάχις 

τὰς χεχαλλιγραφημένας λέξεις. ᾿λρίστωνος δὲ τοῦ μα- 
θητοῦ πολλὰ διαλεγομένου οὐχ εὐφυῶς, ἔνια δὲ χαὶ προ- 
πετῶς καὶ θρασέως, « ἀδύνατον, εἰπεῖν, εἰ μή σε ὃ 
πατὴρ μεθύων ἐγέννησεν" » ὅθεν αὐτὸν χαὶ λάλον ἀπε- 
κάλει, βραχυλόγος ὦν. (10) πρὸς δὲ τὸν ὀψοφάγον μηδὲν 
τοῖς συμόιωταῖς χαταλιπόντα, παρατεθέντος ποτὲ με- 

γάλου ἰχθύος, ἄρας οἷος ἦν χατεσθίειν- ἐμύλέψαντος δέ 

« τί οὖν, ἔφη, τοὺς συμδιωτὰς οἴει πάσχειν χαθ᾽ 
ἡμέραν, εἰ σὺ μίαν μὴ δύνασαι ἐνεγκεῖν τὴν ἐμὴν ὀψο- 
φαγίαν; « μειραχίου δὲ περιεργότερον παρὰ τὴν ἡλικίαν 
ἐρωτῶντος ζήτηυά τι, προςήγαγε πρὸς χάτοπτρον χαὶ 
ἐχέλευσεν ἐμόλέψαι ἔπειτ᾽ ἠρώτησεν εἰ δοχοίη αὐτῷ 

ἁρμόττοντα εἶναι ὄψει τὰ τοιαῦτα ζητήματα. πρὸς δὲ 
τὸν φάσχοντα ὡς τὰ πολλὰ αὐτῷ Δντισυένης οὐχ ἀρέ- 
σχοι, χρείαν Σοφοχλέους προενεγχάμενος ἠρώτησεν εἴ 
τινα χαὶ χαλὰ ἔχειν αὐτῷ δοχεῖ᾽ τοῦ δ᾽ οὐχ εἰδέναι φή- 
σαντος, « εἶτ᾽ οὐχ αἰσχύνη, ἔφη, εἰ μέν τι χαχὸν 
εἴη εἰρημένον ὑπ᾽ ᾿Αντισθένους, τοῦτ᾽ ἐκλεγόμενος καὶ 
μνηυονεύων, εἰ δέ τι χαλόν, οὐδ᾽ ἐπιδαλλόμενος χατέ- 
ψειν; » βο) εἰπόντος δέ τινος ὅτι μικρὰ αὐτῷ δοκεῖ τὰ 
λογάρια τῶν φιλοσόφων, κ λέγεις , εἶπε, τἀληθῆ᾽ δεῖ 

μέντοι χαὶ τὰς συλλαδὰς αὐτῶν βρα χείας εἶναι, εἰ δυ- 

νατόν. » λέγοντος δέ τινος αὐτῷ περὶ Πολέμωνος ὡς 
ἄλλα προθέμενος ἄλλα λέγει, σχυθρωπάσας ἔφη, « πό- 
σου γὰρ ἦγάπας τὰ διδόμενα; » δεῖν δ᾽ ἔφη τὸν διαλε- 
γόμενον ὥςπερ τοὺς ὑποχριτὰς τὴν μὲν φωνὴν χαὶ τὴν 

δύναμιν μεγάλην ἔμειν, τὸ μέντοι στόμα μὴ διέλκειν" 
ὃ ποιεῖν τοὺς πολλὰ μὲν λαλοῦντας, ἀδυνῶτα δέ, τοῖς εὖ 

λεγομένοις οὐχ ἔφη δεῖν καταλείπεσθαι τόπον ὥςπερ τοῖς 

ἀγαθοῖς τεχνίταις εἰς τὸ θεάσασθαι" τοὐναντίον δὲ τὸν 
ἀχούοντα οὕτω πρὸς τοῖς λεγομένοις γίνεσθαι ὥςτε μὴ 

λαμξάνειν γρόνον εἰς τὴν ἐπισημείωσιν. (51) νεανί- 

σχου πολλὰ λαλοῦντος, ἔφη, « τὰ ὦτά σου εἰς τὴν γλῶτ- 
ταν συνερρύηχε. » πρὸς τὸν καλὸν εἰπόντα ὅτι οὐ δοχεῖ 
αὐτῷ ἐρασθήσεσθαι ὃ σοφός, « οὐδέν, ἔφη, ὑμῶν 
ἀθλιώτερον ἔσεσθαι τῶν καλῶν. » ἔλεγε δὲ καὶ τῶν φι- 
λοσόφων τοὺς πλείστους τὰ μὲν πολλὰ ἀσόφους εἶναι, 

τὰ δὲ μιχρὰ χαὶ τυγηρὰ ἀμαθεῖς. χαὶ προεφέρετο τὰ 

ι:. ΖΕΝΟ. 

1651} υἵἱογ οβϑοὶ ἱπιρυάοηςογσ. Οαυπι οβθοῖ δυΐίοπ) ἰῃ ΟἸ τὸ - 

Ποη θη) διηδίογία ἃἤἔδοί8, ἴρϑο οἱ ΟἹ] θδῃ!!ο δβοιἀϑης νι} 

δυγγοχὶί : αυυπιαι6 δι ϊγαγοίυγ ΟΙ Θδη 165, αἰξ, Εἰ πηράϊουϑ 

ΟΡ Ϊπηο8 δυάΐο ἀϊσρηίςβ, ορίϊπηυπὶ γοιηδάΐμ πὰ δάνογβαβ ἰῃ- 

Παιηπιαίἰ0η68 6886 αυϊοίαπι. ΠΟ 05 ἰπ ΠΟΥ ἱΥἷο δὰ Ὁ 5686 ΓΟ- 

οὐπιυοης θυ, φυὰπι ἰδ αι 5] δα) δοοθαί, ἰῃ(ογίογοπι βοσί πὶ 

Ρυϊδαγοῖ ροάθ, ἴρ86 ἤσπο ρυ]βαν  σοηῦ : ΘΟΏΥΘΓΒΟ 11}, Οὐἱά 

Ἔγρο, δἰἷΐ,, ἢ] πὶ 808 [6 ῥϑ(ὶ ΔΓ  ἰΓαγὶβ 40} δὰ} (6 65ι} ([8) 

Αἀ διπὶ 4υΐ ριεγοβ δηηδυδί, οἱ ᾿υἱ πιδρίΞῖγοβ ἀοϑίρογο δἰΐ, 

υἱ αυὶ ΒΕ Π1ρ6Γ ἱπίογ μυδγυ]οῦ γογδοηίαγ, οἱ 1109. Ὀϊοοδαί 

δυίεπι αἰ σοηίυπιὶ τ] οίοΥ Π) ΒΟγπΊΟμ68 ἰδοίοβς ΑἸἹοχαμαγίηδ. 

ΡΘομπΐαΣ 8.Π|}}68 6586 : Π8ΠΊ ργαίο' 6386 δϑροοίῃ οἵ γοίυπαοβ 
τηοηοῖδο ἰπδίδι, ηἰ }]0 ἰδη6η ἰἀΟἶΓΟΟ 6556 πηο  ογθ5 : 608 γ6ΓῸ 

φυΐ σοπίγαγίο πιοάο οοπιραγαίί ϑεβοηΐ (οἰγδάγδομηλίβ Αἰ{ἰςα 

ΔΑ ραΐ, ΠΟΘΙ ρομῖοΓ αυϊάθπὶ οἱ ἴῃ γυάριῃ πηρΐυπὶ 

ἴῃς ἰδἰ5, 501 αυΐδυ8 βρα Ῥγϑροῃάδγθηίυγ ρυ]ο γα σοπιρο- 

51{| ΒΕΓΠΊΟΏ65. Ατίβίομδ δυΐοπι ἀϊδοῖρυϊο πο 5815 ἱπρσομΐοθο 

Ὠ0Π}8, «ᾳυκηιάδπι οἰΐδν ἰδπΊογ ργοοδοίὀγαια ἀἰβϑογοηίο, 

Εἰογί ποη ρμοΐδϑξ, Ἰῃχαΐϊΐ, αυΐῃ 16 μαΐδγ ἰθπηυ]οπίυβ ρο- 

δυο! : ἀπὰς ἰρϑυιπλ) οἰΐἰδπη ἰοαυᾶοθη) Δρρο! αραΐ, Ὀγονὶς 

ἦρθα 'π ἰοαιειο οἱ οἰγουμπηοίδυθ. (19) Εὐοὶ ουὐἱάαιη πἰ }} 

ΟὐϑΟΒΙΟΓΌΠΙ 800118 ἱπίεγ οοηνινδηυπ, γα! παιθη! ἀρρο- 

βἰίαπι ἱηροηίοηι ρίδοθηι βυβίυ }}Ἐ βο[ αϑ4116 σοπηράογα υϑ]]α νἱ- 

ἀερδίαγ : φυ πὶ 1116 ἰῃ οὐπιὶ ἱπίμογεῖαγ, Φυϊὰ οΓρο, δἰϊ, βοοίοβ 

ᾳυοίἰαΐᾳ ἰυϊογᾶγα δι  ἰγαγὶδ,, δἱ ἔὰ ὑπππ| ἀΐδι πγρᾶπὶ οάδοὶ- 

ἰδίδιη (ογγα πο υδὶθο ἡ Αἀοϊεξοδπίαπι ουγίοφί8 ἀυδπὶ Ρ6Γ 
εοἰδίοι σομνοηίγοί, αυϊά ἄδην ἰηαυϊγοηίοπι δαπηοίο βροσυΐο 

υ,β5ῖ} ἰπϑρίοσγα : γορανὶ ἀοἰπἀ6 πηι ἰρϑὶ νἱάἀδγοηίον (δοίοὶ 

ἐοηργυοΓο (8165 αυοοϑέϊοπεβ,  οδηΐ6 αυοιίδπι Απ 5.6 ηΐϑ 

81) ρΙογδαυ πιμλΐπια Ρ΄δοογα, ργοάυοίο 6}08 Π᾿ὈγΟ, φυΐ 850. 

ῬΠοοΙὸ5 ἱπβογ ἰίυγ, αυκοῖνὶι οοαυϊά ρυϊεϊεγί οομίίπηογα οἱ νἱ- 

ἀογοίαγ : [Π|0 88 ποϑείγα ἀϊοθηΐα, Νοη μυάοὶ, ἱπαυϊξ, 8ἰ ᾳυϊά 

8 Αη( 5. Π 6 πὸ τη816 ἀϊοίμ δἰΐ, ἤος ἰπάδρϑγο οἱ Ππηθιογ [6 

(άπογα; δὶ φυϊὰ υθγὸ Ὀοηΐ, ΒΕ 661 6 ΠΘ4 016 ΠηΘΠλ Πΐ886 5 (20) 

Οιάδπι ὈγοΥοβ (6 οχὶ 65) 6586 ΡΠ ϑορίμογυπι ἀγρυπιρηίἃ- 

(ἰυπου 45 βϑογοηί!, για, Ἰβαυϊῖ, ἸοαυοΓίϑ : ορογίεϊ ποηηρο, 

δὶ Ποτὶ ροϑδῖ!, ὈΓΟΥ͂ΘΘ 6586 {ΠΠΟγ ἢ) οἱ ΒΥ} 4088, Ὠϊοδηΐα φυο- 

ἀὰπὶ ἀς Ροϊεπιοπα αυοὰ 8118 ργοροπογοῖ, δἰ Ἰοφυριοίυγ, 

δ υϑἰομηδοίΔη5, Οὐυδηΐ, Θοηΐπ), ἱηαυϊδ, [(Δοίο 88 αιιῶ ἀᾶ- 

Ὀδηίυτ᾽ Ορόγα; ργοίϊ πὶ 6556 ἀἰοοὶ γαῖ, ουπὶ αὖἱ ἀϊδβρυίαγοί, 

ἴῃ ΠπιοΓοπη ἰιϊϑέγοηυπι γοοῸ8 ΥἱΓ 0840} 6 Πηᾶσηι πὶ 6856, Ο8 

{63 

“ἰδιῦθῃ δρογῖγα 05 ἀθῦογα ἱπηηοάϊοα, φυοά ἰΐ ἰδοίδηί αυἱ 

Ρἰυγίπιδ Ἰθσιυπίυγ φυϊάοπι, 860 (111. [18 φι τεοίο ἀΐσα- 

τοηΐίυγ Ἰοουμη Πλἰηἰπιθ γα παυθηάσῃ ἀἰχὶί νου ργανοϊαγὶα 

Δ οἶδ δα δροοίδη 1} : ΘΟΠΙΓΔ ΎΘΓΟ δι  ΟΓοΠ) δἷς οἷθ 408» 

ἀϊουπίυν ἰηἰδηίιΠ 6586 ορογίογο, υἱ ποη νδορί {ΠΠ| δὴ μοίβς 

[λοϊεμάδθ, (21) Αἀοϊοβοδηιὶ Ἰοχυδοίογ!, Αὐγοβ, ἱπαυϊξ, {8 

ἰῃ ̓ ἰησυᾶπι οομἤμυχογο. ΕΟΓΙΏ080 οὐϊάδπι ἀϊορηι!, πο Υυἱἀόγὶ 

δὲ δὲ δπηιδίυγυπ), δαρίοπίοπι, ΝΒ, δ᾽}, νο}5 ἰὈγπηοϑὶδ ϑϑϑοὶ 

ἰη(6]!οἶιι5. Ὀϊοο δαί οἱ ΡΠ] ϑορῃογυμ Ὠἰ Γίπι05. ρ] γίϑαμα ἰῃ 

ΤΟ 5 6866 ᾿πϑὶ οπίοβ, ἱῃ ρϑγυ δ (ογίυϊ ἰσηυς ἱπρογί ἰοῦ. Ργο- 

[ἐγορδίᾳυς Οδρ δα ({Ποἰπἰ8) Πα, ὙΠ αἰξκοίμυ!ο εὐἱρίδηι 

ι. 
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τοῦ Καφισίου, ὃς ἐπιδαλομένου τινός τῶν μαθητῶν 

μεγάλα φυσᾶν, πατάξας εἶπεν ὡς οὐχ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ 

εὖ κείμενον εἴη) ἀλλ᾽ ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα. νεανίσκου δέ 

τινος θρασύτερον διαλεγομένου, « οὐχ ἂν εἴποιμι, ἔφη; 

5 μειράκιον, ἃ ἐπέρχεταί μοι.» (23) “Ῥοδίου δέ τινος 

χαλοῦ χαὶ πλουσίου, ἄλλως δὲ μηδέν, προςχειμένου 

αὐτῷ, μὴ βουλόμενος ἀνέχεσθαι, πρῶτον μὲν ἐπὶ τὰ 

χεχονιμένα τῶν βάθρων ἐχάθιζεν αὐτόν, ἵνα μολύνη 

τὴν χλανίδα ἔπειτα εἰς τὸν τῶν πτωχῶν τόπον, ὥςτε 

10 συνανατρίθεσθαι τοῖς ῥάκεσιν αὐτῶν’ χαὶ τέλος ἀπῇλ- 

θεν ὁ νεανίσχος. πάντων ἔλεγεν ἀπρεπέστερον εἶναι τὸν 

τῦφον, καὶ μάλιστα ἐπὶ ἱτῶν νέων. μὴ τὰς φωνὰς χαὶ 

τὰς λέξεις ἀπομνημονεύειν, ἀλλὰ περὶ τὴν διάθεσιν τῆς 

χρείας τὸν νοῦν ἀσχολεῖσθαι, μὴ ὥςπερ ἕψησίν τινα ἣ 

15 σχευασίαν ἀναλαμθάνοντας. δεῖν τ᾽ ἔλεγε τοὺς νέους 

πάση χοσμιότητι χρῆσθαι ἐν πορεία χαὶ σχήματι καὶ 

περιθολῇ" συνεχές τε προεφέρετο τοὺς ἐπὶ τοῦ Καπα- 

νέως Εὐριπίδου στίχους, ὅτι αὐτῷ 

Βίος μὲν ἦν πολύς, 

30 ἥχιστα δ᾽ ὅλῳ γαῦρος ἦν, φρόνημα δὲ 

οὐδέν τι μεῖζον εἶχεν ἢ πένης ἀνήρ. 

(9) ἔλεγε δὲ μηδὲν εἶναι τῆς οἰήσεως ἀλλοτριώτερον πρὸς 

χατάλγψιν τῶν ἐπιστημῶν, μηδενός θ᾽ ἡμᾶς οὕτως εἷς 

ναι ἐνδεεῖς ὡς χρόνου: ἐρωτηθεὶς τί ἐστι φίλος, 

40 « ἄλλος ἐγώ », ἔφη. δοῦλον ἐπὶ χλοπῇ, φασίν, ἐμα- 

στίγου᾽ τοῦ δ᾽ εἰπόντος, « εἵμαρτό μοι χλέψαι ». « χαὶ 

δαρῆναι, » ἔφη. τὸ χάλλος εἶπε τῆς σωφροσύνης ἄνθος 

εἶναι: οἵ δὲ τοῦ χάλλους τὴν σωφροσύνην. τῶν γνωρίμων 

τινὸς παιδάριον μεμωλωπισμένον θεασάμενος πρὸς αὖ- 

30 τόν, « ὁρῶ σου, ἔφη, τοῦ θυμοῦ τὰ ἴχνη" » πρὸς τὸν 

χκεχριμένον τῷ μύρῳ, « τίς ἐστίν, ἔφη, ὁ γυναιχὸς 

ὄζων; » Διονυσίου δὲ τοῦ Μεταθεμένου εἰπόντος αὐτῷ 

διὰ τί αὐτὸν μόνον οὐ διορθοῖ, ἔφη, « οὐ γάρ σοι πι- 

στεύω. » πρὸς τὸ φλυαροῦν μειράχιον, « διὰ τοῦτο, 

45 ἐἶπε, δύο ὦτα ἔχομεν, στόμα δὲ ἕν, ἵνα πλείονα μὲν 

ἀχούωμεν, ἥττονα δὲ λέγωμεν. (4) ἐν συμποσίῳ 

χαταχείμενος σιγῇ τὴν αἰτίαν ἠρωτήθη " ἔφη οὖν τῷ 

ἐγκαλέσαντι ἀπαγγεῖλαι πρὸς τὸν βασιλέα ὅτι παρῆν 

τις σιωπᾶν ἐπιστάμενος" ἦσαν δὲ οἱ ἐρωτήσαντες παρὰ 

(υ Ητολεμαίου πρέσδεις ἀφικόμενοι καὶ βουλόμενοι μαθεῖν 

τί εἴποιεν παρ᾽ αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα. ἐρωτηθεὶς πῶς 

ἔχει πρὸς λοιδορίαν, « χαθάπερ, εἶπεν, εἰ πρεσόευ- 

τὴς ἀναπόχριτος ἀποστέλλοιτο. ν φησὶ δ᾽ Ἀπολλώνιος ἣ 

δ Τύριος, ἕλκοντος αὐτὸν Κράτητος τοῦ ἱματίου ἀπὸ 

45 Στίλπωνος, εἰπεῖν, « ὦ Κράτης, λαδὴ φιλοσόφων 

ἐστὶν ἐπιδέξιος ἣ διὰ τῶν ὥτων᾽ πείσας οὖν ἕλκε τού- 

των εἶ δέ με θιάζη, τὸ μὲν σῶμα παρὰ σοὶ ἔσται, ἢ 

δὲ ψυχὴ παρὰ Στίλπωνι. » [35 Συνδιέτριψε δὲ 

Διοδώρῳ, καθά φησιν Ἱππόδοτος" παρ᾽ ᾧ καὶ τὰ δια- 

80 λεχτικὰ ἐξεπόνησεν. ἤδη δὲ προχόπτων εἰςήει καὶ 

πρὸς Πολέμωνα ὑπ᾽ ἀτυφίας, ὥςτε φασὶ λέγειν ἐκεῖ- 

νον, « οὐ λανθάνεις; ὦ Ζήνων, ταῖς χηπαίαις παρεις-- 

ρέων θύραις χαὶ τὰ δόγματα κλέπτων Φοινιχιχῶς με- 

χαὶορομοπι οΓΐ. 

ΒΙΒΑ. Ζ, α. ΖΗΝΩΝ. 

ΤΏδΡηΟ ἢΠδίυ Ὀυ 88 ἀϊδίοπάοπί ἱπηροσὶί οοἰδρίιυπι ἀϊτί4 6 : 

Βοοίαπι ποη ἴῃ πιᾶρπο 5ἰἴπ|, 564 ἰπ γοοίο πιδσπύῦ. Αἄο- 

Ἰοβοθηία χυοάδπι δυάδοῖι5 ἰἸοφιοηΐο, ΝΟΙ᾿π ργοϊοαυΐ, ἱπαυ, 

(22) ΒΠποάϊαπι 

φυσπάδιηη (ογπιοβαπὶ δίαυς ἀν ΐοπι,, οεἴογᾶ δυΐεπι ΠΟΒΊΪΠΟΠῚ 

ἈΝ}, χαῦπι ἴδγγα πο ροβϑοΐ, ργίπηο αυϊάθπι ΒΌροΓ σγϑάιι5 

βογάϊάοκβ βοάογα ἢ] πὶ }ιι85ϊ:, υἱ Ομ] δηϊάοιη ἰρἀδγοί ; θοἰπάδ 

γ6ΓῸ ἰη ἴΙοοο ῬδΌΡΟΓυ8 ἀεϑεϊπαίο, υἱὐ Ἰηΐ6 Γ ΡΆΠΠΟΒ ΘΟΓΙΠῚ 

γουβδγοίυῦ : Ροβίγοιιο τγϑοθϑϑὶί δ] θϑοθπϑ. ΝΠ] [Δδἔι! 6556 

ΔΟΙ6ΘΟ6115, 4 πλδ}ιὶ νοηίυπί ἱπ πιοηΐοῃ. 

ἱπάοοοπίϊυς ἀϊοορθαῖ, χυσπὶ ἱπ οοἰοτίϑ, ἴὰπ} ἴῃ ἡπνΘη  Ὀ1}5 

δχίμιθ. Μομποῦαῖΐ ποη οἰγοᾶ γοοοὺ οἱ υόοδθυ δ Π]6ΠΊΟ- 

τίδηι, 504 οἶγοα υ{}} {8118 τα! 06 Ππὶ πηθηίθπη ΘΧθγοογο Ορογ- 

ἴογο, υἱ πα νου ὁοοίιπι δ αυϊὰ Δὺΐ ορίραγα ραγαΐυπι οἷ- 

θυπὴ ςβυπλδηι5. ΟΟη ΘΠ γα πᾶ χίπηθ ᾿υνϑηϊθι5 ἀἰοοθδί υἱὶ 

δυπιηᾶ Ἰιοποϑίδία ἴῃ [αἰ τι, ἐποδϑϑὺ, ἃπιῖοῖῃ : ΠΔΌΘΌΘΙ 6 

ΒΟΙΏΡΟΓ ἰῃ οτὸ Εὐυγὶρἰἀϊδ 46 ΟδΡδηΘῸ ὙΟΓΒΌΒ, φιυοὰ ΠΠ] 

Απιρία δυρροείεραμπί ἀϊν 16, 

δοά ορί θυ Ἰδυὰ ὑπαυᾶπὶ οἴεγεαῖαν ἰϑπιθῃ 

γψοὶ ογϑί πιδίογο 4φιᾶπι Υἷῦ ρϑυροΓ βρ γι. 

(23) Ὁϊοοϊαί δά ρεγοορίίοποηι ἀἰβο πᾶγαπι ΠἾΠ}}] 6586 8}16- 

Ὠἶτι5 αυδηι 510] πιᾶρπυπι 5ᾶρ6 ΓΟ Υἱάθγὶ, μι} 5416 ΠΟΙ ἷ5 γοὶ 

πιδρὶβ Ορυβ 6586 418Π| ἰοπιρογί8. [πίργγορίι}8 αιϊα οϑβοΐ 

διηίΐουβ, ΑἸἰΐογ, ἱπαᾳιυῖΐ, 65ο. ϑδγσαμι ἰπ (αγίο, υἱ δἰ πί, ἀ6- 

Ῥγοϊιθηϑυπὶ νογθογαθαΐ, αυυπιαιο 1}6 ἀϊοογοῖ, [πη (18 ογαΐ 

υἱ [ἀτάγογ, Εἴ αἱ γαρυϊᾶγοβ, ἱπαυϊξ. Ὠἰοοθαΐ μὰ οι γΠυἀἸποῖὼ 

6856 οοπεϊποηίία5 Πογοπὶ, βοουπάιπιπι 8105, Ὀυ]ο εἰ πα  πἰς 

Ποτγοπ) 6886 σοη ἰποπ ἴδ). Οατπὶ (Δ Πι}ἰδῦί ἢ εὐ υϑάδπι δ6γ- 

νυΐαμὰ οἰοαἰ τἰοῖδυϑ οοορογίαπι δϑροχίβϑοὶ, νἹάθο, ἱπαυϊ δὰ 

ἐπι, [αἱ [αγογίβ νοϑίϊρῖα. Οὐἰάδαι ὑπριοπ[18 ἀοἸΠθεΐο, 

Ουΐς, αἰΐ, πιυϊίογοῦι οἱεί ἢ Ὀἱοπγβῖο Μεοίδι!θπιοπο αυσγεοηίὶ 

οαγ ἴρβυιπι δοΐυπι πὸπ οογγίψογοῖ, Ουα, ἱπημυΐ, (ϊ πκὶ- 

πὰ ογοᾶο. Ιπορίδ οἱ ηΣ}}] δὰ γϑπὶ Ἰοψιιοπί! δοϊοβοθηΐι]ο, 

ἸΔείγοο, ἱπαυϊξ, δγο5 ΠδΌΘΠι15 ἀτ188 οἱ 05 ὕπυπι,, αἱ] ΡΊ γα 

δϑυάϊδηηας, Ἰοφυϑιηῦγ ῥδιοίογα. (24) 1π οοηνίν!ο ἰδοῖϊίι8 

βοὰοῦδί : οδυξδπι γορδίυϑ, Νυηία, αἰχί! οἱ φαΐ ΠοΟ ΘΧργοΓᾶ- 

γογαΐ, γορὶ δΔ46580 φυδπάδπι 4υὶ ἰδοθΓο δ6ϊδί : αυἱ δυΐοπη 'π- 

(οττομαθαηξ, Ιοσαί! ἃ Ρίο!πιθοο δάνθπογδηΐ εἰ ἀἰβοογ ουρίο- 

μϑηΐ φυϊά δῸ 1110 γτερὶ πυπίϊαγοπί. πη ογτοραί8 4υοπᾶπι 68- 

εοὗ δηίπιο δάνογϑυβ πιαϊ ἀεί, ἀἰχ!!, δἰ πη! ογ, ἰπαυϊ!,, 86 8 

Ἰορδίυβ ἀΌβ4ι16 γοβροηϑ0 γοπι ἰδίαν. Ἀοίογί ἈΡοϊ]οηΐ 5 Τυγίυβ 

αυοὰ, φιυπὶ Οτγαίοϑ οαπὶ 08}}}0 ἃ 51 Προ πὸ δυαίγδιογοί, ἀϊχο- 

τὶ! , Ο Οτγαίοβ, δρί ἰϑβδίπια ΡΠ οϑορ ογα πὶ, ἃ Π88 οϑὲ ἰῃ δυ- 

εἶν 8: αυυπὶ ἰρὶἰυγ ρογβυδβογίβ, ἔστη 1806 γδ}ιὸ : φυοάϑὶ μοῦ 

γἷηι ορογίβ, οογρὺϑ φυΐάεπι δρυὰ ες, 8601 δηΐπιιβ δρυὰ 511}-- 

(25) Ν᾽ ἐγβδίιπι {πὶ οἱ οἰπὶ Ὠἰούοτγο Ηΐρρο- 

μοΐαβ δυείοῦ οβϑέ : δρυὰ φυθηὶ οἱ ἀϊδιοίϊοι δια. σ98πὶ 

γόγο ρτγοποίοηθ δίφυθ ργονυθοίῃβ Ῥοϊοπιοηΐβ [γοαπθηϊδραί 

δυάϊίοτίαπι, φυοὰ πιϊπίπια εἰδίυβ εγαῖ, Θυδγὸ ἰπυτ 

ἀἰκίδδα (ογαπί, Νοη ἰδἴοϊ Πο8, ΖΕ πο, [6 ΡῈΓ μου Δηυδὲ ἴγ- 

τΟΡΟΓα [Ὀγϑυ4ι6 ἀοριηλίδ, ἘΔ 406 Ρηαπίουπι {ἰὲὶ δηίοίυ 



18. ΥἹΙ, 

ταμφιεννύς. » χαὶ πρὸς τὸν δείξαντα δ᾽ αὐτῷ διαλε- 

χτικὸν ἐν τῷ θερίζοντι λόγῳ ἑπτὰ διαλεχτιχὰς ἰδέας, 
πυθέσθαι πόσας εἰςπράττεται μισθοῦ " ἀχούσαντα δὲ 
ἑκατόν, διαχοσίας αὐτῷ δοῦναι. τοσοῦτον ἤσχει φιλο- 

1. ΖΕΝΟ. 106 

αἰγουπιάδγθ. Ἐδγίυγ αυσπι ἀϊα]δοίϊου ἱρεὶ βορίεπι βρεβοῖθϑ 
ἰδ) ϑοίίοοβ ἰῃ τηθίθπίθ βογπηοηα ἀθπηοποίγδδββαΐ, ἰπΘΓΓΟΡΆς86 
υϊάμδπι δὲ γἱ πηογοθι 8 ἀδγὶ υϑ]]οΐ : ροβοθηεξυς οοηΐυϊῃ ἀ6- 

αἀἴβδε ἀυσοηίδθ. ἘἸδηΐίο αἰβοθηάϊ διηογο ἰθποθαΐαγ. Αἰπηΐ 

5 μάθειαν. Φασὶ δὲ χαὶ πρῶτον χαθῆχον ὠνομαχέναι 1ἰρβῦπι ργίπιιπι καθῆκον, ἰὰ ε5ἱ οὔοίιπι,, ὙοΟ8886 ΠΤ ΠΏ 16 
καὶ λόγον περὶ αὐτοῦ πεποιηχέναι, τούς θ᾽ Ἡσιόδου 
στίχους μεταγράφειν οὕτω" 

Κεῖνος μὲν πανάριστος ἧς εὖ εἰπόντι πίθηται, 
ἐσθλὺς δ᾽ αὖ χἀχεῖνος ὃς αὑτῷ πάντα νοήσῃ. 

ιο (36) κρείττονα γὰρ εἶναι τὸν ἀχοῦσχι χαλῶς δυνάμενον 
τὸ λεγόμενον χαὶ χρῆσθαι αὐτῷ τοῦ δι᾽ αὑτοῦ τὸ πᾶν 
συννοήσαντος᾽ τῷ μὲν γὰρ εἶναι μόνον τὸ συνεῖναι, τῷ 

ἀ6 |Π10 ϑογίρβίβϑαε. Ηβίοαϊ ἰΐθπὶ υδγϑι8 τηυΐδγα 50} {π|π ἰῃ 

᾿ΔΠΟ δοη[οη(δηι : 

Ορί(ΐπιι5 1Π|6 αυϊάοπι φαΐ ρᾶγεὲ γοοία ἀοσοηίὶ, 

Π6Ὸ Π1Δ]118 1116, ροίοϑ[ φαΐ Ρ6Γ 86 ποβοογὸ εὐποίδ. 

(26) Ῥνρβίδπιογοπ) θηΪἷπλ ΘΠ 6896 41 ὈῈπ6 αυοὰ ἀϊεϊ(ιιγ 

δυάϊγο ροβϑὶΐ δίψα 60 υἱἱ, χυδηῆι 4ι} ΡῈΓ 56 ἰρϑιιπ ΟΠΊΠίΒ 

Δββθαυ υγ : ᾿υ͵σ Θηἶπ) δο πὶ δάροθα ἰη6}} σοη διπ, αυὶ 

δ᾽ εὖ πεισθέντι προςεῖναι καὶ τὴν πρᾶξιν. ἐρωτηθεὶς δὲ γεγο οὐίοιηρογοῖ, ἰπ6888 ργδίδγοα οἱ δοίίοῃθπι. Βορδίυβ 
διὰ τί αὐστηρὸς ὧν ἐν τῷ πότῳ διαχεῖται, ἔφη. « χαὶ 

ι» οἵ θέρμοι πιχροὶ ὄντες βρεχόμενοι γλυχαίνονται. » φησὶ 
δὲ χαὶ Ἑχάτων ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Χρειῶν ἀνίεσθαι 
αὐτὸν ἐν ταῖς τοιαύταις χοινωνίαις, ἔλεγέ τε χρεῖττον εἷ- 
ναι τοῖς ποσὶν ὀλισθεῖν ἣ τῇ γλώττη. τὸ εὖ γίνεσθαι μὲν 
παρὰ μιχρόν, οὐ μὴν μικρὸν εἶναι" [οἱ δὲ Σωχράτους]. 

ΟἿΓ ΒΟΥΘΓΌΒ 4}π| Θβ86ΐ, ἰῃ ΟΟὨΥΤΙΟ ἰδθη [ἰαγοβοογοί, 

ΕΓΙαρίπὶ, αἷ!, αφυὺπὶ δἰηΐ δηγδγὶ, ρογίιδὶ ἰδηγθη δ ἀνϊου- 

βουπηῖ. Ῥογῖοὸ Ηθοδίουῃ βου ἱῃ βοοῦ πο ϑοη(οηςδγυπι, ἰη 

οὐ υϑπηοάϊ ΘΟΠΞΟΓΙ 5 δηϊπηιπὶ γοπλ  ἴο γα 80} {0π|. ὨοοὈαίηιο 

6] 18 6886 ροάίθυ8 φυδπι ᾿ἰηρυδ ἰδὶ, οἱ φυοά τοοίυπι οι 

6856 αυϊάοπι ἴῃ ὀχίσιιο Τηοοηΐο ροβίξαπι, πος ἰδέηθη δβϑ6 

Ὁ) Ἦν δὲ χαρτεριχώτατος χαὶ λιτότατος, ἀπύρῳ τροφῇ 2. ϑοχίριιαπι : [πος Δ} Θοογαίία ἀϊοιπ!]. Ετγδὲ δυΐοπι ρα(ἰεπί!9- 
χρώμενος χαὶ τρίδωνι λεπτῷ, (7) ὥςτε λέγεσθαι ἐπ’ 
αὐτοῦ" 

Τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἀρ χειμὼν χρυόεις, οὐκ ὄμδρος ἀπείρων, 
οὐ φλὸξ ἠελίοιο δαμάζεται, οὐ νόσος αἰνή, 
οὐχ ἔροτις δήμου ἐναρεῖ μένος, ἀλλ᾽ ὅγ᾽ ἀτειρὴς 
ἀμφὶ διδασκαλίη τέταται νύχτας τε καὶ ἦμαρ. 

δ'Π105 οἱ δἰ Πρ] 1οἰβδὶπκὶ υἱοίυβ, ογυάίΐϑχυο ἰδπέιπι εἰλὲβ υἱδ- 

θδίυγ οἱ ἰεπυΐὶ ρ4]}]}ο, (37) [8 αἱ ἀ6 1110 ἀϊςσοτγοία : 

ΠυΠΟ ποῃ δογὶβ πο π8 ἀοπμαΐ, ἢσης πο ἔτ συ ἱΠοΓ, 

ΠΟΩ 50]18 γδαϊΐ, ἤθη Υἱβ (οἰογγίπηᾶ πιογδὶ, 

ΠΟῚ ΡΟΡυ] οὔ ἰαχϑηΐ : ἰηνίοίυ.5 δἃί υΠ08 

ἱπουπδὶϊ σγανυΐθιυ5 δἰ 8 ποοίοϑαιο ἀΐοβααο. 

Οἵ γε μὴν χωμιχοὶ ἐπαινοῦντες αὐτὸν διὰ τῶν σχωμμά- Δά Επίμηνογο Οομηΐοὶ δυπὶ ἱπιργυἀδηΐ68 Ἰδυάἀδπί, ἀσπὶ ἱγγίθγο 
τῶν ἐλάνθανον. ἵνα χαὶ Φιλήμων φησὶν οὕτως ἐν δρά- 
ματι [Φιλοσόγοις]. ᾿ 

30 Φιλοσοφίαν χαινὴν γὰρ οὗτος φιλοσοφεῖ, 
πεινῆν διδάσχει χαὶ μαθητὰς λαμθάνει" 
εἷς ἄρτος, ὄψον ἰσχάς, ἐπιπιεῖν ὕδωρ. 

[οὗ δὲ Ποσειδίππου.) ἤδη δὲ χαὶ εἷς παροιμίαν σχεδὸν 
ἐχώρησεν. ἐλέγετο γοῦν" ἐπ᾿ αὐτοῦ " 

Τοῦ φιλοσόφου Ζήνωνος ἐγχρατέστερος. 

ἀλλὰ χαὶ Ποσείδιππος Μεταφερομένοις " 

“Ὡςτ᾽ ἐν ἡμέραις δέχα 

εἶναι δοχεῖν Ζήνωνος ἐγχρατέστερον. 

Ριιϊίδηΐ. Ναιήχιο ΡΒ] οποὴ ἰῃ οοπηορἷα Ρ ἢ] ΟΒΟ ἢ 8 αἱΐ : 

Νόουδὸ βδηηαὺς ἰηϑιϊ υἱονῦ ᾿ἷσ βαρίοη ἰδ: 68: 

ᾳυυπ ἀοορδί δβυγίγα, ἀἰβοίρι]ο8 μδροξ : 

δΔοοράϊι ρϑηΐ ἤσυϑ, ροίδηδδ 6δἱ δ4ιἃ. ΒΠΟΆ. 

[Α}1} Ῥοδίαϊρρί Ρυϊδηί.) ὅλπὶ γθγοὸ ἴδετηθ οἱ ἴῃ ργουογθϊ ῃ) 

80Ϊ:. ΠἸυὰ οἰ ἀ6 60 ἀϊοοραίωγ : 

᾿ρϑὺυπὶ ΖΘΏΟΠΟΠῚ ΒΌΡΟΓΔΠΒ ΟΟὨ ἰποη[ἷ8. 

δὰ οἱ Ροβίαΐρμρυϑ δἰ ἰῃ Τγδηβ δ 8 : 

118 υἱ ροβὶ ἀϊ65 ἄροδιι 

ΖΘΟΠΟΩΘ 1ΠΠ6 Δρρδγογοῖ ΘΟ ἰ ΠΟ ἢ οΓ. 

(28) τῷ γὰρ ὄντι πάντας ὑπερεδάλλετο τῷ τ᾽ εἴδει τούτῳ 5 (28) Β6 επίπι γεζᾶ ΟΠηΠ68 Βυρεγαθαὶ δ. βρβοῖα οἴ Ὑ6γῸ [ιοπ6. 
40 χαὶ τῇ σεμνότητι χαὶ νὴ Δία τῇ μαχαριότητι ὀχτὼ 

γὰρ πρὸς τοῖς ἐνενήχοντα βιοὺς ἔτη χατέστρεψεν, ἄνο-- 
σος χαὶ ὑγιὴς διατελέσας. Περσαῖος δέ φησιν ἐν ταῖς 
ἠθικαῖς σχολαῖς δύο χαὶ ἑδδομήχοντα ἐτῶν τελευτῆσαι 

αὐτόν, ἐλθεῖν δ᾽ ᾿Αθήναζε δύο χαὶ εἴχοσιν ἐτῶν ὃ δ᾽ 
45 Ἀπολλώνιός φησιν ἀφηγήσασθαι τῆς σχολῆς αὐτὸν ἔτη 

δίαίε δίᾳυο μοῦ Φόνύϑηι οἰΐδηι [(6]]1οἰ ἰδία : συΐῃρα ποπαροβίῃ)ο 

οείαγνο οὐἰδίϊβ Δηη0 νυἱΐα ὁ χοοθβϑὶί, 4}}1ΠῚ δ'Π 6 ΠὩΔΟΤΌΟ 88 Π084116 

ΒΟΙΡΟΓΥ  χ βϑοῖ. Ρογβϑουβ δυ [6 Πη ἰῃ 50}10}}8 ΠΟΥΑ 05 Ξορίυ8- 

δἰ ἴα ἀυογυπὶ ΔΠΠΟΓΌΠῚ ΠηϊβΓᾶ486 ἰγδάϊξ οχ νυἱία, Αἰ 6 Π85 

διυιίοπι ΘΠ σΘϑϑἰ856 οοἰδίϊθ 8ΠΠ0 Υἱοθβὶπη)0 8] 6 ΓῸ : αυϊηαυδ- 

οἰπίδ ὙθγῸ οἱ οοΐο 808 8. οἶδ ργο [8586 Α ΡΟ] ΟΠ. διιοίοῦ 

δυοῖν δέοντα ἑξήχοντα, ἐτελεύτα δὴ οὕτως" ἐκ τῆς 2 6οε(, 56 δυΐοπιν ΟὈ : Ζαυπι δρίγοΐ 6 ϑεμοΐα, οὐεηαίί ἀϊ- 

σχολῆς ἀπιὼν προςέπταισε χαὶ τὸν δάχτυλον περιέρ- 

ρηξε᾽ παίσας δὲ τὴν γῆν τῇ χειρί, φησὶ τὸ ἐκ τῆς 
Νιόῤης, 

ἽἝρχομαι" τί μ᾽ αὔεις; 

εἰυμχυα ρμογίγορ! ἱ ; τη) ὙῈΓῸ ἰογγδη) (ογίθηϑ ἀϊχὶβ ᾿Πἀ 

οχ Νίοῦο, 
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ιού 

χαὶ παραχρῆμα ἐτελεύτησεν, ἀποπνίξας ἑαυτόν. (:" 

᾿Αθηναῖοι δ᾽ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ Κεραμειχῷ χαὶ ψηφί- 
συασι τοῖς προειρημένοις ἐτίμησαν, τὴν ἀρετὴν αὐτῷ 
προςμαρτυροῦντες. χαὶ ᾿Αντίπατρος ὃ Σιδώνιος ἐποίη- 

5 σεν οὕτος εἷς αὐτόν" 

Τῆνος ὅδε Ζήνων Κιτίῳ φίλος, ὃς ποτ᾽ "θλυμπον 
ἔδραμεν, οὐκ ΓὍσση Πήλιον ἀνθέμενος, 

οὐδὲ τά γ᾽ Ἡραχλῆος ἀέθλεε" τὰν δὲ ποτ᾽ ἄστρα 
ἀτραπιτὸν μούνας εὗρε σαοφροσύνας. 

ιο (ϑυ) χαὶ ἄλλο Ζηνόδοτος ὁ στωιχός, Διογένους μαθητής" 

Ἔχτισας αὐτάρχειαν, ἀφεὶς χενεαυχέα πλοῦτον, 
Ζήνων, σὺν πολιῷῶ σεμνὸς ἐπισχυνίῳ" 

ἄρσενα γὰρ λόγον εὗρες, ἐνηθλήσω δὲ προνοία, 
αἵρεσιν, ἀτρέστου ματέρ᾽ ἐλευθερίας" 

15 εἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τίς ὁ φθόνος: οὗ χαὶ ὁ 

[Κάδωυος 
χεῖνος) ἀφ᾽ οὗ γραπτὰν Ἑλλὰς ἔχει σελίδα : 

χαὶ χοινῇ δὲ χαὶ περὶ πάντων τῶν στωιχῶν ᾿Αθήναιος 
ὃ ἐπιγραμματοποιός φησιν οὕτως᾽ 

40 Ὦ στωιχῶν μύθων εἰδήμονες, ὦ πανάριστα 

δόγματα ταῖς ἱεραῖς ἐνθέμενοι σελίσιν, 
τὰν ἀρετὰν ψυχᾶς ἀγαθὸν μόνον" ἅδε γὰρ ἀνδρῶν 

μούνα καὶ βιοτὰν ῥύσχτο χαὶ πόλιας. 
σαρχὸς δ᾽ ἡδυπάθημα, φίλον τέλος ἀνδράσιν ἄλλοις, 

“5 ἡ μία τῶν Μνήμης ἤνυσε θυγατέρων. 

31) εἴπομεν ὡς ἐτελεύτα ὃ Ζήνων χαὶ ἡμεῖς ἐν τῇ παμ- 
μέτρω τοῦτον τὸν τρόπον " 

Τὸν Κιτιᾶ Ζήνωνα θανεῖν λόγος ὡς ὑπὸ γή ρῶως 

πολλὰ χαμὼν ἔλύθη μένων ἄσιτος " 
0 αἱ δ᾽, ὅτι προςκόψας ποτ᾽ ἔφη χερὶ γαῖαν ἀλοιῶν 

ἔρχομαι αὐτόματος" τί δὴ χαλεῖς με; 

ἔνιοι γὰρ χαὶ τοῦτον τὸν τρόπον τελευτῆσαί φασιν αὐτόν. 

ΒΙΒΑ. Ζ, α. ΖΗΝΩΝ. 

(ΟΒ{πΠυ0ᾳ4θ6 56 5ἰΓδησι δης ἰη(ογίἰ. (29) ΑΓ ΐθηθες. 8δ0- 

ἰεπὶ ΠΠΠυμ ἴῃ Οδγδιλῖοο ϑθρο!ογυπί ἀξογοίβαιθ αυΐθυ5 ριδὸ 
ἀἰχίπιυς μοπογδυθγυηΐ, υἱγίυ 15 {1} ἰοδ ἱποηίυ τ δἀιοπος 
1 αυοπὰ Αηἰραΐον δἰ ἀοπί 5 οἷς ςετίροϊ : 

Ηἴο Ζεμο {Π|6ὲ ἀθουϑβ ΟἿΣ, χαΐ πυροῦ ΟἸγιηρυπι 

βοδῃάθῃϑ ΠΟ ΟΕϑαν Ρ6]οη ἱπηροςυϊξ, 

Ἠεγου]ῖβ δυΐ ροϑίἰβ ἱποίαγϊ : πηΐον 16 
Υἱγίυ 15 ϑοὶ υ]  ρογσογο δὰ δϑίγα υἱᾶ. 

(10) Ζεποάοίας δίοίοπβ, Ὀἱοροπὶβ ἀϊθοίρυ!ας, δἰἰυά εἰς (δεῖ - 

Τὰ νυἱίβε [πιρὶ, οοηίοιηρί δ ὁ οησίθα5, Δίου, 

δροοϊδῃ 5 οᾶπο, ΖὝΠΟ, ξυροτγοϊ]ϊο. 

Μάβου]8 ἤδηι γαίϊο οδὶ ἱπτοηίδ (ἰδὲ ἱησοηίοθο, 

(οτίϊ!, ᾿Πνογίδϑ ὑπάὰς ἢΐ ἰηίγορίάδ. 

δὶ ραίγί ε5 ῬΡῃωηῖχ, φυϊᾷ ἴυπι" ποὴ Οδάπηυς οἷ ἴρξ6 

Ριαπῖχ, ουἱ ἀοδεῖ αγωοίδ ἀοςίδ ΠἰὈγος 

ΟοΙΩΠλ ΠΟΥ δυίεπι ἀδ Ομγηϊἶνις5 δίοἰοβ Αἰ πμοηδουβ ορίαγδη- 
᾿πδίυπ) δογὶρίογ δὶς ἀἰχὶί : 

Ο δἰοίοδο σῃδγίὶ βοοῖδο,, 40.818} ἰπεισηὶα γοϑί γᾶ 

ἀορπιδίδ, 41:8 580 ΓΒ ΒΟ  ὈΓΕἰ5 ἴῃ ἰδ} 15 : 

6586 ὈΟΠπΠῚ Ὁπδιη δΔηΪηκὶ υἱγίἰο;., 5018 ἰθοῖυς , 

ᾳυοὰ να] δ ὑγῇθβ, φυοάσι!α οἃ 5υὶδ ποηχίηοϑ. 

Οδγηΐβ δί ΠἸθοθῦγαβ, ροσυσγυηΐ 4υ οι 5: ΠῃρΩ) 

ΓΟ ἰσα!, οὐ οὈτγαί ἢ] ΜΠ ΘΙ ΟΘΥΏ 68. 

(81) Ὀϊχίπιυϑ φυεπιδατηοάσπι πηογίυμ ε81 Ζεηο, πο5 400- 

406 ἰδ ρδιημιοίγο ᾿ος πιρᾶο : 

ΖοθοηΘπ (ΟἸ ἰδηϑοη) δίαπί οὐ 556 βοηρεία, 

δροηΐθ, Ὄρογα οχῃδυβίο, λπιο Ξοϊυΐυπι. 

Αϑί δ] ιὶ ἀϊ χίβϑο (ὀγαηΐ ᾿δρϑῦ Π18]6 [π5511Π|, 

Ἐοοδ Εδὶ υἱῖγο δάδυπι : αυἱάπδη γοσδϑ πιὸ 

ΝΑ ΒΟΒΏΌΠΙ Δ φυόοχθδ πιογίυυπι δϑϑογιηί. Αἰᾳῦς ἀο ο]υ5 

καὶ περὶ μὲν τῆς τελευτῆς ταῦτα. Φσὶ δὲ Δημήτριος Δ στε Ἰμος ἀϊοῖδ εἰπί. Βοίεγξ Ὀοπιεί ας Μαρινοβ ἰῃ Οσρπο- 
ὃ Μάγνης ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις τὸν πατέοα αὐτοῦ Μνα- 

δ σέαν πολλάχις ἅτ᾽ ἔμπορον ᾿Αθήναζε παραγίνεσθαι χαὶ 
πολλὰ τῶν Σωχρατιχῶν βιόλίων ἀποφέρειν ἔτι παιδὶ 
ὄντι τῷ Ζήνωνι" ὅθεν χαὶ ἐν τῇ πατρίδι συγκεχροτῆ- 
σθαι. (33) χαὶ οὕτως ἐλθόντα εἰς ᾿Αθήνας Κράτητι πα- 

ραδαλεῖν. δοκεῖ δέ, φησί, καὶ τὸ τέλος αὐτὸς δρίσαι 
40 τῶν πλανωμένων περὶ τὰς ἀποφάσεις. ὥωνυε δέ, 

φασί, χαὶ χάππαριν, χαθάπερ Σωχράτης τὸν χύνα. 

πιϊηΐθυς Μηδϑοδπὶ ἢ1|}}5 ροΐίγοιι σῶα αυΐρρὲ πιογοδίογοζ. 

Αἰμοηδδ δάνοηίδηί μι οι ρ  υγὸ5 δοογαίοοϑ ᾿ἰγοῦ Ζοποηὶ 

δάϊιας ρύρτο δάναλίϑϑο; εἴ [βὰς τὰ οὐπὶ ͵8πὶ ἰῃ ραϊγὶδ ρὲ] 0- 

Βορξεἷᾶ (υἶ556 ἱπιθυΐυπι : (33) δίχα ἰ(8 ἰπάς ρεγγεχίβϑε Αἰἢ6- 

858 Οτδίοιί 406 σοπσγοθδυμη 6586. Ἐρτγίυγ δυΐοπῃ, ἱπηπὶΐ, 

116 οἰΐδην εἰγοᾶ δῃυποίδιίοπθθ ογγδηϊ υπὶ ἤποπὶ δἰδίυϊδοο. 

δοὰ οἱ γβοὺ σδρραγίπι (γον ἀθϑογᾶθϑο, βίου ἱἱ ϑοογδίοβ μὸγ 

Ἔνιοι μέντοι. ἐξ ὧν εἰσιν οἱ περὶ Κάσσιον τὸν σχεπτι- ὦ ϑοῦποιι. Οὐἱάδπι ἰδπιο, οχ φαϊθυ5 οεἰ (δϑϑίαβ δοερίίσυβ, 
χόν, ἐν πολλοῖς χατηγοροῦντες τοῦ Ζήνωνος, πρῶτον 
μὲν τὴν ἐγχύχλιον παιδείαν ἄχρηστον ἀποφαίνειν λέ- 

(ὁ ουσιν ἐν ἀρχῇ τῆς Πολιτείας, δεύτερον ἐχθροὺς χαὶ 
πολεμίους χαὶ δούλους χαὶ ἀλλοτρίους λέγειν αὐτὸν 
ἀλλήλων εἶναι πάντας τοὺς μὴ σπουδαίους, χαὶ γο- 
νεῖς τέχνων χαὶ ἀδελφοὺς ἀδελφῶν,, χαὶ οἰχείους οἷ-- 

χεδων" (13) πάλιν ἐν τῇ Πολιτείᾳ παριστάντα πολί- 
ὃ0 τας χαὶ φίλους καὶ οἰχείους χαὶ ἐλευθέρους τοὺς σπον- 

δαίους μόνον, ὥςτε τοῖς στωιχοῖς οἵ γονεῖς χαὶ τὰ τέχνα 

ἰδ πιο} }}95 Ζοπόηθῆι δοουξδηΐ, ρῥγίηο φυϊάοπι φυοὰ ἐϊ9εῖ- 

ΡΙΪμᾶς. ΠΡ γαϊοβ ἰδ }}65 ἀσηυπί οί ἰπ ργίπεὶρίο 5.88 Ἀοῖρυ- 

ὈΙϊοδ ; δεουπάο αυοά ἱπίαχοο8 οἱ ᾿γοδί65 οἵ ΒΈγυύοϑ οἱ ΔΘ ΠΏ 5 

410ὲ ἰηνίοοπι ἀἰοδί οπηπο5 φυὶΐ ΠΟῚ δἰηΐ ςρίοπίοβ, εἴ ρᾶγὸῃ- 

[ἐ5 ΩΙογαη,, οἱ (γαῖγοβ (γοίγαπι., οἱ ργορίπαυοϑ ργορίηαυο- 

Γυπὶ; (33) Γυγουδαθ6 ἰῃ ἈΟΡΌΒΠοδ οοιηπιοηάεὶ εὖὐνεβ οἱ δηικὶ- 

ἐο5 οἱ ργορίμαιοβ ἃο ᾿ἰνογοβ 50105 6556 φιλὶ βἰπί ργοδί, υἂἱ 

οἰοἱςΐκ μᾶγοηῖρϑ ἂς Π}} οἱ ἰπἰπηϊοὶ δμξ ἤοη : οπὶπὶ δι μὶ ὀδρίεη- 
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ἐχθροί: οὐ γάρ εἶσι σοφοί. χοινάς τε τὰς γυναῖκας 68; ὈΧΟΓΟΒΩΌΒ ΘΟΠΙΠΊΏΠ6Β ἐΠἰΔοπ ἰῃ ΒΘρΟΒΙίςἃ βίδίυαὶ νοὶ 

δογματίζειν ὁμοίως ἐν τῇ Πολιτεία καὶ χατὰ τοὺς δια- ἀἀποοῃίίβ οἰγείίον νογβίδυβ, ὨΘΩΊΙΘ βδογὰ ἤθῆπδ ῥυἀϊοία πϑηυο 

χοσίους στίχους. μήθ᾽ ἱερὰ μήτε δικαστήρια μήτε γυ- ργιηπδεία ἰῃ υτρίθυς οοπρίγι! ρεγημεαΐ; Ροττο ἰδ ἀδ πηοηοία 
μνάσια ἐν ταῖς πόλεσιν οἰχοδομεῖσθαι. περί τε νομί- βργίβαΐ : « Νυπιπιυτν γ6γῸ ποή 6 δοπιπιυΐαπάϊ ται ἰδ πους 

ὃ σματος οὕτως γράφειν, « νόμισμα δ᾽ οὔτ᾽ ἀλλαγῆς Ῥαγορτ! δ οη5 οδυιδἃ ρᾶγασὶ ΔΓ  ἰγαπάιιπι οδί; » ΘΔ ΔΘ ΠΊ4Ὲ6 
ἕνεχεν οἴεοθαι δεῖν χατασχευάζειν οὔτ᾽ ἀποδημίας ἕνε- γοβίθηι Υἱγο8 80 Πη0] 6γος ἱπᾶαυΐ ργεἰρίαϊ πυ}] πη 416 σογροτγὶβ 
χεν.» χαὶ ἐσθῆτι δὲ τῇ αὐτῇ ΠΛΉΝ χρῆσθαι καὶ εϊαγο μαγίεῃι. (34) Οοπυϊπυπη 6᾽05 Ορυ5 6856 ΒΘΠΙρΡΟΒ] σΔ ΠῚ 
ἀνδρας καὶ γύναιχας χα; μηθὲν μόριον ἀποχεχρύφῦαι, οἱ σΠγυθίρρυ ἰῃ ἶθγο ἀθ ΘρυΙΐοα βογ δ. 6 ἀπιδίογί 
(1) ὅτι ὃ στο Ὁ ἐστιν ἡ Πολιτεία καὶ Χ εὐ σοῦ πος ἐν τῷ 29" θτὴ ἀἰβϑογυῖ ἰπ ρῥγίποιρίο Ἰἰγὶ αχυΐ ἰηϑογ δἰ ΑΓϑ 

ἰῤπερὶ πολίξείαξ ἐψήθί:. “περι τ΄, ἐροτικῶν Ἰδιδελεξατάι, ον τον οτος εἶν ἤν Ἰλεπήιμείη δε δίε ΤΉΝ, ἡπυϊας: 
χατὰ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐπιγράφομ. ἕνης ἐρωτιχῆς Τέχνης τηοὰϊ φυδάδη) δυπί ἀριὰ Οαδϑία πὶ, ἰἰοιησυο ἀρυὰ [5ἰἀογυμι 
ἀλλὰ χαὶ ἐν ταῖς Διατριβαῖς τὰ παραπλήσια γράφει. ὍΝ ; 

γῃοίογθπι βαγρϑιῃθημπ), αυΐ οἰΐδιη Ἔχϑοοίᾷ 6586 61} 15 68 405 τοιουτότροπά τινά ἐστι παρὰ τῷ Κασσίῳ, ἀλλὰ χαὶ ἘΣ ᾿ 
᾿ἰσιδώρῳ τῷ Περγαμηνῷ ῥήτορι᾽ ὃς χαὶ ἐχτμηθὴῆν αἰ ὅξέυ8 δρι14 δ΄οἶοο5 ἀϊοοθαπίωγ ἰγαάϊξ Δ Αἰ Πμοποάογο δίοιοο, 

ΝΣ: , ουβίοας Ὀ᾽ΒΠΟΥΠΙΘοῦ Ῥογρδιηθηδο, ἀείηδδ γυσϑὺβκ ἰηςογία Ι6 φησιν ἐχ τῶν βιδλίων τὰ χαχῶς λεγόμενα παρὰ τοῖς ἠὰ 
στωικοῖς ὑπ’ ᾿Αθηνοδώρου τοῦ στωιχοῦ πιστευθέντος ἡω. ὐνάμω ἃς ΕΤΙΘΙΠΆΠΙΒ ΑἰμοπαῦΡυ: [δοΐρπυβ 

τὴν ἐν Περγάμῳ βιδλιοθήκην " εἶτ᾽ ἀντιτεθῆναι αὐτά, ἀδ 1186 φυῷ ΘΟΜΕΙΣ 1} ἴα ϊδο {γῆϊγ!. (22) Επρογὸ διΐοιη 

φωραθέντος τοῦ ᾿Αθηνοδώρου χαὶ χινδυνεύσαντος. χαὶ ΟΟἴο ΖΘΏΟΏΘΒ : ῥγίπηιβ Ἐ]Θαΐ68, ἀθ 400 ἀϊοαπιμδ; δδου πη 08 
τοσαῦτα μὲν περὶ τῶν ἀθετουμένων αὐτοῦ. (1) Γεγό-ϑοδιῖο ἶρβ6; ἰογίϊ5 ΒΠποάϊυ8, φαΐ ο}08 Ἰοοὶ δογίρϑὶξ ἰδίογίαπι 

0 νασι δὲ Ζήνωνες ὀχτώ" πρῶτος ὃ Ἐλεάτης, περὶ οὗ ὑπὸ [ἴδγο ; φυδτγίῃϑ [ιἰβίοτίουβ, φαΐ Ργγείνὶ ἐπ 1] πὶ δὺ 
λέξομεν: δεύτερος αὐτὸς οὗτος: τρίτος ἹῬόδιος, τὴν Βιοἰ!δπι ἐχρϑα  Εοπΐβ. Ἰηδίοτίαπα δοπθογίρϑις δορί οπιθπηιο 

ἐντόπῶον γεγραφὼς ἱστορίαν ἑνιαίαν ᾿ τέταρτος ἵστορι- ΒοΠΙΔΒΑΓΏΠι οἱ Οαγἰπαρὶπἰοηδίυπι γογὰπι ; αϊπίιι5 ΟἸὨγυβίρρὶ 

χκός, τὴν Πύρρου γεγραφὼς στρατείαν εἰς ᾿Ιταλίαν χαὶ ἀϊροίρυ!υς, φυΐ Πδγοθ φυϊαὅπι βοτίρεὶἑ ρογραιιοος, βϑὰ ρίυ- 
Σικελίαν, ἀλλὰ χαὶ ἐπιτομὴν τῶν πεπραγμένων Ῥω- γος ἀἰβείρι]οβ γοϊφυϊξ ; ϑοαχίυβ, πηράϊουβ Ηδγορ θυ, 

15. μαίοις τε χαὶ - Καρχηδονίοις πέμπτος Χρυσίππου ἃ οορ δπάυπ ἰδοποιιβ, δὰ βου ρθη υπὶ ἰαγάυδ; δορί! πιι5 
μαθητής, βιόλία μὲν ὀλίγα γεγραφώς, μαθητὰς δὲ ΒταΠιπιδίἰο8, Οὐὐι8 ἰπίογ ορίογα οἰΐδπι δορὶ ργδιηπηδία [Ὁ- 
πλείστους χαταλελοιπὼς " ἕχτος ἐπτρθοι Προφίλειος, γυπίυγ; οοίλγυϑ 5 ἀοπίιι5 σρῆογα, ρἢ ἢ] οβορίιυ8 ΕΡίουγραβ, 

νοῆσαι μὲν ἱκανός, γράψαι δ᾽ ἄτονος" ξῤδομος γραμ- Β6ῃ5:} οἱ οἱοουζίοπα οἴαγαβ δίψιι ἀρογίυθ. (36) Ζεποηίϑ ’ Ἁ ἐμὲ γ' » ’ ’ 

ατιχός, οὗ πρὸς τοῖς ἄλλοις χαὶ ἐπιγράμματα φέρεται" ἀν νὸν δ᾿ 
ἐξ ὅγδοος τς τὸν ἔνος; φιλ όσοφος ΡΠ ἘΠῚ καὶ Ἔ{Ὸ ἀϊδεὶρυϊ! ἔσδγα ρογιιυ ἱ, [ἱ (Δ Πη6η ΠΟΙ] ΟΓΘΘ : Ρογ- 

"οὖσαι καὶ ἑρμηνεῦσαι σαφής. (36) Μαθηταὶ δὲ χη-3.1 ὙἸ ὈΘΩΕΙΠΙ 69 ΟἸΕΘΒΡ : ση0 Δ}}} ἩΙΟΘΟΥ Πιθοθαβλ πα 

νωνος πολλοὶ μέν, ἔνδοξοι δὲ Περσαῖος Δημητρίου Κι- 8}}} νϑγο (ϑπηαϊυπι ἢ 1.8 ἐγαάυηΐ ἀπυπιαυ6 δχ [5 φαΐ δά 5. γί- 

τιεύς, ὃν οἱ μὲν γνώριμον αὐτοῦ, οἵ δὲ οἰκέτην ἕνα τῶν ΡΕΠ(ΟΒ Π|ὈΓῸ5 πλῖ85] ᾿ρδὶ ἃ0 Απήρομο [ἀεγᾶπί,, ου͵υ5 οἱ δ} 
εἰς βιῤδλιογραφίαν πεμπομένων αὐτῷ παρ᾽ Ἀντιγόνου, 1]ΔΙογοῃίβ πυϊγίίοτγ ἐμογί!. ΕἾ8 ἰφίἐυγ ἐχρογιπιοπίαπι φυυπι 

85 οὗ χαὶ τροφεὺς ἦν τοῦ παιδὸς “Αλχυονέως, διάπειραν δἰἰᾳφυδηο σᾶροΓα Αηἰ ρου νυ] ]οΐ, (8150 ἱρϑὶ ηὐυπίϊαγὶ (δοὶΐ 

δὲ ποτε βουληθεὶς λαθεῖν αὐτοῦ ὃ ᾿Αντίγονος ἐποίησεν μγρράϊα ἰρεὶυβ δ᾽ Ποβίϊιι ἤιΐ556 ἀϊγορία : οἵ 4υὰπὶ {γἠβεϊου 

αὐτῷ πλαστῶς ἀγγελθῆναι ὡς εἴη τὰ χωρία αὐτοῦ οἴβοίαβ οβϑοῖ, Ὑἱάοθη", ἱπαυϊί, ἀϊν {ἰ88 Ὡοπ 6856 πα Π ΓΘ Β 

πρὸς τῶν πολεμίων ἀφηρημένα. αὶ σκυθρωπᾶσαν:- ΒΘΡΠηἰΌΓ ο}115 ἰδία υο] υπιϊπᾶ : ἀθ ταμμΟ, 1,δοοηΐοδ ΓΕΘΙΗΙ - 
φωρ Ψ Ἵ ν " ΄ 9 ΙΖ 

ας Ὁ ὁρᾷς, ; 7» ὅτι, ἡκ βὐνὼν δ πλοῦ τὸς 91 ὈΠΐοδ, (6 πυρι 18, ἀ6 ἱπηρίοίαῖα, Τηγοδίοθ, ἀθ διηογίθι8, 
40 φορον; » βιθλία δὲ αὐτοῦ φέρεται τάδε" περὶ βασι- νον ᾿ ᾿ 

; ἢ , ν 53 Εχ]ιογίδίονι!, ]ϑρυΐαίοηυ πῇ, ΟΠ γίγυπ) αυδίϊιον, Οοπ1- λείας, Πολιτεία Λαχωνιχή, περὶ γάμου. περὶ ἀσεδείας, ΄“᾿ ᾿ ἼΣ ΠΣ 
Θυέστης, περὶ ἐρώτων, Προτρεπτιχοί, Διατριδῶν, πιεπίαγία, [ἢ Ῥ Ἰδι διε πόρῃ ΒΈΡΕΕΙ͂Ν; 7) ΠΡΟΣ ΜΠΠΘΟΙΕ 
Χρειῶν δ΄, ᾿Απομνημονεύματα, πρὸς τοὺς Πλάτωνος (ργωοορίον), ΟἸνυ8, φὰϊ ἱπαὶ Πγεπίί8πὶ ἱπνοχὶ; ἨρθγΙ"]Πυ8 
νόμους ζ. (:) ᾿Δρίστων Μιλτιάδου Χῖος, ὃ τὴν ἀδια-ὀ Ὁατγιπαρίπἰεπείβ, φυὶ ἤπεπὶ αἰχὶ! 6856 βοίεπίίδηι ; Π]οπγϑίαβ, 

45 φορίαν εἰςηγησάμενος. Ἥριλλος Καρχηδόνιος, ὃ τὴν ᾳυΐ δὰ νοϊυρίαίοπι (ΔΡΙσ 605) 86 ἰγδηβίυ!ξ : υΐρρα οὉ 

ἐπιστήμην τέλος εἰπών. Διονύσιος ὃ μεταθέμενος εἰς γεριμοπιρηΐοιη οσυ]οτυπι πηγαὶ ὨΟΩ διδίϊπαϊξ ΔΙΏρ] 18 ἀο- 

τὴν ἥδονήν᾽ διὰ γὰρ σφοδρὰν ὀφθαλμίαν ὥχνησεν ἔτι ἡογοπι ἀΐοογα ἱπαϊδγθαβ - (αἱξ δυΐδηι Ησγδοϊοοῖοβ,; 5ρἢα- 

λέγειν ΤΟΥΣΠΟΥΟΥ ἀδιάφορον : ; οὗτος ἦν Ἵ ΠΠρα χλεώτης. τὰ Βοβρογίδηυϑ; ΟἹ οδη 1168 Ρ δηΐα {115 Α5ϑ1 5, αϊ 1} ἰη 

ΣΦ γδιθός Βρσπορίαγου". δλεανθῆς Ῥανιου τς σιθευ ὃ βοῦοἶα δυσοοβδὶξς γοσίπηΐηθ. .σπηο {||6 οδγοῖθ ἀυγογ θυ ΣΝ 
50 διαδεξάμενος τὴν σχολήν᾽ ὃν χαὶ ἀφωμοίου ταῖς σχλη- ᾿ 

, ᾿ ΓΆΡ “ (Δ0}}1}58 σοπηρᾶγαγο 80] οραΐ, αὐ Υἱχ φυΐμίοπι οἱ οὐπὶ αἰ(ἢ- ρ»κήροις δέλτοις, αἱ μόλις μὲν γράφονται, διατηροῦσι δὲ ᾿ ἀρέσει ὐαηκελ Φ ΘΡΕΌΈΛΕΟΝ 
τὰ γραφέντα, διήχουσε δ᾽ ὁ Σφαῖρος καὶ Κλεάνθους ("δἰ  Βογθαπίαγ, ΠΟ ΎΝΣΣ ΤΠ ΕΠΡΉΘΟΤΙΒΈΞΕΙΤ φὰς 
μετὰ τὴν Ζήνωνος τελευτήν" χαὶ λέξομεν περὶ αὐτοῦ ἐν Ροόοττο 5ρί!δέγυβ ροδί ΖΟποῃίδ πγογίεπι ΟἸ δ 5 ἐΐεπι δυνά ϊ!ον 

τῷ περὶ Κλεάνθους. (38) ἦσαν δὲ Ζήνωνος μαθηταὶ Πιΐ, ἀϊοοπηιβααθ ἀδ {Π|0 αυσπι δά ΟἸεδηίϊνεπι νεμογίπιλβ. 
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καὶ οἵδε, χαθά φησιν Ἵππόόδοτος. ΦΦιλωνίδης Θη- 

θαῖος, Κάλλιππος Κορίνθιος, Ποσειδώνιος Ἀλεξαν- 

ΓΒΑ. Ζ, α. ΖΗΝΩΝ. 
(38) Ἐγδπί δυίοπι οἱ ἰβ(ϊ ἀἰβοῖρυ}! Ζοποηΐβ, υἱ ΗἸρροθοίυβ 

δἰῖ : ΡΕΠΟΠ 165 ΤΊ ΟΡ ηυ5, ΟΠ ΡρΡυ5 Οουγ πίῃ, Ῥοβί4ο- 

δρεύς, ᾿Αθηνόδωρος Σολεύς, ζήνων Σιδώνιος. Κοινῇ 2 Δῃΐυς ΑἸεχαπάγίπυβ, Αἰϊδποάογυβ 506 η818, Ζοηο δἰ ἀοηίμ8. 
δὲ περὶ πάντων τῶν στωιχῶν δογμάτων ἔδοξέ μοι ἐν 

ὃ τῷ Ζήνωνος εἰπεῖν βίῳ, διὰ τὸ τοῦτον χείστην γενέ- 
σθαι τῆς αἱρέσεως. ἔστι μὲν οὖν αὐτοῦ χαὶ τὰ προγε- 
γραμμένα βιόλία πολλά, ἐν οἷς ἐλάλησεν ὡς οὐδεὶς τῶν 
στωιχῶν. τὰ δὲ δόγματα χοινῶς ἐστι τάδε" λελέχθω 
δ᾽ ἐπὶ χεφαλαίων, ὥςπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ποιεῖν 

ι0 εἰώθαμεν. (39) Τριμερῇ φασιν εἶναι τὸν χατὰ φιλοσο- 
ΠῚ φίαν λόγον" εἶναι γὰρ αὐτοῦ τὸ μέν τι φυσιχόν, τὸ 

δὲ ἠθικόν, τὸ δὲ λογικόν. οὔτω δὲ πρῶτος διεῖλε 
Ζήνων ὁ Κιτιεὺς ἐν τῷ περὶ λόγου χαὶ Χρύσιππος 
ἐν τῷ α΄ περὶ λόγου χαὶ ἐν τῇ α΄ τῶν φυσιχῶν χαὶ 

16 Ἀπολλόδωρος χαὶ Σύλλος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εἰς τὰ 

δόγματα εἰςαγωγῶν καὶ Εὔδρομος ἐν τῇ ἠθιχῇ στοι- 
χειώσει χαὶ Διογένης ὃ βιαθυλώνιος χαὶ Ποσειδώ- 
νιος. ταῦτα δὲ τὰ μέρη ὃ μὲν Ἀπολλόδωρος τόπους 

χαλεῖ, ὃ δὲ Χρύσιππος χαὶ Εὔδρομος εἴδη, ἄλλοι γένη. 
0 (40) εἰκάζουσι δὲ ζῴῳ τὴν φιλοσοφίαν, ὀστοῖς μὲν χαὶ 

νεύροις τὸ λογιχὸν προςομοιοῦντες, τοῖς δὲ σαρχωδεστέ- 

ροις τὸ ἠθιχὸν, τῇ δὲ ψυχῇ τὸ φυσιχόν. ἢ πάλιν ᾧῷ" 
τὰ μὲν γὰρ ἐχτὸς εἶναι τὸ λογιυδόν, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα τὸ 
ἠθιχόν, τὰ δ᾽ ἐσωτάτω τὸ φυσιχόν. ἢ ἀγρῷ παμφόρῳ" 

35 τὸν μὲν περιδεδλημένον φραγωὸν τὸ λογιχόν, τὸν δὲ 
χαρπὸν τὸ ἠθιχόν, τὴν δὲ γῆν ἢ τὰ δένδρα τὸ φυσιχόν. 
ἢ πόλει καλῶς τετειχισμένη χαὶ κατὰ λόγον διοιχου- 
μένῃ. χαὶ οὐθὲν μέρος τοῦ ἑτέρου ἀποχεχρίσθαι, 
χαθά τινες αὐτῶν φασιν, ἀλλὰ μεμίχθαι αὐτά. χαὶ 

80 τὴν παράδοσιν μιχτὴν ἐποίουν. ἄλλοι δὲ πρῶτον μὲν 
τὸ λογιχὸν τάττουσι, δεύτερον δὲ τὸ φυσιχόν, χαὶ τρίτον 
τὸ ἠθιχόν. ὧν ἐστι Ζήνων ἐν τῷ περὶ λόγου καὶ Χρύ- 
σιππος χαὶ ᾿Αρχέδημος χαὶ Εὔδημος" (ει) ὁ μὲν γὰρ 
Πτολεμαεὺς Διογένης ἀπὸ τῶν ἠθιχῶν ἄρχεται, ὃ δ᾽ 

85 Ἀπολλόδωρος δεύτερα τὰ ἠθιχά, Παναίτιος δὲ χαὶ 110- 
σειδώνιος ἀπὰ τῶν φυσιχῶν ἄρχονται, καθά φησι Φα- 

νίας ὃ Ποσειδωνίου γνώριμος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ποσει- 
δωνείων σχολῶν. ὃ δὲ Κλεάνθης ἕξ μέρη φησί, δια- 
λεχτιχόν, ῥητοριχόν, ἠθιχόν,, πολιτιχόν, φυσιχόν, 

40 θεολογικόν. ἄλλοι δ᾽ οὐ τοῦ λόγου ταῦτα μέρη φασίν, 

Οοπηιηἰο νογὸ ἀα ἀομπιδίθι5 δίοἱ οἶδ ΟΠ θι15 ἰῃ ΖΘη οηΐ5 

Υ} πιϊ πὶ ἀϊἰοοεπάυμ ρυίανὶ, αυοά 5 ο᾽.5 βοοίδο δυσίογ Πιογίϊ. 

δυηΐ ἰρί αν 6}08 405 ργρ αἰ χί Πλ}8 Πἰ τὶ τυ}, 'π φυΐθιιβ ᾿ἰα 

ἰοουίυδ 68} υἱ δίοίοογιαπι πο. ορῃηιδίδ γογο δἶνα ρμἰδεὶίἃ 

ἙΟΙΠΊΠΠΙΙΟΓ διιηί ἰδίδ : αἰ οθπ}ιδ δυΐθι βυμλγηαί ἐπ), 4υ 6 ῃ}- 

4 2Διηοάυπι ἴῃ 4118 ΟΟΠΒΌΘΥ πιυ8 (δοογο. (39) Τεὶραγ 8} 

6856 ἀἰουηί Ρ]Π]ΟΒΟΒ 85 γαίίοποπι : 8|18πΔ φυιρρα ῥἰιγδίοθῃ, 

οἰΠἴοεη δἰ ΐαπι, ἰογίίδια ἰορίσθη ἀϊοί, 86 διιίθῃῃ ργίπηιβ ἀἱ- 

Υἱδίξ Ζθπὸ ΟἸ(ίου8 ἰπ Πἰργοὸ ἀ6 τδίίοπθ, ἀοίπάθ ΟἹ γΥβίρριι 

ἴπ Ὀγίπιο ἀδ γδίϊομα δίχα ἱπ ῥγίπιο Ρ γβίοογαπι, Αρο]- 

Ἰούογαβ ᾿ΐοηι, οἱ ΒΎ}108 πῃ Ὠγίπιο ᾿πίγοἀυοἰἰοηυπι δὰ ἀοσπιδία, 

Ευάδτγοπηυβάι πὶ πιογα}! ἰμϑἐἱυἱίοπο, Ὀἱοσδηοθαυς ΒΑΡ γ]ο- 

πἷυ8. οἵ Ροβίἀοηίυβ. Ηδ8 γόγο ραγίοβ Αρο!οάογιϑβ 4υΐίοπι 

Ἰοιο5 νοσᾶΐ, ΟΠ γγβίρρυϑ νθγὸ δίψυβ Ἐυάγομπηυϑ βρθοίθβ, ΠῚ 

δοηεγα. (40) Επίπηνεγο ΡΠ Ν]]ΟΒΟΡΙ ᾶι Δ πιδη1ὶ 5ἰπν 6 π ἃ1- 

ουπί, Ο551}}ὺ8 80 ΠΕΓΥΪΒ ἸΟ 6, οαΓπίθυϑ δἰ ίοθη, δηίηιο 

γί οθῃ σΟπιρΑγδηΐθ8 : δῖ γ6 ΓΌΓΒΙΒ ΟΥ̓ ; 6886 4αΐρρα βυροῦ- 

{Ἰοοτι ἰομίοοη,, δδαυρδηίίϊα οἰ ΐοοι, ἰπ ἰπηᾶ οἱ ροηἰίυβ αρβίγυϑα 

ΡΠ γϑίοθπ : 8561} ἄρτΤῸ [ΓΙ ΕΓΟ ; φαΐρρα οἰγοιπιϊοοίδην βορϑιη 

Ἰορίοοῃ, (γυοίυπι ΕΠ ο6α., ΠῚ δῖνα ἀγθογοβ μἱγδίοθῃ : 

δἷνβ εἰν (δι} τηυγὶβ ΟΡ π)6 δορί οἱ ϑοουπύιπι γα οπθηι δά- 

Τηϊηἰδίγαΐδο. ΝουΐΓαπὶ Ὑ6ΓῸ ρᾶγίοπ) 56) πο  8Π| 6556 Δ ΔΙἴογα, 

βἰευΐ φυϊάδπι Θογηπὶ ἃ ἰἰγδηίυτ, 56 πιϊ χίδ8 οὰ5 6556. 184υς 

685 ἰγδάθθδηί αυοηι6 μχίδ8. ΑἸ} γϑγοὸ Ἰορίοδθῃ ργίπηδιμ, 

δοουπάδῃηι Ρἰγδίοθη,, ἰογί δι οἰ ΐοθπ δἰδίαπέ, οχ χυΐθεις 

οδί Ζομο ἴῃ ̓ ἶθγο ἀδ γαίίομο οἱ ΟΠ γυβίρριιβ οἱ Αγοϊιθάθπηιβ 

οἱ Ἑυάεοιηυδ : (11) Ριο]οπιξοοηβἰβ δηΐπὶ Ὀοροπο5 δ οἰ ἰεἰς 

ἱποϊιοαΐί, Δρο!)οάογυβ δυίοπι οἰ 6 ἢ ϑοοιηάο ἰη Ἰοοο οοηκίὶσ 

υἱέ, ΡΟγγοὸ Ραμ υ8 οἱ Ῥοβί ΟΠ 18 ἃ γε δ ἰηἰἶ δυπιυηί, 

αἱ ΡΙΔηΐδ5 ἱπαυϊί Ῥοδίἀοη!! ἀϊθοίραϊυδ ἰπ ργίπιο ἂς βομοὶς 
Ροϑβίἀοηϊ!. Οαίογυπι ΟἸοδη [168 86χ ρ! ἐϊοθορ να ραγίο8 αἱΐ, 

ἀἰϊα! οι οδῃ), ογϑίογίαπη, τρογα!θπι, Οἰν] ]6πὶ, παίυγα!οηι, 

{προϊορίοδπ). ΑἸΪ 5 μαγίθϑ ποὴ γδί!ομἷβ, υθγυηι ρἢ ]050- 

Ρἰο ἰρϑυ8 ἰγδάυηΐ, υἱ ΖΎηο ΤΑγϑοπβϑῖ8. Αἱ Ἰομίεδη) μᾶγ. 
ἀλλ᾽ αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας, ὡς Ζήνων ὃ 'Γαρσεύς, "3 ἀίεπι ἰπ θἷπα8 ἀἰϑοὶρ! πᾶ8 ἀν! αἱ αιϊάαπι δυϊυπιδηΐ, τῃοίυτί- 
δὲ λογικόν μέρος φασὶν ἔνιοι εἰς δύο διαιρεῖσθαι ἐπιστή- χη αἴᾳυε ἀἰα]θοίίοδιη : φυϊάδπι νογο οἱ ἰπ ἀβῆπίἴνδπη βρὸ- 
μας, εἰς ῥητορικὴν καὶ διαλεχτικήν" τινὲς δὲ χαὶ εἷς 
τὸ δρικὸν εἶδος, τὸ περὶ κανόνων χαὶ χριτηρίων " ἔνιοι 

ἐδ δὲ τὸ ὁριχὰν περιαιροῦσι. (42) τὸ μὲν οὖν περὶ χανό- 
νων χαὶ χριτηρίων παραλαμθάνουσι πρὸς τὸ τὴν ἀλήθειαν 
εὑρεῖν᾽ ἐν αὐτῷ γὰρ τὰς τῶν φαντασιῶν διαφορὰς ἀπευ-- 

θύνοωσι. καὶ τὸ δριχὸν δὲ ὁμοίως πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς 
ἀληθείας. διὰ γὰρ τῶν ἐννοιῶν τὰ πράγματα λαμόά- 

νι νεται, τήν τε ῥητοριχὴν ἐπιστήμην οὖσαν τοῦ εὖ λέ- 
γεῖν περὶ τῶν ἐν διεξόδῳ λόγων χαὶ τὴν διαλεχτιχὴν τοῦ 
ὀρθῶς διαλέγεσθαι περὶ τῶν ἐν ἐρωτήσει χαὶ ἀποχρίσει 
λόγων᾽ ὅθεν καὶ οὕτως αὐτὴν ὁρίζονται, ἐπιστήμην ἀλη- 
βῶν χαὶ ψευδῶν χαὶ οὐδετέρων. καὶ τὴν μὲν ῥητοριχὴν 

αἴθπ), 488 ἀς γορυ 5 δὲ οἵ ἀ6 ποίΐ5. ὁχ χφυΐθυβ μεπαεί )υἀ - 

οἴυπι : 81} ἀοἤ π ἴνᾶπι βρεοίεπι ἰ0Π]υηΐ. (42) Ηδης ἀθ γος} 8 

δίχυς οΥ 6 γ}5 μαγίθῃι δϑϑυπηυηί δὰ ἱπνεηίθιάδη νοι ἰδίθι : 

ἴῃ 68 οηἰπι μ᾿ Δι δδίγυπι (ΠΠΠγοπ ἰὰ5 ἀἰγίσυπί. Αἷ ἀοήϊπιὶ- 

ὙΔΙῺ 5:Π}}}}{6 Γ δι} ἀσηλ!οπ6π}) Ὑογί(8(15 ἀϑυγραηί : φυΐρρο μὲ 

ΠΟΙΪΟΠΟβ ΓΟ Ρογοϊραηΐυγ. Ῥογγὸ γῃρίογί θη ἀγίθι ὕρῃς 

ἀἰοθπαϊ εἶγοα ογαίϊοηοδ 48» ΘΧΡ ΠΟδίΐο πο σοπίϊηοηίυν , ἄϊα- 

Ἰοο(ἰοᾶπι γ6ΓῸ γοοία ἀἰβϑογοηαὶ δοϊοπ ἰδπὶ οἰγοδ ογα[ἰοποαι αυὸ 

ἰηἰογτγοραίίοπο οἴ Γοβροηϑίοηο ΟΠ 551} νογϑδγὶ ἀϊοαπὶ : (μπ|0- 

οἶγοδ 688} οἰΐδιῃ ἰ(ἃ ἀοἤηϊιπί, ϑεϊοπί δ) νοὶ (ας 1 }}6 οἱ ἢθι:- 

(8. ΑΟ πβιοίογιοθ αι άοιῃ ἰρϑᾶμῃ ἰγραγιἅϊ ὑξδο ἀϊ- 



11Β. ΥἹΙ, 1. ΖΕΝΟ. 

αὐτὴν εἶναι λέγουσι τριμερῇ " τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς εἶναι 
συμθουλευτιχόν, τὸ δὲ δικανιχκόν, τὸ δὲ ἐγχωμιαστιχόν. 
(2) εἶναι δ᾽ αὐτῆς τὴν διαίρεσιν εἴς τε τὴν εὕρεσιν χαὶ 

εἰς τὴν φράσιν καὶ εἰς τὴν τάξιν χαὶ εἷς τὴν ὑπόχρισιν. 

ὃ τὸν δὲ δητοριχὸν λόγον εἴς τε τὸ προοίμιον καὶ εἰς τὴν 
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ουηΐῖ : ̓ πὶ αυΐμρο (οἰ ἰνογαί νδηι, αἰΐαπὶ [υἀἰοίδ! οηι, ἰογίδηνὶ 

ἀοπιοπείγαιἰνδην. (43) Ὠ᾿ ν αἱ δυΐεπι ἰῃ ἱπνυθηιοποῖη οἱ οἱοοι.- 

[ἰοποπὶ οἱ ἀϊβιροδί ἰοποπὶ οἱ δοϊοποπη. Ογδίοποπὶ δυΐοπι γἰιο- 

ἰογίοδηι ἰῃ ὀχογάϊυπι οἱ παγγαίίοποηι οἵ σοηζυαἰίοηοηι οἱ ορί: 

Ἰοχυπι. Οδίογιιπι ἀϊδἰοοίΐοδπι αὐ νἱἀϊ ἰπ Ἰοσυ πῃ δογιιπὶ αια 

διήγησιν καὶ τὰ πρὸς τοὺς ἀντιδίχους χαὶ τὸν ἐπίλογον. εἰρηίβοδπίωυν οἴ νοεὶβ Ἰοσιηι ; οἵ ἰοοαπι ι άθι θογιπι {ι8: 

Ὑὴν διαλεχτιχὴν διαιρεῖσθαι εἷς τε τὸν περὶ τῶν σημαι-Ὁ "εἰρη ποδηίαγ αἰνίαϊ ἰπ Ἰοσαπι θογαπι 4υδο Ππριηίυτ δίχυδ οα- 
νομένων χαὶ τῆς φωνῆς τόπον" χαὶ τὸν μὲν τῶν ση- 

μαινομένων εἴς τε τὸν περὶ τῶν φαντασιῶν τόπον χαὶ 
ιυ τῶν ἐκ τούτων ὑφισταμένων λεχτῶν ἀξιωμάτων χαὶ 

αὐτοτελῶν χαὶ χατηγορημάτων καὶ τῶν δμοίων ὀρθῶν 
χαὶ ὑπτίων χαὶ γενῶν χαὶ εἰδῶν, ὁμοίως δὲ καὶ λόγων χαὶ 
τρόπων χαὶ συλλογισμῶν καὶ τῶν παρὰ τὴν φωνὴν χαὶ 
τὰ πράγματα σοφισμάτων᾽ [(4) ὧν εἶναι ψευδομένους λό- 

16 γουςχαὶ ἀληθεύονταςχαὶ ἀποφάσχοντας σιορείτας τε χαὶ 
τοὺς ὁμοίους τούτοις, ἐλλιπεῖς χαὶ ἀπόρους χαὶ περαί- 

νοντας χαὶ ἐγχεχαλυμμένους χερατίνας τε χαὶ οὔτιδας 

καὶ 9ερίζοντας. εἶναι δὲ τῆς διαλεχτιχῇς ἴδιον τόπον 
καὶ τὸν προειρημένον περὶ αὐτῆς τῆς φωνῆς, ἐν ᾧ δεί- 

5 κνυται ἡ ἐγγράμματος φωνὴ καὶ τίνα τὰ τοῦ λόγου 

μέρη, καὶ περὶ σολοικισμοῦ καὶ βαρθαρισμοῦ χαὶ ποιγ» 
μάτων χαὶ ἀμφιθολιῶν καὶ περὶ ἐμμελοῦς φωνῇς καὶ 
περὶ μουσιχῇῆς χαὶ περὶ ὅρων χατά τινας χαὶ διαιρέσεων 

καὶ λέξεων. (45) εὐχρηστοτάτην δέ φασιν εἶναι τὴν περὶ 
:5 τῶν συλλογισμῶν θεωρίαν" τὸ γὰρ ἀποδειχτιχὸν ἐμφαί- 

νεῖν, ὅπερ συμθάλλεσθαι πολὺ πρὸς διόρθωσιν τῶν δο- 
Ὑμάτων, χαὶ τάξιν χαὶ μνήμην τὸ ἐπιστατιχὸν χατάλημ- 
μα ἐμφαίνειν. εἶναι δὲ τὸν λόγον αὐτὸν σύστημα ἐχ 
λημμάτων χαὶ ἐπιφορᾶς" τὸν δὲ συλλογισμὸν λόγον 

30 συλλογιστικὸν ἐχ τούτων τὴν δ᾽ ἀπόδειξιν λόγον διὰ τῶν 
μᾶλλον χαταλαμδανομένων τὸ ἧττον χαταλαμθανόμε- 
νον περὶ πάντων. τὴν δὲ φαντασίαν εἶναι τύπωσιν ἐν 
ψυχῇ, τοῦ ὀνόματος οἰκείως μετενηνεγμένου ἀπὸ τῶν τύ- 
πὼν τῶν ἐν τῷ κηρῷ ὑπὸ τοῦ δαχτυλίου γινομένων. (μ6) 

85 τῆς δὲ φαντασίας τὴν μὲν χαταληπτιχήν, τὴν δὲ ἀχα- 
τάληπτον  χαταληπτιχὴν μέν, ἣν χριτήριον εἶναι τῶν 
πραγμάτων φασί, τὴν γινομένην ἀπὸ ὑπάρχοντος χατ᾽ 
αὐτὸ τὸ ὑπάρχον ἐναπεσφραγισμένην χαὶ ἐναπομε-- 
μαγμένην: ἀκατάληπτον δὲ τὴν μὴ ἀπὸ ὑπάρχοντος, 

40 ἢ ἀπὸ ὑπάρχοντος μέν, μὴ κατ᾽ αὐτὸ δὲ τὸ ὑπάρχον, 
τὴν μὴ τρανῇ μηδὲ ἔκτυπον. αὐτὴν δὲ τὴν διαλεχτι- 
χὴν ἀναγκαίαν εἶναι χαὶ ἀρετὴν ἐν εἴδει περιέχουσαν 
ἀρετάς: τήν τ᾽ ἀπροπτωσίαν ἐπιστήμην τοῦ πότε δεῖ 
συγχατατίθεσθαι καὶ μή᾽ τὴν δ᾽ ἀνεικαιότητα ἰσχυ- 

45 ρὸν λόγον πρὸς τὸ εἶχός, ὥςτε μὴ ἐνδιδόναι αὐτῷ" (47) 
τὴν δ᾽ ἀνελεγξίαν ἰσχὺν ἐν λόγῳ, ὥςτε μὴ ἀπάγεσθαι 
ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἀντιχείλενον᾽ τὴν δ᾽ ἀματαιότητα 
ἕξιν ἀναφέρουσαν τὰς φαντασίας ἐπὶ τὸν ὀρθὸν λόγον. 

αὐτήν τε τὴν ἐπιστήμην φασὶν ἢ χατάληψιν ἀσφαλῆ ἢ 
50 ἕξιν ἐν φαντασιῶν προςδέξει ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου. 

οὐχ ἄνευ δὲ τῆς διαλεχτιχῇς θεωρίας τὸν σοφὸν ἄπτο»» 

τον ἔσεσθαι ἐν λόγῳ. τό τε γὰρ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος 
διαγινώσχεσθαι ὑπ᾽ αὐτῆς χαὶ τὸ πιθανὸν τό τ᾽ ἀυμφι- 
θόλως λεγόμενον διευχρινεῖσθαι" “ωρίς τ᾽ αὐτῆς οὐχ 

ΓὺΠ| 4185 οἷδ 58 ϑἰδίυπί ἐπα η(ἰα[οηπ} δί4υ6 ἐχ 86 ρμογίθείδ- 

τῦπι οἱ ργρϊοδημοπίογυπι οἵ δἰ πη! ἰιπ|, γθοίογυπι δίαυο βυρί- 

ΠΟΓΙΙΠῚ αἵ ρόπογιπη οἴ ΒρΘΟἜγαπι, δἰ πο οἰἰδπὶ ογα[ἰθηπηι, 

πιοάογαπηι δία 8.}} ΡΒ) ΟΓ ἢ, ΘΟΓΌΠ ἰΐδπι αυᾶ ΓΘ ίοΓ 

νοοοπὶ οἱ Γὸδ βυηΐ βορμἰιἰδπηδίμμη; (44) υἱ δυπί ΒΕΓΠΊΟΠΟΒ 

[αἰ5ὶ αἰχυδ νϑῦὶ οἱ ποραπίεϑ βογίίξοαιιθ οἱ [5 βἰεη 65, ἀοῆ- 

οἰδηίοϑ οἱ διηδίρι! οἱ οοποϊπἀοηίο5 οἱ ορυοϊαίΐ οἱ οογηεὶ οἱ 

αὐ ά65 οἱ πιοίθηϊ 658. 556 διιίΐοπι ἀἰδ] οἰ σδο ἸΟΟ11Π} ὈΓΟΡΓΙΌΠῚ 

4116} ὈΓοραϊ χί πη0}8 ἀ6 γο06 ρ88., ἰῃ 400 οβίοπάϊίυν || γαίᾷ 

γοχ οἱ φυϑηδπι ΟΥΑΙ ΟΠ 8 δἰπί ραγίοβ, δ ἀ6 βοϊιροΐίβπιο οἱ 

ΒΑΓ αγίβπιο οἵ ρορπηδίϊ νὲ18 οἱ δι ρ ἢ ]Π)0}}}8 οἱ ἀθ ὀϑπογᾷ γόοσα 

οἴ ἀδ χτηυδίοδ οἱ ἀ6 ἰογη πἷβ βϑοουπάυσπ) ΄υοβάδηι εἰν] δἱοΠὶ- 

Ὀυθαυς οἱ ἀἰϊο(οπΐδυθ. (15) Αἰυπΐ δυίοπι ὑ{ 88] πιᾶπὶ ο886 
ἰηχυ β ἰἰοποῖα ἰη 5. ]]}ορίδηιοβ οἱ ἰγϑοίδί οη θη) ϑογυπ : φυΐρρα 

ἀοπιοηϑίγαίἑνυπιὶ οδἰοηάἄοΓο, ἰ 416 πη] υπὰ δὰ οπηοηαίἰοποπ 

ἀορπιδίιπι σοπίογγο, ογαϊποπαια οἱ τηριηογίδπι βοϊοπίϊα: 

ΟΟΠΙΡΓΟ δηβίοποηι ἱπάϊοαγο. ΕΠ οἰ δυΐοπι ἰρβδπι ΓδίΪΟΠΟΠ) 

δχ βυπιρίοηΐδυβ οἵ ΘΟΠΟΪ0.80 ; ΡΟΙ͂ΤΟ 501} ΟΡ] ΑΠΊ. 6856 ΟΓἂ- 

{Ἰοποῖ γδιϊοοϊπαηίοπι οχ [8 ἀοτπηοῃδίγα[ ἰοπθ πὶ οί ΠΟ 

6886 ΡΟΓ δ αὐ88 Πιδρὶβ σοΟμργοοπαππηίυν ἰά φυοὰ πιΐηιιβ 

ΟΟΠρΡΓΟ οηἀΠΓ ἀς ΟΠ 08 00} οπίο). Ῥἢδη(δδίαπι γοΓῸ 

6356 1Π]ΔΡΊΠΟΠῚ ἱπηρ 6338 ἰῃ δΔηΪΐπιΟ, ΠΟΙ Π6 ργΟργῖα (ΓΔΉ8 - 

ἰαΐο ἃ ἤυγὶδ ᾳυδ ἰῃ ΟαΓᾶ Ρ6Γ δηηυ πὶ ἢυπί. (40) ὙοΓιΙΠῚ 

Ρἰιδηϊδϑίδη 8ἃ118Π} 6886 Ζυ5 σΟΙΏρΡΓΟΘ οπἄσγο ροβδὶί, 8|18Π| 

4υδδ ΘΟΠΙρΡΓΟΠΟη ΘΓ ΠΟῚ Ροϑδίξ : ΘΟ ΡΓΟ ΠΟΘ Δ διη 681} 

4ι.8Π| ΓΟΓΌΣΩ 6656 ογἰ ογίι πὶ ἀἰουηί (ϑοουπάυπι αὐᾶπὶ ἀδ ΓΟ- 

θὺυϑδ ἱροὶβ ἰυαϊοαγί ροβϑί(), {1128 8:1 Δ δχϑβιβίθηϊδ βοοη υπὶ 

Ἰρϑυπὶ ὀχβί βίῃ δίζηδία δίαυδ ἱπιργοβδδ δπἰΠπ)0 ὄχδοίο ; Ποῃ 

ΟΟΙΡΓΟ πο γο ὙΘΓῸ οᾶπιὶ 48 0 ΠΟ ἃ}}) οχβίϑίοηί. ἢαί, 

δυΐί δὴ οχδίδίοηϊς φυϊάσπι, ποη δυΐίοπι βοουπυπὶ ἰρδιπὶ 6 Χ- 

δἰϑίθῃηδ, ὨΘ406 Οἰδγᾶπ) ΠΟη06 αἰδίί ποία ὀχ ργοβδδπη. μ68Π| 

ΥΟΓῸ Οἰδιοοίίοδ 6586 Ὠροθββαγίδηι Υἱγίυ ογψ16 ἴῃ βϑροοίο 

υἱγίυϊο8 οσοπ ἰποηίοπι ; ἀπροπτωσίαν δβοϊοη(ἰᾶπὶ 4118 “οΟΘΙΠλΓ 

αυδηάο οΟπδοηςγα ορογίοδι οἱ αυδηο ποη οροτγίοδί ; ρόῦγο 

ἀνειχαιότητα γα]άδη) γαϊϊοποπὶ δύ γδιδ ἰἃὰ «οαὰ (56η8,- 

"ὺ8) νογίβί πη] νἱβοδίιγ, αἱ πὸ οἱ οδάδπιυδ; (47) ᾿(Π6 1 

ἀνελεγξίαν νἱπλ ΓΔίΪοΟΠῖ5, πὸ 80 ἰρδᾶ ἰῃ ὁοπίγαγι πὶ δἰ υ- 

οηυγ; αὐυᾶπὶ δυίοπι ἃρρο]]αΐ ἀματαιότητα,, [ΙΔ] ἔπι Ο556 

δάνογουβ ΓΠΠ6 ἀγρυπιοπΐαπι Ὀἰλπἰϑἰὰ8 δὰ τοσίδπι Γἃ- 

(ἰοποπλ τοίογοηίοπι. [ρβϑι 416 δοίη ἀἰοιπί βίνα οογ- 

ἴδ ΘΟΠΙρΓΟ επβίοποπι βίνα δ θὶ πὶ ἰῃ Υἱϑόγυπη δυβϑορρ ὁ Πὸ 

ἘΠ} ἃ ταίϊοπα ἀονϊδηΐοπι. ΟὉαίογιπι δΌβη]6 ἀἰδ]ροί 

Βροσυ]δίίομα βαρ οηίοπι ἐμ ογαίοηθ 41} ΘΓΓΟΓΘ ᾿πΠ.ῈΠ 61} 

ΠΟῚ ἴογο : φυρρὸ δὴ ἰὼ ἀϊσηοδοὶ νόγιπὶ ἃίχιο (Δι Πι, 

ΡΓΟΙΌΙ]6 ἰίοπν οἱ φυοὰ δηλίριο ἀϊοαίανγ ἀἰδιϊηςία ἐπί Π ἰρὶ : 

ἃ τοπιοῖα ἦᾶϊη ΠῸΙ ᾿ίοογο γί ἰμἰογγοραγο δίψιιο Γοδρομάογο. 
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εἶναι ὁδῷ ἐρωτᾶν χαι ἀποχρίνεσίιαι. (48) διατείνειν δὲ 
τὴν ἐν ταῖς ἀποφάσεσι προπέτειαν χαὶ ἐπὶ τὰ γινόμενα, 
ὥςτ᾽ εἰς ἀκοσμίαν καὶ εἰκαιότητα τρέπεσθαι τοὺς ἀγυ- 
μνάστους ἔχοντας τὰς φαντασίας. οὐχ ἄλλως τ᾽ ὀξὺν 

καὶ ἀγχίνουν χαὶ τὸ ὅλον δεινὸν ἐν λόγοις φανήσεσθαι 
τὸν σοφόν τοῦ γὰρ αὐτοῦ εἶναι ὀρθῶς διαλέγεσθαι 

χαὶ διαλογίζεσθαι καὶ τοῦ αὐτοῦ πρός τε τὰ προκείμενα 
διαλεχθῆναι χαὶ πρὸς τὸ ἐρωτώμενον ἀποχρίνασθαι, 
ἅπερ ἐμπείρου διαλεχτικῆς ἀνδρὸς εἶναι, ἐν οὖν τοῖς 
λογικοῖς ταῦτ᾽ αὐτοῖς δοχεῖ χεφαλαιωδῶς" 

καὶ χατὰ μέρος εἴπωμεν χαὶ τὰ ἅπερ αὐτῶν εἰς τὴν 
εἰςαγωγιχὴν τείνει τέχνην, καὶ αὐτὰ ἐπὶ λέξεως τίθησι 
Διοκλῆς ὁ Μάγνης ἐν τῇ ἐπιδρομῇ τῶν φιλοσόφων, λέ- 
γῶν οὕτως" (40) “ Ἀρέσχει τοῖς στωικοῖς τὸν περὶ 

φαντασίας χαὶ αἰσθήσεως προτάττειν λόγον, καθότι τὸ 
κριτήριον, ᾧ ἢ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων γινώσχεται, 
χατὰ γένος φαντασία ἐστὶ χαὶ χαθότι ὃ περὶ συγχαταθέ- 

σεως χαὶ ὃ περὶ χαταλήψεως χαὶ νοήσεως λόγος προάγων 
τῶν ἄλλων οὐχ ἄνευ φαντασίας συνίσταται. προηγεῖ- 

ται γὰρ ἣ φαντασία, εἶθ᾽ ἢ διάνοια ἐχλαλητιχὴ ὑπάρ- 
χουσα ὃ πάσχει ὑπὸ τῆς φαντασίας, τοῦτο ἐχφέρει 

λόγῳ. » (0) διαφέρει δὲ φαντασία χαὶ φάντασμα᾽ 
φάντασμα μὲν γάρ ἐστι δόχησις διανοίας οἵα γίνεται 
χατὰ τοὺς ὕπνους, φαντασία δέ ἐστι τύπωσις ἐν ψυχῇ, 
τουτέστιν ἀλλοίωσις, ὡς ὁ Χρύσιππος ἐν τῇ δυωδεχάτη 
περὶ ψυχῆς ὑφίσταται. οὐ γὰρ δεχτέον τὴν τύπωσιν 
οἷονεὶ τύπον σφραγιστῆοος, ἐπεὶ ἀνένδεχτόν ἐστι πολ- 
λοὺς τύπους χατὰ τὸ αὐτὸ περὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθαι. νοεῖ-- 
ται δὲ ἣ φαντασία ἡ ἀπὸ ὑπάρχοντος κατὰ τὸ ὑπάρχον 
ἐναπομεμαγμένη καὶ ἐναποτετυπωμένη χαὶ ἐναπεσφρα- 
γισμένη, οἵα οὐχ ἂν γένοιτο ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος. (5 
τῶν δὲ φαντασιῶν κατ᾽ αὐτοὺς αἱ μέν εἶσιν αἰσθητιχαί, 
αἰ δ᾽ οὔ" αἰσθητιχαὶ μὲν αἷ δι᾽ αἰσθητηρίου ἢ αἰσθητηρίων 
λαυδανόμεναι, οὐκ αἰσθητιχαὶ δ᾽ αἱ διὰ τῆς διανοίας χα- 
θάπεραϊΐ ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν λόγῳ 
λαμδανομένων. τῶν δὲ αἰσθητικῶν ἀπὸ ὑπαρχόντων 
μετ’ εἴξεως χαὶ συγχαταθέσεως γίνονται. εἰσὶ δὲ τῶν φαν- 

τασιῶν χαὶ ἐμφάσεις αἱ ὡςανεὶ ἀπὸ ὑπαρχόντων γινό- 

ψεναι. ἔτι τῶν φαντασιῶν αἱ μέν εἰσι λογικαί, αἱ δὲ 
ἄλογοι" λογικαὶ μὲν αἵ τῶν λογικῶν ζῴων, ἄλογοι δὲ 
αἱ τῶν ἀλόγων: αἱ μὲν οὖν λογικαὶ νοήσεις εἰσίν, αἵ 
δ᾽ ἄλογοι οὐ τετυχήκασιν ὀνόματος. καὶ αἱ μέν εἶσι 
τεχνικαί, αἱ δὲ ἄτεχνοι. ἄλλως γοῦν θεωρεῖται ὑπὸ 

, (52) αἴσθησις 

δὲ λέγεται κατὰ τοὺς στωιχοὺς τό τ᾽ ἀφ᾽ ἡγεμονιχοῦ 

πνεῦμα ἐπὶ τὰς αἰσθήσεις διῆχον χαὶ ἣ δι’ αὐτῶν χα- 
τάληψις καὶ ἡ περὶ τὰ αἰσθητήρια χατασχευή,, χαθ᾽ ἥν 
τινες πηροὶ γίνονται, καὶ ἢ ἐνέργεια δὲ αἴσθησις χα- 

λεῖται. ἡ δὲ χατάλγψις γίνεται κατ᾽ αὐτοὺς αἰσθήσει 
μὲν λευχῶν καὶ μελάνων χαὶ τραχέων καὶ λείων, λόγῳ 
δὲ τῶν δι᾽ ἀποδείξεως συναγομένων, ὥςπερ τὸ θεοὺς 

εἶναι, χαὶ προνοεῖν τούτους. τῶν γὰρνοουμένων τὰ μὲν 
χατὰ περίπτωσιν ἐνοήθη, τὰ δὲ χαθ᾽ ὁμοιότητα, τὰ δὲ 
κατ᾽ ἀναλογίαν, τὰ δὲ κατὰ μετάθεσιν, τὰ δὲ κατὰ σύν- 

ΒΔ. Ζ, α. ΖΗΉΝΩΝ. 

(18) 564 μογίίησογο οᾶτῃ αυ ἰη πορα[ἰοηΐθυ8 66. ἰοογ ἰδίοπι 

οἰἶδπὶ δὶ θἃ αυὰ ἤπιπί, δάθο υἱ ἰῃ δρϑιγαϊ ίοπι ἃς νδηΐδ- 

ἰόπὶ γογίδη(υγ χυὶΐ ρἢδηΐδϑῖ85 πηΐηἰπηῈ οχογοίδίδβ ἰδ θοηΐ. 

Νοαυδ ἰοῦ δουΐυπμ οἱ ἱπροηϊοβιηι ρογΓΠΠ016 οπμηΐπο ἱπ 

ἀἰοσπαο οἱ (ογα αἱ υἱβιι μὴ ἱγὶ βαρίθηΐθιη : 6) υθθπη δηἰπλ 6556 

τϑοία ἰσαυΐ γθοΐοχας οορίίαγα, οἰ ϑάριηχυδ δ οἃ φυα ρῥγο- 

Ροπυπίυγ ἀἴδδογογο οἱ δὰ θᾶ 4116 ἱπίθγγοραπίγ Γοδροηάογο, 

405) 5βἰμΐ οπιηΐὰ υἱγὶ αἰδ) οί σα ρου. Ηφο ἰσίίυγ ἴῃ 10- 

χαὶ ἵνα3 6Εἰοἰ8 Βιτηπ)αίἷπι 1118 Υἱϑᾶ ϑυηΐ. δίαυιθ υἱ οἰίδτ ραγιϊςυ]ατγίᾳ 

ΠΟ. ΟΠ Δ ηγὺ8 οἱ ἰδία ΄αυξ ϑοσυμάυμιη [1105 δὰ ἱπβιυἰοηΐς 

δύΐοπι ἰοηἀσηΐ, 80} οἰΔη)5 45 ἰρϑὰ δὰ νογῦυμ ὨἱοΟΙ65 

Μαρποδίαϑ ἰῃ Ρογουγδίοπα ΡΠ ΠΟΘΟρΡΠογα πῃ) ρουϊΐ, ἀϊορηϑ ἰὰ : 

(49) « ΡΙδοοὶ δίοίοἷδ γα πθπὶ ἀ6 Υἱδίοπθ ἃς 5681} ρΓδΡΡΟΠΘΓΟ 

ἴῃ ογάϊπε, φιιοά ογογίυπι, 4010 ΓΟΓΙῚΠλ γογι(δ8 οορποβοί(αγ, 

Υἰδίοπἶβ Κ6Π015 6δί, ἰυπὴ οἰΐδιη αυοὰ γδίϊο ἀ6 οοπβοηβίοπο οἱ 

ΘΟΙΠρΡΓΟΠΘηβίοπα οἷ πιο} }ἰσοη(ἰα, αυδ οοἴογα ργοδαϊξ, ποη 

ΔΌδαυς μδηίδοί οοηϑίδί : ποίρθ ργϑοθαϊξ μἰιδηϊδβία - 

ἀεἰπάθ πιεηβ, οὐὐὰ5 οἰποίαμπι δὲ οηυηίίδγο χιοά ἃ ρ])δ}- 

(ἀ5 8 ρα( τ, 00 ἰρδῦπη ὀχργίπηῖ ογαίϊοπθ.» (50) Ὠ]- 

[ἐγ δυίΐίοπι ῥἰδηΐαδία ἃ ρῥἰιδηϊδϑιηαίθ. ΡΠ δηίαϑπιδ Θηΐ πὶ 

Υἰδυπὴ ΠηΘη [5 οδῖ;, Οὐ υϑηο αἱ 0) ΒΟ Π. 118 ἢϊ ; ΡΠ δηίδϑια γόγο 

οϑἷ (ὉΓΙΩδΡ ἱπ δΔηΪΠΊΟ ἱπηργοβϑίο, ἰοὺ 6ϑὲ τηυϊαϊο, δ5ἰει 

ΟἸγγϑρρυϑ ἰπ ἀυοάδοϊπιο ἀδ δηϊπηᾶ Ἔχρομΐ. Νά ΘΠΙΠὶ 

δ βαρ αἸάδ οδέ (ογτηδίϊο ἢ} α5πηοϊ νου 5.}1}}} (ογιπᾶ : 

ΠΔΠὶ ῬΟΒΘΙΌΙ]Ο πο ο6ϑβὲ ἔιιγα8 ρυΓ65 Θοάδμη ἰῃ Ἰοσο ϑἰμ)μὶ 

βογὶ. [πη|6}}Π|Πἱἴπγ δυΐθπλ Ρἰδη 518 68 6556 4185 ἃ) Ἔχϑιδίοπία 

δοουηάυηι δχϑίϑίθη8 ἱπηργοϑδᾶ, ἰογιηδίδ δίαᾳυθ δίρπαίδ οί, 

4υδ δ ὑγοίδςίο ποὴ ἤδγοΐ ἃ πο οχβίϑίθηίθ (51) ΕΠ  ΠΠΥΘΓΟ 

Ὀἰιδηϊδϑίαγαπι δοουηάππ) [1105 8] 18 Βα δἰ ί 168 βυμί, ἃ]ϊα: 

ΠΟῚ : δ56}5:0} 165 φυ!άθπι 4125 ΡΟΓ 56 Π5ι}Π| δῖίγ 6 56ηϑι15 δοοὶ- 

Ρἰυπίυγ; ΠΟ. 56 51:65 δυίδῃμ 1185 δυηί 4088 ρογεϊρί απο 

ΔηΪΠη0., ΥΘ] 1] ἱποοΓρογράγυῃ) γογιπ) οἱ γο 4ιογυ πὴ 4.8" Γᾶ - 

ἴοπο ἰδίυ δοοϊρίπίυγΓ. ΡΌΟΓΓῸ 56 Π5181}658 ἃ ἢΐδ 4128 ὁχ- 

δἰδίυπί εὐ οδεδίοπα οἱ σοηϑθηβίοηδ υπηί. ϑυηΐ δυΐοηι 

ΡΠδηϊδοίδγυμη οἰΐδη Βροοὶθϑ αυ δ 80 χυδϑὶ οχβιϑίθηί 1.8 γος 

ἀυπὶ. Ργαίογοδ ὨΠΔη (δ δἰ ΓῸ ΠῚ 8118 δ η1 γα 9468, 818! ἱΓΤ - 

Ἐ|0ΠΔ]65 : Γα[ΙΟ0Π8165 4] 61 γί) 0}4}}}}π| Δη πη] πὶ, ἰγγαίο- 

Π8 168 ἐΓΓΔΙ ΪΟ ΠΑ] 01 δη|. ἈΔί!0Π8165 ἰρίίυγ ᾿πἰ6}}]ροη ἴα 50ηϊ, 

ἰγγί 9 Π 8} 68 Ποηθη ἰιδοΐδηιι5 Π0η Ὠδῦοαϊ. Εἰ δ᾽ 185 ψ!! 61} 

ΔΓ Ποΐ4]6 5 δυπί,, 8115 δυυΐοπη ἰὴ ἀγίθπη πο οδάπηϊ : 4116 Γ 

οηἷπι ἃ} γί ἴθ βροοίδίυγ ἱιηᾶσο, δ᾽ 6 Γ ΔῸ ἃγίϊ9 παρογίῖο. 

(52) Αἱ τ γῸ βϑηϑὺ8 βοουπάππι 5(οἿ 008 ἀἰΟἸ[Γ βρί γι ἃ ργίπ- 

ΟἶμδΙῖ δὰ 50 η51.8 ρογίἰπσθηϑ οἱ αυὰῦ ρογ [108 δἰ σοπιργοπου- 

810), ΒΘΠΒΌ 406 ἰροογυ ορὶοίυπι, βοσυπάυπι) 4υοί ἃ} }- 

αυὶ ἢυπὶ ἀ6}}}1656. Αοἰΐοαυς ᾿ρθ8 βόπϑ08 ρρϑ  δίιγ. Οοῖθ- 

ΤΌΠῚ ΘΟΙΙρΓΕθηβίο βοουηάπμῃ {Π|05 Πὲ 56η51} φυϊάοπι, εἱ 
8}}}} οἱ ηἰρσγὶ, δδρογὶ οἵ Ἰϑηΐδ ; γαϊοπο νογο, θογιπ) 405 ἂχ 46- 

τιοπδίγα(ομς οΟἸ Πἰρυαπίαγ, ρυΐδ ἀ005 6556 ΘΟ540 6 ἔμ ππδΠ|8 

τοθυ ργονίάογα. Νϑηι 4118 ἰπ[οἸ}Π σα πίγ ρᾶγίϊ ἢ ΡῸΓ ἱπευζδῖο- 

ΠΟΙ ἴπ 56 Π5.}8, ρδΓ ΓΙ ΠΉΡΕΓ 5: Π}}ΠΠ υἀΐποηι, 8118 μοῦ ργορογίϊο- 

Π6ΠῚ, ἃ ἃ ΡΟΓ ἰγδηβιδίίοποπι, 8118 ῬῸΓ ΟΟΠηροϑ  ΠΟηΘη1, αὐ - 



118. ΥἹΙ, 1. ΖΕΝΟ. 

θεσιν, τὰ δὲ χατ᾽ ἐναντίωσιν. (63) κατὰ περίπτωσιν μὲν 
οὖν ἐνοήθη τὰ αἰσθητά, χαθ᾽ ὁμοιότητα δὲ τὰ ἀπό τινος 
παραχειμένου, ὡς Σωχράτης ἀπὸ τῆς εἰχόνος " κατ᾽ ἀνα- 
λογίαν δὲ αὐξητιχῶς μέν͵, ὡς ὃ Τιτυὸς χαὶ Κύχλωψ᾽ 

5 μειωτιχῶς δέ, ὡς ὃ Πυγμαῖος. χαὶ τὸ χέντρον δὲ τῆς γῆς 

χατ᾽ ἀναλογίαν ἐνοήθη ἀπὸ τῶν μικροτέρων σφαιρῶν. 
χατὰ μετάθεσιν δέ, οἷον ὀφθαλμοὶ ἐπὶ τοῦ στήθους " 
χατὰ σύνθεσιν δὲ ἐνοήθη ἹἹπποχένταυρος, χαὶ χατ᾽ ἐγαν- 

τίωσιν θάνατος. νοεῖται δὲ χαὶ χατὰ μεταθασίν τινα, 
0 ὡς τὰ λεχτὰ καὶ ὃ τόπος. φυσιχῶς δὲ νοεῖται δίκαιόν 

τι χαὶ ἀγαθόν" χαὶ χατὰ στέρησιν, οἷον ἄχειρ. τοιάδε 
τινὰ καὶ περὶ φαντασίας χαὶ αἰσθήσεως χαὶ νοήσεως 

δογυατίζουσι. (54) Κριτήριον δὲ τῆς ἀληθείας φασὶ τυγ- 3.7 
χάνειν τὴν καταληπτιχὴν φαντασίαν, τουτέστι τὴν 

ι5 ἀπὸ ὑπάρχοντος. χαθά φησι Χρύσιππος ἐν τῇ δυωδε- 
χάτη τῶν ψυσιχῶν χαὶ Ἀντίπατρος χαὶ ᾿Απολλόδωρος. 
ὃ μὲν γὰρ Βόηθος χριτήρια πλείονα ἀπολείπει, νοῦν 
καὶ αἴσθησιν χαὶ ὄρεξιν χαὶ ἐπιστήμην: ὁ δὲ Χρύσιπ- 
πος διαφερόμενος πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ λόγου 

8. χριτήριά φησιν εἶναι αἴσθησιν καὶ πρόληψιν. ἔστι 
δ᾽ ἡ πρόληψις ἔννοια φυσικὴ τῶν χαθόλου. ἄλλοι δέ 
τινες τῶν ἀρχαιοτέρων στωιχῶν τὸν ὀρθὸν λόγον χριτή- 
ριον ἀπολείπουσιν, ὡς ὃ Ποσειδώνιος ἐν τῷ περὶ χρι- 

17: 

ἄδην μὸγ ὁοπίγαγ οἰδίθῃι ἱπ(6}]θοίδ οἱ δηϊπιδάνογβᾶ βυπί. (58) 

Ρεγ ἱπουγϑίοποπι αυ άοπὶ ἰῃ 86 η80.8 86 510} 18 ἱπίο! θοίδ βυιηΐ, 

ΡΘΓ δ᾽ πα υἀΐποηι σα γῸ αιυο 800 δἀ)δοοηία δ] 4 γα, υἱ 50- 

ογδίοβ 6χ ἱπηδρίη6; ΡῸΓ ργοροῦγ[ηθηὶ δυΐοηι ὁχ ἱπογοιηθηΐο 

αυϊάδηι, υἱ Τιγυ9 δἂὸ ΟὙΟΙορΒ; 6χ ἀοίγιιῃοθηΐο δυίοιῃ, υἱ 

Ρυριηθιβ. 8:10 οἰϊδη) θη ΓῸΠ) ἴογγο ὁχ ργορουίίοπα ἱπίς] - 

Ἰοοΐυ πὶ οδὲ ἃ πιἰπογί 5 ΟΥ̓ 5. ΡῈ ἰγδῃβ] (Ομ θπλ γθγο, 

αἱ ΟΟΌΪ ἴῃ ροοίογα : ΡῈ ΟΟΠΙροΟϑΙ ἰΟΠ6 πὶ δυΐίέπι, υἱ ΗΙρ- 

ΡοσαῃίδιυΓι5 ἰπ(6}}Ἰσ! Γ ; ΡΟΓ δ υογϑδι 6 πὶ, ογ. Νοη- 

Π}}1ἃ ἰἴθαι ροτ ἰγδῃ 8 0 η6πὶ ἰη(6}}Πἰσυπίαγ, υἱ φυδ ἀϊοία διπὶ 

εἰ ἰοῦσι. Ναίυγα! 6 Γ δυΐίοπι ποβεί(Γ ᾿υδίαπι φυϊρρίδῃ οἱ 

Ροηυπῃ; ΡῈΓ ργί ναί οηθη), υἱ πᾶπου8. 1180 δυηΐ φυς {11 ἀὁ 

Ρἰναπί 5 οἵ δϑηῆβὺ εἰ ἰῃ(6]}μο πιὰ ἰγδάυπί ἀδογοίδ. (54) 

Οτι οί υογὶἰδίἰ8 6586 ἀϊουηΐ σΟΙΏρΓΟΠ ἢ β  Π]ο ρμῃδηίδ- 

δίῃ, δ ΥἹ Δ ] οδἱ χα Δ} Οχϑιβίοηίς ᾿γοῦ εἰδοϊζυγ, υἱ ΟἾΓΥ - 

δδρυ8 πῃ ἀυοάοσοίηηο 1» })γ 5σογιπ) ἰγδαϊ οἱ Ἀπ ρδίογ οἱ 

Αροϊ!οάοτιβ. Νδπμ Βοοίυς αυϊάδπη) ρ]υγα εὐ ογία το! ἢ- 

αυἱΐ, πηδηΐοπΠ), 86ηϑυπι, δΔρρο(ἰοποπι οἱ βοϊδη δ. δοά 

οπΐπ ΟἹ ΙΓ βίρρυβ 80 10 ἀἰβϑθη 65 1Π ᾿γίπιο 6 γδίίομα 

οὐἰ ογίαπι ἀἰο ἢ 6866 βϑηϑιπ) οἱ δη(ἰοἰραϊ οπ6π.. Ἐϑί δυίθηι 

δη[ἰοἰραίϊο πδίιν } 15 ἰη6}}|ςοη{8 Θδγυ) ΓΟΓΌΠῚ 4.85 Ὁ γΟΓ- 

58} {6 Ὁ διιηΐ. ΑἸ γοσο φυΐάδη ὁχ δη(ἰαυϊογίθυ5 ϑίοἱ 8. Γ6- 

τηρίου φησί. (65) Τῆς δὲ διαλεχτιχῆς θεωρίας συμφώ- 3 δοίδπι ταϊίοπεπι ογἰεγίαπι ἰγδάππί, υ Ροβίἀοπίυϑ δἰ ἰπ ΠΡ γὸ 
50 νως δοχεῖ τοῖς πλείστοις ἀπὸ τοῦ περὶ φωνῆς ἐνάρχε- 

σθαι τόπου. ἔστι δὲ φωνὴ ἀὴρ πεπληγμένος ἢ τὸ ἴδιον 
αἰσθητὸν ἀχοῆς, ὥς φησι Διογένης ὁ Βαδυλώνιος ἐν τῇ 
περὶ φωνῆς τέχνη. ζῴου μέν ἐστι φωνὴ ἀὴρ ὑπὸ ὁῥυῆς 
πεπληγμένος, ἀνθρώπου δ᾽ ἔστιν ἔναρθρος χαὶ ἀπὸ 

30 διανοίας ἐχπεμπομένη, ὡς ὃ Διογένης φησίν, ἥτις ἀπὸ 
δεκατεσσάρων ἐτῶν τελειοῦται, χαὶ σῶμα δ᾽ ἐστὶν ἣ φωνὴ 
κατὰ τοὺς στωιχούς, ὥς φησιν ᾿Ἀρχέδημός τ᾽ ἐν τῇ περὶ 
φωνῆς καὶ Διογένης καὶ ᾿Αντίπατρος χαὶ Χρύσιππος ἐν 
τῇ δευτέρα τῶν φυσιχῶν. (56) πᾶν γὰρ τὸ ποιοῦν σῶμά 

85 ἐστι, ποιεῖ δὲ ἢ φωνὴ προςιοῦσα τοῖς ἀχούουσιν ἀπὸ 
τῶν φωνούντων. λέξις δέ ἐστιν, ὥς φησι Διογένης, 

φωνὴ ἐγγράμματος,, οἷον Ἡμέρα. λόγος δέ ἐστι φωνὴ 
σημαντικὴ ἀπὸ διανοίας ἐχπεμπομένη,, οἷον Ἡμέρα 
ἐστί. διάλεχτος δέ ἐστι λέξις χεχαραγμένη ἐθνιχῶς τε 

0 χαὶ ᾿Ελληνιχῶς ἢ λέξις ποταπή, τουτέστι ποιὰ χατὰ 
διάλεχτον, οἷον χατὰ μὲν τὴν Ἀτθίδα Θάλαττα, χατὰ 
δὲ τὴν Ἰάδα Ἡμέρη. τῆς δὲ λέξεως στοιχεῖά ἐστι τὰ 
εἰχοσιτέσσαρα γράμματα. τριχῶς δὲ λέγεται τὸ γράμμα, 
τό τε στοιχεῖον ὅ τε χαραχτὴρ τοῦ στοιχείου καὶ τὸ 

4 ὄνομα, οἷον Ἄλφα᾽ (57) φωνήεντα δέ ἐστι τῶν στοι- 
γείων ἑπτά, α, ε, ἢ» ᾿γογυγ ὦ" ἄφωνα δὲ ἕξ, β, 
Ὑνδη)χ,π, τ. διαφέρει δὲ φωνὴ καὶ λέξις, ὅτι φωνὴ 
μὲν καὶ ὁ ἦχός ἐστι, λέξις δὲ τὸ ἔναρθρον μόνον. λέξις 
δὲ λόγου διαφέρει. ὅτι λόγος ἀεὶ σημαντιχός ἐστι, λέξις 

50 δὲ χαὶ ἄσημος, ὡς ἣ βλίτυρι, λόγος δὲ οὐδαμῶς. δια- 
φέρει δὲ χαὶ τὸ λέγειν τοῦ προφέρεσθαι" προφέρονται 
μὲν γὰρ αἱ φωναί, λέγεται δὲ τὰ πράγματα, ἃ δὴ χαὶ 

ἀδ ογογίο. (85) 788ὶ αἰ] οοἰἰεδο δρθου]δί ομἷβ οοπμοογα ο γ 

Υἱαἀείυγ ΡΙυγίπιβ ἰπἰ (πὶ ἃ Ιοοο ἄθ υοοθ οδρίεπάϊπι. 1.δἰ 

δυίοπι γοχ δοὺῦ ἰεΐιι5 οἷν, υἱ 411 Ὀίοσοπμοθ ΒΑΘΎ] Οἢ 5. ἐμ 

Ατγία υδπὶ ὧδ νοῦθ βογίρϑίϊ, 56η81:18 δυάϊυ] γοργὸ γο- 

βροπάθῃβ. ΑΠΙΙ]Δ 15 4ιϊάθ πη γοχ οϑΐ Δ6Γ οχ ᾿πρ6ῖ}} ΡΟΓΟΙΙδ- 

8115; ΠΟΙΙΪΐ5 δΐθη) γοχ οδί ἀγιἰου]δία γοχ οἵ φυ οχ πιϑηΐο 

ργοποίβοϊ(αγ, υἱ δἰξ Ὠίοσοποβ, φιαΣ ἃ ΄φυδί(υοτάθεΐπι ἰδ! 

ΔΠῊΪ5 σΟΠϑυ ΤΠ Γ. 864 οἵ σογρὺυβ 6581 τοχ βοοιπάη [0] - 

(08, υἱ αἰξ Ατγοϊιοάδοηλῃ8 πη ᾿ίῦγο ἀς τόσο οἱ Ὠϊοίθπο οἱ 

ἀπεραίεν οἱ ΟΠ ΓΥβΙ Πρ ἱπ βθοιηάο Ναί αγδὶ πὶ. (36) Οππὸ 

οηΐπ 4ιοά ἴδοὶϊί δ᾽ φυϊὰ, σογρυ5 οϑςἷ ; (δεὶϊΐ δυΐειη νὸχ αι) 

ἃ Ἰοφυοσηίθις9 δὰ διιάἑξογοςβ ρογίοηάϊί, Ὠοίΐο ἀπο 56 611- 

ἄυμπι δίοϊίοοβ, υἱ Ὀϊοσοποὰ αἰξ, νοχ ᾿Πογαία ὁδί, αἱ 1168. 

Οτγαίίο δυΐίοπι οϑί τοχ 5ἰσπὶ Πα να 405 ὁχ πιοηΐς ργοίεἷ- 

δεϊΐυγ, υἱ Πΐο5 οϑὲ, Ὠϊδιοσίυ 65ὲ ἀϊοί!ο ΟΧῃγοβϑ8 56 ΟΠ ΠΑ 1}Π| 

δοηίπ| Ογθοογυπηιθ νδγοίφίθηι, δἰνα ἀϊ 110 εὐ)88., ᾿ος 

οδί, δἰίχυο πιοᾶο οσοπιραγαΐα ςοσιηάαπι ἀἰϊδ]οοίαπι, 406 Π1- 

δἀπιοάιπι Αἰἰΐοο πιοτὸ ἀἰοϊίυσ θάλαττα, ΙΟηΐςΟ Υ̓ΟΓῸ ἡμέρη. 

Ὀϊοϊοπίβ γογοὸ οἰοηθηῖδ υἱαὶπίΐ αὐυδίϊυογ ΠΠΓα δυηί. 

Ὀϊεϊίατ δυΐοπι Πἴογα ἰγἰρ!!οἰΐαν, οἹοτησπίαπι, ἤσιγα οἱ οπηοπίὶ, 

οἱ ποπιθῆ, υἱ δἱρῃᾶ; (57) ροττο βορίοπι βυιπΐ γοοδ!α 616- ὴ 
πιοπία, α,ε, ἢγἴ» ο,υ,ως Πλυΐ 86χ, β,Υ, ὃ, κ, π, τ. 

ὈἰϊΠογὶ δυΐοπι τοχ ἃ ἀϊεϊΐοπα : πᾶπὶ τοχ χυϊάδη οἱ δοηι8 

εδῖ, ἀϊοίίο δυΐοπη δγίϊου!αΐα δοῖδ. Ῥοτγτὸ ἀϊεῖϊο ἃ ογδίίοπθ 
ἀἰοτγὶ, αυοὰ ογδῖϊο βϑιηροῦ δι βοδίϊνα οϑί, ἀϊοίίο δυΐοπι 

οἴϊδι π1}}}} δἰ μη! οδηβ, υἱ βλίτυρι ; ΠΟῊ 5ἷς διυίΐδηι ογδί!ο. 

ὈΙΠογυπΐ ἰἴοπι ἀἴοογα δ ργοπυπηίίδγα : Π8Π ργοηυπίδηίυῦ 

νοσοβ, ἀϊοσιπίυν δυΐοπὶ γεβ 40: αυΐάοπὶ ἀἰοὶ ροβδυπί. Ογᾶ- 

λεκτὰ τυγχάνει. τοῦ δὲ λόγου ἔστι μέρη πέντε, ὥς 3 οιἱοπὶβ νόγο αυίΐπαιιο 5ιπὶ ρδγίἊβ, υἱ δἱΐ Ὀίοροποϑ ἐπ Πἶργα 
“φησι Διογένης τ᾿ ἐν τῷ περὶ φωνῆς καὶ Χρύσιππος, ἀδ γοοο εἴ ΟἸΓΥΒΙρρυδ : ποπηοπ,, Δρρο! ]α 0, νογδαπι, σοπ, 
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ὄνομα, προςηγορία. ῥῆμα, σύνδεσμος, ἄρθρον" ὃ δ᾽ 
᾿Ἀλντίπατρος χαὶ τὴν μεσότητα τίθησιν ἐν τοῖς περὶ λέ- 
ξεως χαὶ τῶν λεγομένων. (58) ἔστι δὲ προςηγορία μὲν 

χατὰ τὸν Διογένην μέρος λόγου σημαῖνον χοινὴν ποιό- 
ὅ τητα, οἷον ᾿Ανῦρωπος, Ἵππος" ὄνομα δέ ἐστι μέρος 

λόγου δηλοῦν ἰδίαν ποιότητα, οἷον Διογένης, Σωχρά- 
τῆς᾽ ῥῆμα δέ ἐστι μέρος λόγου σημαῖνον ἀσύνθετον 
χατηγόρημα, ὡς ὃ Διογένης, ἢ, ὥς τινες, στοιχεῖον 
λόγου ἄπτωτον, σημαῖνόν τι συνταχτὸν περί τινος ἢ τι- 

10 νῶν, οἷον ᾿ράφω, Λέγω σύνδεσμος δέ ἐστι μέρος 
λόγου ἄπτωτον, συνδοῦν τὰ μέρη τοῦ λόγου’ ἄρθρον 
δέ ἐστι στοιχεῖον λόγου πτωτιχόν, διορίζον τὰ γένη τῶν 

| ὀνομάτων καὶ τοὺς ἀριθμούς, οἷον Ὁ, Ἡ, Τό, Οἱ, 

ΒΙΒΑ. Ζ, α. ΖΙΙΝΩΝ. 

7υπείΐο, γίίου!β. Αη(ραίοῦ προάϊυπι δά δοὶί ἰῃ Ἰἰδγὶς ἀὸ 

αἰοίίοπο οἱ ἀὲ [ι18 φυδ ἀϊουπίυγ. (58) Ἐδί δυίοπι ἀρρο! !δίϊο 

δοσυπύμπι ὨΙΟΘΟΠΘ ΠῚ ΡᾶΓ5 ΟΥΔΙΪΟΠἰβ ϑἰσηϊἤοδηβ. ΘΟΙΏμΠΠ ΘΠ 

αυδ! δΐοιν, αἱ ΠΟΠΙΟ,, Θ4ι8; ΠΟΙΘἢ ΥΟΓΟ δαὶ ρᾶγβ ογϑῖϊο- 

Πἰ5 δἰ ση 088 ργοργίδῃι βῖνς ῥγίνδπι 4.4} δίοπι, υἱ Ὠίορο- 

65, δοσγδίοβ ; υϑγθΠ) οοἱ ΓΒ οΓδ[ ΟΠ 5 δἰση  ἤσδης ἱπΟῸΠὶ - 

Ῥοδιΐυπι ργραϊοδίυμ, υἱ ὈίοξοΠ68 ; γοὶ, βίευΐί αυϊάδλπι το- 

Ἰυηί, οἰδιμθηίαπι Ογϑ[Οἢ 5 δ᾽ 6 881), εἰρη 25 Δ ἰαυὰ οὐπι- 

Ροδιίυπι ἀ6 δἰίψχυο τοὶ δἰᾳυΐθυβ, υἱ [ορο, ϑογῖθο ; οοη- 

. 7υποίο δυίοπι μᾶγδ ογδίϊοῃΐβ οϑὶ 5'πΠ6 Ἵδβιι, οοπηδοίθηβ οΓᾶ-- 

(ἰοπὶβ ρᾶγίοδ; ρμοόῦγο ἃγίϊςσυ]υβ οἱοπιθηΐιπ) οδὲ ὀγαϊοηβ 

οάδυδ]α, ἀἰδίϊ συ! Π8 ΠΟΙ ΪΠ.ΠῚ σόπογὰ οἱ πυπιοῦοθ, υἱ ὁ, 

ἣ, τό, οἱ, αἱ, τά. (59) Υἱγίυ 658 ογαί[οπΐ8 ΄μίπααο δυηΐ : 

Αἱ, Τά. (50) Ἀρεταὶ δὲ λόγου εἰσὶ πέντε, “Ἑλληνι- ἀοΟταοίίαθ, ρογβρίςυϊίδθ, Ὀγον δβ, ἀδοθηίίδ, οοπιροδίίϊο. Εδὶ 
0 σμός, σαφήνεια, συντομία, πρέπον, χατασχευή. ᾿Ελ- 

ληνισμὸς μὲν οὖν ἐστι φράσις ἀδιάπτωτος ἐν τῇ τε- 

χνικῇ καὶ μὴ εἰχχαία συνηθείᾳ" σαφήνεια δέ ἐστι λέξις 
γνωρίμως παριστῶσα τὸ νοούμενον " συντομία δέ ἐστι 
λέξις αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα περιέχουσα πρὸς δήλωσιν τοῦ 

0 πράγματος" πρέπον δέ ἐστι λέξις οἰχεία τῷ πράγματι" 
χατασχευὴ δέ ἐστι λέξις ἐχπεφευγυῖα τὸν ἰδιωτισμόν. 
ὃ δὲ βαρδαρισμὸς ἐχ τῶν χαχιῶν λέξις ἐστὶ παρὰ τὸ 

ἔθος τῶν εὐδοχιμούντων ᾿Ελλήνων, σολοιχισμὸς δέ ἐστι 

ἱαίυν Ογωοϊίδς Ἰοεουίο τοοῖΐδ βδοουημάυπι γι ἢ οἰοβδπη, πο 

βοουπάμμηη γί ν Δ] 6) οΘοηϑυδίἀΪ Π6 πὶ ; ρογδρίουϊίδϑ οἱ ἀϊείο 

οΟρῃ (5 οἱ ἰη(6}}}610}}} 5 ποὶ5 γοργοϑθηΐδης αὐυοὰ ἰῃ δηΐηιο 

Πα πη ; Ὀγον 85 οδί ἀϊοίϊο ἱμδα ἰδηΐιη 40.856 βυιηΐ πδοοδ- 

βδγία Ὁοη Π6 8 δὰ εἰρσηϊποδίϊοποη) γοὶ - ἀδορη(ί αἰοιίο δεξὶ 

ουΐαε γαῖ ργοργῖδ δοοοιηπγούδία ; σοτηροϑι[ο ἀϊςίίο οὶ αι 

Γυδίϊο" 5 ἀἰσοπάο ἀοΥ δίιγ. ΟΥΙΤΟ οχ υἱξιβ ὑδυδαγίθηνιις 

ἀϊείίο οϑί ργωΐογ οοπδυοίυἀϊποιν ργοθαίϊογιμπι Οτοοογιπι : 

50] οἰδιη!8 δυίοπη 6ϑὲ ογδίΐο ἱποοῆστια οοποίγυςίδ. (00) 

λόγος ἀχαταλλήλως συντεταγωένος. (οὶ Ποίημα δέ ἐστιν, ά ΓΡοεπιὰ 6δΐ, υἱ αἱΐ Ῥοβιοηΐυβ ἰῃ δὰ ἱπίγοάἀυςσίίοῃα αιδπ ἐα 

20 ὡς ὃ Ποσειδώνιός φησιν ἐν τῇ περὶ λέξεως εἰςαγωγῇ, λέξις 

ἔμμετρος ἢ ἔνρυθωμος μετὰ σχευῆς τὸ λογοειδὲς ἐχόεθη- 
χυῖα " τὸ ἔνρυθμον δ᾽ εἶναι τὸ" 

Γαῖα μεγίστη καὶ Διὸς αἰθήρ. 

ποίησις δέ ἐστι σημαντιχὸν ποίημα, μίμησιν περιέχον 

ἀϊοϊϊοπο 5ογίροὶί, ἀϊοίΐο πυπηογοβᾶ βἶνο οογίᾶ τῃϑηβογα ἐοη- 

5δίδῃϑ, οὔπι ἀρῃδγδῖίι ργαυβδὲ ὁγδ[ϊοη 8 δροοίοπι οτοβάθῃς - ἢν- 

ΠΛΘΓΟΘΌΠι αυΐοεη 6556 {Ππ4ἃ 

Μαχίπᾶ (6}}ὰ5 οἱ ]ονὶδ δἰ μῈγ. “ 

Ῥοδβίῖβ δυίο μι εἰσι ποδί) οϑὲ ροοπιᾶ, αἀἰνπαγατ Πῃπ2- 

8υ θείων χαὶ ἀνθρωπείων. Ὄρος δέ ἐστιν, ὥςφησιν Ἀντίπα- 4 Δπᾶγυπιηυε τόγιπι ἐπε δίίοποπι οοπιρ!ουΐεπδ. Ποπμ ἴο εεΐ, οἱ 
τρος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ὅρων, λόγος κατ᾽ ἀνάλυσιν ἀπαρ- 
τιζόντως ἐχφερόμενος, ἦ, ὡς Χρύσιππος ἐν τῷ περὶ 
ὅρων, καὶ ἀπόδοσις. ὑπογραφὴ δέ ἐστι λόγος τυπω- 
δῶς εἰςάγων εἰς τὰ πράγματα, ἢ ὅρος ἁπλούστερον τὴν 
τοῦ ὅρου δύναμιν προςενηνεγμένος. γένος δέ ἐστὶ πλειό- 
νων χαὶ ἀναφαιρέτων ἐννοημάτων σύλληψις, οἷον Ζῷον'" 
τοῦτο γὰρ περιείληφε τὰ κατὰ μέρος ζῷα. (6ι) ἐννόημα 
δέ ἐστι φάντασμα διανοίας, οὔτε τι ὃν οὔτε ποιόν, 
ὡςανεὶ δέ τι ὃν χαὶ ὡςανεὶ ποιόν,, οἷον γίνεται ἀνατύ- 
πῶμα ἵππου χαὶ μὴ παρόντος. εἶδος δέ ἐστι τὸ ὑπὸ 
τοῦ γένους περιεχόμενον, ὡς ὑπὸ τοῦ ζῴου ὃ ἄνθρωπος 

περιέχεται. γενιχώτατον δέ ἐστιν ὃ γένος ὃν γένος οὐχ 

ἔχει, οἷον τὸ ὄν: εἰδικώτατον δέ ἔστιν ὃ εἶδος ὃν 
ΕΝ οὐχ ἔχει, ὥςπερ ὃ Σωχράτης. Διαίρεσις δέ ἐστι 
γένους ἣ εἰς τὰ προςεχῇ εἴδη, τοι, οἷον Τῶν ζῴων τὰ 
μέν ἐστι λογιχά, τὰ δὲ ἄλογα. ἀντιδιαίρεσις δέ ἐστι 
Ἱένους εἷς εἶδος τομὴ χατὰ τοὐναντίον, ὡς ἂν χατ᾽ 

ἀπόφασιν, οἷον Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἀγαθά, τὰ δ᾽ 
οὐχ ἀγαθά. ὑποδιαίρεσις δέ ἐστι διαίρεσις ἐπὶ διαι- 

οὐ ρέσει, οἷον Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἀγαθά, τὰ δ᾽ οὐχ 
ἀγαθά, καὶ Τῶν οὐχ ἀγαθῶν τὰ μέν ἐστι χαχά, τὰ δὲ 
ἀδιάφορα. (62) μερισμὸς δέ ἐστι γένους εἰς τόπους χα- 
τάταξις, ὡς ὁ Κρίνις " οἷον Τῶν ἀγαθῶν τὰ μέν ἐστι 

περὶ ψυχήν, τὰ δὲ περὶ σῶμα. 
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αἷξ Απίραῖεγ ἰη ργίπιο ἀ6 ἀεπηϊἰοπίθυβ, οτγϑίϊο ρὸγ διδὶ γβίῃ 

ΓΟΠῚ ΟΧ δυγίοπάο εδπυπίϊαϊα, δἶτο, υἱ ΟἸγυβίρρυβ δἰἱΐ ἰῃ ἰἰ- 

ὑγὸ ἀδ ἀρἢπηιοηίδυ5, δϑεισηαίϊο. Ὀδϑογίρίϊο δυΐοπι εβὶ ογδ- 
[ἴο δά Γαβ ἱπάθοθπθ ΡῈ (ΟἿΤΏΔ58, δἶτο ἀθῆηϊο ἀοβηϊίοηΐς 

ὙἱΠῈ δἰ ΠΡ] ἰοἰ 8 Θχργίπηθη8. Οθηι8 6βὲ ρυγίυπι ἃς πηδηρῆ- 

(ἴὰπῦ ποίοηιπὴ ΘΟ ργοξθηβίο, υἱ φυυμ ἀϊοο Απίπμδὶ : ἰὸς 

δηΐπ) ουποίδ ΡῈΓ δρδοίαβ οοιηργεποηαὶί δηὶπιδ! δ. (61) 

Νοίϊο 6δί ἱπιασίπδί!ο πηθη 5 αυδδ πόάυς δἰ φαΐ οὶ πϑηῖὸ 

4υα]ς, 86 ἃ γνεὶυἱ δ αυϊὰ ε5ἰ εἴ νεϊυϊὶ φυδ]6, υἱ φασπι οορὶ- 

ἰδίαν Θ48 οἰΐδπλ ΟῚ Ργβθθοηβ. ϑρϑεοίθβ ὁδί φυῶ δὺὉ ρὸ- 

ΟΡ ΟΟπἰϊηοίγ, δου 81} δΔηΪπι}} 8 ποπχίπο οομἐποίυΓ 

οο. ἔδί δυυΐοπι πιαχί πη βοΏ6ΓΔ]6, φυοὰ φυυπὴ 511 βοπυδ, 

δοπὺ5 ποη ἰαυ οὶ, υἱ ἰὰ ΄φυοα οδ5ῖ ; πιᾶχίπηο δυΐοπη βροοίδ]α 

οδί, φυοὰ ᾳφυυπ) εἰΐ βρϑεῖθϑ, ποὴ ἰιδῦοὶ βραϑοίοπι, 5ἐἰοιἱ ϑοςγᾶ- 

(68. ἔδί δυΐοπι ξοπογὶϑ ἀἰν 150 βε ββῖο ἰη σοί ἰηθη 68 Ξροσίον, αἱ: 

Απἰπιδ] τ δυηὶ 4114 γαιϊομδ)ίδ, δ] 8 ἰγγα(οπδ]α. σοηίγαγίἃ 

αἰν ϑδο οϑί βϑηθγὶ8 ἱπῃ βρροίθπὶ 5 βδίο ΡῸΓ σοηίγαγί), νο]- 

υἱ ΡῸΓ πορδίίοποπι, υἱ : Ἐχϑιβίθηςζ 1 φυδράδη) δυπὶ Ὀοπᾶ, 

χυςάδη γ6ΓῸ Ποη Ὀοπᾶ. δι)άϊν βίο οδί αἰν δῖ ρμοσὶ ἀὐνὶ- 

βίοποη, υἱ ΠΠ|υἀ, Ε χβἰδίςπ(ίυπὶ 8118 κυ ηὶ ὈοΠᾶ, 4118 πο Ὀοῃδ: 

ΘΟΓΏΙΠ διιίδη) αὐδὸ ὈῸΠΔ ΠΟ δβιπί, 8118 πι818 διιηΐ, δ] ὰ ἰῃ- 

ἀἰιυγοηίία. (62) Ῥαγιο δυΐοη) ἐδ βοῃογὶϑ ἰη Ἰοσοβ ογά 8 - 

(1ο,1 ΟΥγηἶθ αἷΐ, αυδιδήπιοίυπι : οπογιμν δ} 8 «κϊοτῃ 

Δμφιθολία δέ ἐστι είγοα ἀπίπιυπι, 118 οἶγοα ουνας δυμί. Διμριιξο!α ἀϊο το 

ΓῚ ͵ 



118. ὙΠ, 

λέξις δύο ἣ χαὶ πλείονα πράγματα σημαίνουσα λεχτι- 
χῶς καὶ χυρίως χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ ἔθος, ὥςθ᾽ ἅμα τὰ 

πλείονα ἐχδέξασθαι χατὰ ταύτην τὴν λέξιν - οἷον Αὐλη- 
τρὶς πέπτωχε᾽ δηλοῦνται γὰρ δι’ αὐτῆς τὸ μὲν τοιοῦ- 

6 τον, Οἰχία τρὶς πέπτωχε, τὸ δὲ τοιοῦτον, Αὐλήτρια πέ- 

1. ΖΕΝΟΝ. 

οδἱ ἀυδ5 δινή Ρ᾽ Γ65 ΓΟΒ 5:7. Π Δ Π 5 ΠΟῚ ΟΥΓΔΙΪΟΠΟΠι ἃς ργοργὶο 

οἱ βϑοουπάσυπι ὁδπάι πε δοπριιοίμαϊποπλ, οἱ Ρ] γα βίπ}}} ἰ 

οδάξηι ἀἰοἰίοης ροδδὶπί οΟ]]ρὶ, νοὶ υἱἱ φυυπὶ ἀϊοίπηιβ., Αὐ]6- 

{γἰ5 ({Π 0 οἷ 8) οοοἰαϊξ : βίη ἤοδίυνγ δηΐπὶ οδάοπὶ γόοοα ἢ ης 

δἰἰαυϊὰ (416, Αὐ]6 ἐγίβ (Αὐ]ὰ ἰογ ) ὁδοί, οἵ πυης 416, Τιθὶ" 

178 

πτωχε. Διαλεχτιχὴ δέ ἐστιν, ὥς φησι Ποσειδώνιος, ( ὅ οἷπα φεοία!ί. Ὀαϊοοίίοα 6δὲ, αἱ αἷξ Ροβίἀοπίυβ,, γθγογωμι, 
ἐπιστήμη ἀληθῶν χαὶ ψευδῶν χαὶ οὐδετέρων " τυγχάνει 
δ᾽ αὕτη, ὡς ὃ Χρύσιππός φησι, περὶ σημαίνοντα χα 
σημαινόμενα, ἐν μὲν οὖν τῇ περὶ φωνῆς θεωρία τοιαῦτα 

10 λέγεται τοῖς στωιχοῖς. (63) ̓ Εν δὲ τῷ περὶ τῶν πραγμά--46 
των αὶ τῶν σημαινομένων τόπῳ τέταχται ὃ περὶ λεχτῶν 
χαὶ αὐτοτελῶν καὶ ἀξιωμάτων χαὶ συλλογισμῶν λόγος καὶ 
ὃ περὶ ἐλλιπῶν τε χαὶ χατηγορημάτων καὶ ὀρθῶν χαὶ 
ὑπτίων. τ ς λ 

15 γικὴν ὑφιστάμενον. τῶν δὲ λεχτῶν τὰ μὲν λέγουσιν εἶναι 
αὐτοτελῇ οἱ στωιχοί, τὰ δ᾽ ἐλλιπῇ. ἐλλιπῇ μὲν οὖν ἐστι 
τὰ ἀναπάρτιστον ἔχοντα τὴν ἐχφοράν, οἷον Γράφει" 
ἐπιζητοῦμεν γάρ, Τίς ; αὐτοτελῇ δ᾽ ἐστὶ τὰ ἀπηρτι- 
σμένην ἔχοντα τὴν ἐχφοράν, οἷον Γράφει Σωχράτης. 

30 ἐν μὲν οὖν τοῖς ἐλλιπέσι λεχτοῖς τέταχται τὰ χατηγο- 
ρήματα, ἐν δὲ τοῖς αὐτοτελέσι τὰ ἀξιώματα χαὶ οἵἱ 

συλλογισμοὶ καὶ τὰ ἐρωτήματα χαὶ τὰ πύσματα. (6) 
ἔστι δὲ τὸ χατηγόρημα τὸ χατά τινος ἀγορευόμενον ἢ 
πρᾶγμα συνταχτὸν περί τινος ἢ τινῶν, ὡς οἵ περὶ 

35 “Ἀπολλόδωρόν φασιν, ἢ λεχτὸν ἐλλιπὲς συνταχτὸν 
ὀρθῇ πτώσει πρὸς ἀξιώματος γένεσιν. τῶν δὲ χατη- 
γορημάτων τὰ μέν ἐστι συμθάματα, " οἷον τὸ διὰ πέ- 
τρας πλεῖν. καὶ τὰ μέν ἐστι τῶν χατηγορημάτων ὀρθά, 
ἃ δ᾽ ὕπτια, ἃ δ᾽ οὐδέτερα. ὀρθὰ μὲν οὖν ἐστι τὰ συντασ- 

80 σόμενα μιᾷ τῶν πλαγίων πτώσεων πρὸς χατηγορήματος 
γένεσιν, οἷον Ἀχούει, Ὁρᾶ, Διαλέγεται' ὕπτια δ᾽ 
ἐστὶ τὰ συντασσόμενα τῷ παθητιχῷ μορίῳ, οἷον 
Ἀχούομαι, Ὁρῶμαι" οὐδέτερα δ᾽ ἐστὶ τὰ μηδετέρως 
ἔχοντα, οἷον Φρονεῖν, Περιπατεῖν. ἀντιπεπονθότα δέ 

85 ἐστιν ἐν τοῖς ὑπτίοις, ἀνύπτια ὄντα. (65) ἐνεργήματα 
δέ ἐστιν, οἷον Κείρεται: ἐμπεριέχει γὰρ ἑαυτὸν ὃ χει- 

ἃ ρόμενος. πλάγιαι δὲ πτώσεις εἰσὶ γενικὴ καὶ δοτιχὴ καὶ 

φασὶ δὲ τὸ λεχτὸν εἶναι τὸ χατὰ φαντασίαν λο- (ἡ 

(Δβϑογ πὶ ΠουΓΟΓΌ 406 8οἰοη(8. Ὑαγβαίυν δυίοπὶ ᾿ς, υἱ 

ΟἸγυδίρρυβ δἱξ, οἶγοδ βίη οδηίίδ οἱ δἰρι οδία. Ηῶς ἱμίϊαγ 

δίχυο [Δ }1ἃ δίοἱοί {Ππϑοτίδ νοοἱβ ἀϊββογιηί, (63) Ῥόγγο ἴῃ Ἰοθὺ 

4υἱ ἀα γορυβ οἱ ἀδ δἰ Ποδι 8 Θϑί, οο]]οσδίαν ογαίἷο ἀ6 ἐνΐ5 

48 ἀϊεὶ ροβϑυηΐξ, ἀ6 ραγίθο 8, 46 δπιιπ( αἰ 18 80 8.}]ομἰβπ}18, 

ἰἰαυς ἀς ἀοἢοϊοης θυ οἱ ργαιοδηθη 18 γθο 9416 86 δυρὶ- 

ηἶβ. Αἰυπί διυιίΐθπη) ἰΠΠυ ἀϊοὶ μοβθ6 4υοὰ βδοουπάυηι [0 η8- 

ἰοπὶ 8 5ἰ8ἰδἱ ἱμηασὶ παίίοποπι. Εογυηι γογοὸ δ᾽ῖα ἀἰσυπί 6886 

Ρογίροϊδ δίοἱοί, 8}18 ἀοἰϊοϊθπίϊα. Ας ἀοβοίοηία φυϊόοπι βιιπΐ, 

4ι25 ἱπηρογ(ρείδπι Πα οηΐ Θπυηί Αἰ οηθ πη, υἱ ἀυύτη ἀϊςοῖ- 

18, 50:1 : αυοτίμηυδ οηἰιη, Ουἱδ᾽ῇ Ῥογίοοϊδ υϑῦο δυπί, 

φυδ ΡΙομδπὶ ᾿ϑροηΐ δπιπίϊαϊίοποιι, υϑυἱἱ φυθπὶ αἰοἰπγυδ, 

Βοογαίεβ βογίυἱῖ. 1ἰδα6 ἱπ ἀοἢοίοηςὈυ5 αυϊάραι Ἰοου πὶ 

8...πῈ Δ Όδηΐ ργιραϊοδπιδηίδ, ἰῃ μογίροι 8 Ὑ6γῸ δπυηϊαίδ, 

ΒΥ} Ομ ίδπιΐ, ἱπίογγορδίίομθβ οἱ ρεγοομίδ  οπθ8. (04) δὶ 

δυΐοπι ρὑγαϊοδίυπι αυοά ἀδ διὸ ὁπυπίϊδίυν δυΐ γο8 ἀθ 

δἰίᾳυο αἰϊᾳυΐδθιινυ οομπηροϑίία, υἱ ΑΡΟΙΟάογυϑ δἰἱΐ, βἰνα οἵ- 

[αἴὰπὶ οι εἴθ πὸ σοποίγ ποσί γοοΐο οᾶϑυ δὰ δηυπη[διΐ ροπα- 

ταϊϊοποῃ. Ργοραϊοδίογυπι δυΐθιη 8]18Δ αυϊάοα ϑυηΐ δοςί- 

ἀοηϊία, " υἱ πᾶνῖρδγο ΡῸΓ διορηΐοθ. Αἰᾳυς 4]14 αυ θὰ) 

ὑγραϊοδία γοσῖδ δαηΐ, 818 δυρίῃδ, ἃ|18 πθουΐγαᾶ. Βροίδ αυϊ- 

ἀεπὶ βυπὶ 4υσ οοπϑίγυυπίυ οὑπὶ 8.14 0}0 ΟΧ Ο851}}}9 ΟὈἢ  } αἱῶ 

δὰ ργδϊοαίὶ σοηογαίίοποπι, υἱ ἐδ Αὐαϊΐ, Υἱάοί, Κουϊυν; 

δι ρὲπ8 νόὸγοὸ πὶ 4185 οὐπὴ ραγίϊου!]δ ραβϑῖνα οοπϑίγυμνηίι, 

υἱ οδὲ Αὐάϊοτγ, Υἱάδοτ; πουίγᾶ βυηΐ 41.128 πουΐίγο δ6 ἰιαοηὶ 

τηοὐο, υἱ οδὲ ϑᾶροῖγα, Αθυᾶγο. ΘαΙργοοᾶ ΥθΓῸ δυπί 4125 

ἰπ Βυρίηἰδ δυρὶπα ποὴ διηΐ. (05) ϑυπί δυΐαπ) δοί!9Π68 οἷ- 

Ἰυδπηοαὶ ο5ἰ Πυὰ, Τοπάείυγ : 56 Θηΐπὶ 4 (οποία ΘΟΠρ]6- 

οἰϊϊαγ. ΟΝ φιὶ γογο οδδὺβ βυπί ρεπίἰνυβ, ἀδίίνυβ, δοου- 
᾿ αἰτιατική. Ἀξίωμα δέ ἐστιν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἢ ψεῦδος ϑ5αίίνυβ. Επυμεϊδίαπι γογὸ οϑὶ ἰὰ φυοά δυΐ νϑγιπι δὰ (ἀἰδυιη 
ἣ πρᾶγμα αὐτοτελὲς ἀποφαντὸν ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ [ἢ κα- 

40 ταφαντόν,] ὡς ὃ Χρύςσιππός φησιν ἐν τοῖς διαλεχτιχοῖς 
ὅροις" οἷον Ἡμέρα ἐστὶ, Δίων περιπατεῖ. ὠνόμασται δὲ 
τὸ ἀξίωμα ἀπὸ τοῦ ἀξιοῦσθαι ἢ ἀθετεῖσθαι" ὃ γὰρ λέγων 

Ἡμέρα ἐστίν, ἀξιοῦν δοχεῖ τὸ ἡμέραν εἶναι. οὔσης 
μὲν οὖν ἡμέρας, ἀληθὲς γίνεται τὸ προχείμενον ἀξίωμα" 

45 μὴ οὔσης δέ, ψεῦδος. (66) διαφέρει δ᾽ ἀξίωμα χαὶ 
ἐρώτημα χαὶ πύσμα, προςταχτιχὸν καὶ ὀρχιχὸν χαὶ 
ἀρατιχὸν καὶ ὑποθετιχὸν χαὶ προζαγορευτιχὸν χαὶ 
πρᾶγμα ὅμοιον ἀξιώματι. ἀξίωμα μὲν γάρ ἐστιν ὃ 
λέγοντες ἀποφαινόμεθα, ὅπερ ἣ ἀληθές ἐστιν ἢ ψεῦδος. 

60 ἐρώτημα δέ ἐστι πρᾶγμα αὐτοτελὲς μέν, ὡς καὶ τὸ 
ἀξίωμα, αἰτητιχὸν δὲ ἀποχρίσεως, οἷον Ἄρα γ᾽ ἡμέρα 
ἐστί; τοῦτο δ᾽ οὔτε ἀληθές ἐστιν οὔτε ψεῦδος, ὥςτε τὸ 

μὲν Ἡμέρα ἐστίν ἀξίωμά ἐστι, τὸ δὲ Ἄρά γ᾽ ἡμέρα 
ἐστίν ; ἐρώτημα. πύσμα δέ ἐστι πρᾶγμα πρὸς ὃ συμ- 

6ϑὲ δυΐ ρογίδοϊδ γο8 4085 ΡῸΓ 86 86ῃηϑυπὶ 6Πὶοῖ(, υἱ ΟΠ Γγβρ- 

Ρὺβ ἱπ αἰ] οςἰοἰθ ἀοΠη ἰοηἴθυ8 αἰεί! : ρυΐα, ὈΪ68 ἐδ, Ὠίοη 

δι θυϊδί. Αρρο!ἰδίιιπι οἱ δυίοπι σγῶοι ἀξίωμα, 4ιοὰ γε] ρΓγὸῸ- 

Ροίυγ ν6] ἰπιργοθοίυγ : διὰ αυἱ ἀἰοίξ,, Ὀΐ68 ὁδί, υἱάδίυγ ργο- 

θᾶγα ἀΐθπὶ 6556. 78π)| δἱ ἀΐ68 οϑὲ,, υδγιπ οδέ ᾳυυά ργοροηὶ ον 

δημηςδίιπι; δὶ Ὑ6ΓῸ ποῆ, ἴδίδυπι. (66) Ὠϊἤεγί δυίεπι 

δπαπίϊδίυπι οἱ ἱπιογγορδίϊο οἱ ρογοοηίδίϊο, ἱπρογαίίνυπι οἱ 

δαπυγαίνυπι οἱ ἱπιργοοδιίνυπι οἱ σα θοίδη ιν απὶ εἴ ΔρΡΡΟΙ]δΙ.-- 

γύυηι οἱ οπυπίϊαἴο βίπι! 6. Ἐπυπίίδίιπ; αυΐρρε δῖ ᾳυοὰ ἀϊ- 

οδηΐοβ οἀϊοίῃλυ8, φυοά δυΐ τογυπὶ δυΐ (δϑιπὶ ἐδί. [πίογ- 

τορϑίϊο γεϑ οδί ρεγίδοίδ αυΐϊάεπι 5ἰουΐ ἐπι δίαπι, 80 αὐ 

τοβροπβίομομι γοαυΐγαί,, υἱ οβὶ, Ναπι ἀἰ65 65} Ηοςο ποι 6 

ὙΘΓΆΠΙ ΠΕ ἰαἰδαπι οδῖ. [{8406 ᾿ἀυπὶ ἀἰοίπνυβ, Ὀΐε5 δδὲ., 

δηιη[ἰδίαπη οδέ ; ἀυπη γογοὸ αἰοίπιι8, Νυπι ἀϊὲδβ 68. ἢ ἰηίο Γ- 

τορϑίίο. Ρετγοοῃίδιϊο γεγο γ65 οϑΐ 84 4ιι8Π| ΡΕΓ ἱπα οὶ Γ6- 
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θολιχῶς οὐχ ἔστιν ἀποχρίνεσθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐρωτήμα- 
τος, Ναί, ἀλλ᾽ εἰπεῖν, Οἰχεῖ ἐν τῷδε τόπῳ. (67) προς- 
ταχτιχὸν δέ ἐστι πρᾶγμα ὃ λέγοντες προςτάσσομεν, 
οἷον, 

Νῇ Σὺ μὲν βάδιζε τὰς ἐπ’ Ἰνάχου ῥοάς. 
δρχιχὸν δέ ἐστι πρᾶγμα" " ὃ εἰ λέγοι τις, προςαγορεύοι 
ἄν, οἷον, 

᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ἄγαμεμνον. 

ὅμοιον δ᾽ ἐστὶν ἀξιώματι ὃ τὴν ἐκφορὰν ἔχον ἀξιωματι- 

10 χὴν παρά τινος μορίου πλεονασμὸν ἣ πάθος ἔξω πίπτει 

τοῦ γένους τῶν ἀξιωμάτων, οἷον, 

Καλός γ᾽ ὃ παρθενών. 
Ὥς Πριαμίδησιν ἐμφερὴς ὃ βουχόλος. 

(68) ἔστι δὲ χαὶ ἐπαπορητιχόν τι πρᾶγμα διενηνοχὸς 
15 ἀξιώματος, ὃ εἰ λέγοι τις, ἀποροίη ἄν" 

Ἄρ᾽ ἔστι συγγενές τι λύπη χαὶ βίος ; 

οὔτε δ᾽ ἀληθῇ ἐστιν οὔτε ψευδῇ τὰ ἐρωτήματα χαὶ τὰ 
πύσματα χαὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, τῶν ἀξιωμάτων 

ἢ ἀληθῶν ἣ ψευδῶν ὄντων. Τῶν ἀξιωμάτων τὰ μέν 
30 ἐστιν ἁπλᾶ, τὰ δ᾽ οὐχ ἁπλᾷ, ὥς φασιν οἱ περὶ Χρύ- 

σιππὸν χαὶ Αρχέδημον χαὶ ᾿Αθηνόδωρον χαὶ ᾿Αντίπα- 
τρον χαὶ Κρίνιν. ἁπλᾶ μὲν οὖν ἐστι τὰ συνεστῶτα ἐξ 

ἀξιώματος μὴ διαφορουυένου [ἢ ἐξ ἀξιωμάτων], οἷον τὸ 
Ἡμέρα ἐστίν: οὐχ ἁπλᾶ δ᾽ ἐστὶ τὰ συνεστῶτ᾽ ἐξ ἀξιώ- 
ματος διαφορουμένου ἣ ἐξ ἀξιωμάτων. (69) ἐξ ἀξιώ- 

ψατος μὲν διαφορουμένου. οἷον Εἰ ἡμέρα ἐστίν: ἐξ 
ἀξιωμάτων δέ, οἷον Εΐ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστί, ἐν δὲ 
τοῖς ἁπλοῖς ἀξιώμασίν ἐστι τὸ ἀποφατιχὸν χαὶ τὸ ἀρνη- 
τιχὸν χαὶ τὸ στερητιχὸν χαὶ τὸ χατηγοριχὸν καὶ τὸ χα- 
ταγορευτιχὸν χαὶ τὸ ἀόριστον, ἐν δὲ τοῖς οὖχ ἁπλοῖς 
ἀξιώμασι τὸ συνημμένον χαὶ τὸ παρασυνημμένον χαὶ 

τὸ συμπεπλεγμένον καὶ τὸ διεζευγωένον χαὶ τὸ αἰτιῶδες 

χαὶ τὸ διασαφοῦν τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον. “ “ χαὶ 
ἀξιώματος οἷον Οὐχὶ ἡμέρα ἐστίν. εἶδος δὲ τούτου τὸ 

86 ὑπεραποφατιχόν. ὑπερχαποφατιχὸν δ᾽ ἐστὶν ἀποφατι- 
χὸν ἀποφατιχοῦ, οἷον Οὐχὶ ἡμέρα οὐκ ἐστί" τίθησι δὲ τὸ 
Ἥμέρα ἐστίν. (70) ἀρνητιχὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐξ 
ἀρνητιχοῦ μορίου καὶ χατηγορήωατος, οἷον Οὐδεὶς πε- 
ριπατεῖ' στερητιχὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐκ στερητιχοῦ 

4 μορίου καὶ ἀξιώματος κατὰ δύναμιν, οἷον ᾿Αφιλάνθρωπός 
ἐστιν οὗτος" χατηγοριχὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐχ πτώ- 
σεως ὀρθῆς καὶ χατηγορήματος, οἷον Δίων περιπατεῖ" 
χαταγορευτιχὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐχ πτώσεως ὀρθῆς 

δειχτικῆς χαὶ κατηγορήματος, οἷον Οὗτος περιπατεῖ: 
45 ἀόριστον δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐξ ἀορίστου μορίου ἢ ἀορί- 

στῶν μορίων, οἷον Τὶς περιπατεῖ, ᾿Ἐχεῖνος κινεῖται. (71) 
τῶν δ᾽ οὐχ ἁπλῶν ἀξιωμάτων συνηυμένον μέν ἐστιν, 
ὡς ὃ Χρύσιππος ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς φησι χαὶ Διογένης 

ἐν τῇ διαλεχτιχῇ τέχνη, τὸ συνεστὸς διὰ τοῦ Εἰ συνα- 
ι0 πτιχοῦ συνδέσμου. ἐπαγγέλλεται δ᾽ ὁ σύνδεσμος οὗτος 

ἀχολουθεῖν τὸ δεύτερον τῷ πρώτῳ,, ὁἷον Εἰ ἡμέρα ἐστί, 
φῶς ἐστι. παρασυνημωένον δέ ἐστιν, ὡς ὁ Κρίνις φησὶν 

2 οι 

ΟῚ ῷΦ 

᾿ΝΏΠΙΩΝ δι θυ δί. 

ΒΙΒΑ. Ζ, α-. ΖΗΝΩΝ. 

ΒρΡΟΠ ΓΘ ΠΟΙ ΡΟΒΘΠΠΊ1}8, βίου ἰῃ ἰπἰδγγορδίίομθ, 58η6 9ϑ, 

ἀἴοεγθ, 1 μοΟ Ἰοοο Πα ίαί. (67) [πηρογαίἑ νυ διιθπι Γθ- 

681 αυδηη ἀϊοοηΐο8 ᾿προγαπη8, υἱ 68{ Π]υὰ : 

Τιι γογίοοδὶ νδὰθ δὰ υπᾷ85 Πηδοἰκὶ. 

Αἀ)αγαίίνιπι 65 "" φυδηι εἰ ἀἰοὶ᾽ φυϊθρίαπι, Θομρο οὶ Οροτ 

[εί, αἱ ΠΠΠυἀ 6δέ, 

Αὐυδυκία ΑἰΓά6, ροΟρυ]ογα ἢ Γοχ ΑΡΑΠΊΘΠηΟ. 

Ἐδί δυΐδθπι 5: π|}}6 οηυπίἰΐο ἰά φυοὰ οπυηδί! ργοϊδ Ομ πὶ 

ὨΔΌΘΙΒ ὈΓΟΡΙΘΟΓ ρΑΓ ΠΟ]. οὐ͵αϑάδπι δου παἀδη(ἰπη γα] δῇο- 

οἴαμῃ οχίγα σ6η08 δηϊπηἰἰδίογαπι οδάϊξ, υἱ {Πὰ, 

ΡΟ ΠΟ Γ 58Πη6 Ρδγ Πθῃοη. 

Ουᾶπ ῬΓΪΔΙ ἀΔΓ.Πὶ 5ἰ τη} }}}8 Δγτοηίδιίαδ. 

(68) ἘΕϑὶ οἱ δηιδίσυδ Γ65 χιαιάδηι 4} δηυπίϊαίο αἰ Πἴδγθπβ., 

αυδπηι ςἱ ἀἰοδί αιυϊδρίαπη, δι ἰσϑί : 

Νυιαυϊὰ οὐρπαΐα υἱΐα δίχυα φρτγὶπιοηΐα 

ΝΘαα6 ἰΐοπι γογὰ ἤδη [Δ]588 βυπηί ἰηἰογγορδίίοποθ οἱ ροῖ- 

σοπίδίϊοη68 οἷ [15 51 π|}}}ἃ, ἀυυπὶ οπιιη( δία δυΐ γογὰ αἰπί 

δυΐ (Δ1ΞΔ. Ἐπυπίϊδίογιπ) 4118 5ἰπιρ! οἷα διιπί,, [18 ΠΟῊ 51η1- 

ΡΙΙοΐα, υξ αἰΐ ΟἸΙΓΥΒρρυ8 οἱ Ατοϊιοάδηιυβ οἱ Αἰ θποάογιϑ οἱ 

Απίϊραίογ οἱ σε πὶβ. δ πιρ! οἷα αυϊάσι δυπΐ ᾳφυδ σοηϑίδηϊ 

οχ οηυπίϊαίο Ποη διηθῖσθο [γ6] ἐχ δηυπίίαί 8], του, Ὀΐ68 

εδΐ ; ΠΟῚ 5Π|ρ]1οἷ δυιΐοπι βυηΐ αὐξῈ οοπϑείδηϊ οχ οηυπίϊαίο ἃΠ1- 

Ὀίφυο γα] 6χ δηυηίαἰὶς. (69) Εχ οπυμπίϊδίο 4υ 6 πὶ ἀπι ίζυο, 

γ Ια, δὶ ἀΐδϑ οδί ; ὁχ δηυηίί δι! νογο, δὶ ἀΐθβ οδί, 'ὼχ οϑῖ, 

1} 5 Πρ] οἶδ γογοὸ οπιηἰίαί 5 ὁδί πορδηβ οἱ πορδίίνυμι οἱ 

ῥτγί ναί νυτὰ οἵ ῥγοαϊοδίϊνυπι οἱ ἀοπηϊ πὴ εἰ ἱπαεῆηίίυπ; 

ἰπ ἢἶβ δυΐοπι αυδὲ δἰ πη ρ] οἷα ποπ δυπΐ, οοπποόχυπὶ οἱ δά- 

Ἰυποίυπι οἱ ᾿πηρ]ϊοϊυπι οἱ ἀϊδ᾽ ποία πη οἱ οδιιθα]6 οἱ χιοὰ 

Θχρ)οδῖ ἰὰ φιοὰ π|8}115 οβί δίαυδ ἰὰ ᾳυοὰ πιΐηυς 68. “" 

δπυπί αὶ, το] Νοη αἷ65 οί. Η}08 δυΐσιη σρθοὶθδ οδὶ φυοὰ 

ΒΌΡΟΓΠΟΡΒἢ5 ΔρρΟ δίων, οἱ 65. πορδίοηΐβ ηορϑίϊο, τοὶ ΝΟ 

αἰδδ ποὴ δϑί : ρομὶξ δυΐθπι, Π168 οδί. (70) Νοσαίΐνυπι γϑγο 

οβϑἱ φυοὰ οσοῃϑίδι ὁχ πορϑίνἃ ρδγίϊου!α οἱ ρῥγααϊεδίο, υἱ, 

Ργίναι : νη} ὙΟΓΟ σΘΏι15 δὲ αυοὰ ὁχ ρῥτὶ- 

νδηΐῖο ρῥδγίϊουϊα οἱ δηυπίϊαἴο οομςοἰδιἱ ὁ βοουπάππι νυ, υἱ, 

Γπῃυπ|δ8}}8 651 ᾿ἰο. Ργδαϊοδίίνυπι δυίΐομι οδί χυοά σοποίδί 

ΟΧ γεροίο οᾶϑυ οἱ ργδάϊοδίο, υἱ, Ὠΐοη δηλ αῖ. Φοῆηίίιηι 

ὁδὶ φυοά οοπδίαί ὁχ γοοίο οδϑυ ἀριηοηΞίγαίνο οἱ ργεάϊοδίο, 

υἱ Ηἰς διῃθυϊαί. Ιηἀοβηϊίυμη 68ἱ αυοά οχ ἰηἀοἢηϊία ραγί!- 

οὐ] βῖνα οχ ἱπ θῆη 8 ραγίίουβ οομϑίδί, υ ΑἸ 405 ἀπιθυ- 

ἰαΐ, 116 πῃηονϑίυγ. (71) Ρογγοὸ ποῃ δἰπιρ! οἶυπιη οπυμ ἰδῖο- 

Γι ΘΟΠΠΟΧυΠι αυϊάδπ) ε8ῖ, υἱ ΟΠ γγβίρρυβ ἴῃ Ὠἰδ ες ἰεἷβ 

(ᾳυξοίοηΐθυ9) οἱ Ὀίοροποβ ἰῃ Ατίος ἀϊαϊοοίίςα ἰγδάυηΐ, 

αυοά οοῃφίδί μοῦ δὶ οοπ) υποϊοπθπι οοπ) υποϊίνϑιω. ΡῸ]]}- 

οὐἴων δυΐθπ) [δα ΘΟ) ΠοΟΙΙο βοσυπάμπι 564] ροδί ρΓΙπιυπι, 

υἱ, 5. ἀΐο5 οδἱ, ἴὰχ οδϑί. Δαἀϊαμποίαπι γογὸ δϑὶ, υἱ Οτίη 5 αἰΐ 
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ἐν τῇ διαλεχτιχῇ τέχνη, ἀξίωμα ὃ ὑπὸ τοῦ Ἐπεί συν- 
δέσμου παρασυνῆπται ἀρχόμενον ἀπ᾽ ἀξιώματος καὶ 
λῆγον εἰς ἀξίωμα, οἷον Ἐπεὶ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστιν. 
ἐπαγγέλλεται δ᾽ ὁ σύνδεσμος ἀχολουθεῖν τε τὸ δεύτερον 

δ τῷ πρώτῳ καὶ τὸ πρῶτον ὑφεστάναι, (72) συμπεπλε- 
Ὑμένον δέ ἐστιν ἀξίωμα ὃ ὑπό τινων συμπλεχτιχῶν 
συνδέσμων συμπέπλεχται, οἷον Καὶ ἡμέρα ἐστὶ χαὶ 

Φω : ᾽ ; [ὦ Ὁ ἢ ὃ ς Ἁ α Υ ὃ 

φῶς ἐστι. διεζευγμένον δὲ ἐστιν ὃ ὑπὸ τοῦ Ἤτοι δια- 
ζευχτικοῦ συνδέσμου διέζευχται, οἷον Ἤτοι ἡμέρα ἐστὶν 

10 ἢ νύξ ἐστιν. ἐπαγγέλλεται δ᾽ ὁ σύνδεσμος οὗτος τὸ ἕτερον 

τῶν ἀξιωμάτων ψεῦδος εἶναι. αἰτιῶδες δέ ἐστιν ἀξίωιλα 
ἢ , ὰ “ , ἶ ᾽ ’ ὲ , 

τὸ συντασσόμενον διὰ τοῦ Διότι, οἷον Διότι ἡμέρα ἐστί, 
φῶς ἐστιν" οἱονεὶ γὰρ αἴτιόν ἐστι τὸ πρῶτον τοῦ δευτέρου. 
διασαφοῦν δὲ τὸ μᾶλλον ἀξίωμά ἐστι τὸ συνταττόμενον 

15 ὑπὸ τοῦ διασαφοῦντος τὸ μᾶλλον συνδέσμου χαὶ μεταξὺ 
τῶν ἀξιωμάτων τασσομένου, οἷον Μᾶλλον ἡμέρα ἐστὶν 
ἢ νύξ ἐστι. (73) διασαφοῦν δὲ τὸ ἧττον ἀξίωμά ἐστι τὸ 
ἐναντίον τῷ προχειμένῳ, οἷον Ἧττον νύξ ἐστιν ἢ ἡμέρα 
ἐστίν. ἔτι τῶν ἀξιωμάτων χατά τ᾽ ἀλήθειαν χαὶ ψεῦδος 

30 ἀντικείμενα ἀλλήλοις ἐστίν, ὧν τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου 
ἐστὶν ἀπορατιχόν, οἷον τὸ Ἡμέρα ἐστί χαὶ τὸ Οὐ: Ῥ ἐδ Ὸ ἐπ κε οι Βορνόν 

4 ἡμέρα ἐστί. συνημμένον οὖν ἀληθές ἐστιν οὗ τὸ ἀν- 
τικείμενον τοῦ λήγοντος μάχεται τῷ ἡγουμένῳ, οἷον 

“ -«- ’ ΄ " 

ΕἸ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστι. τοῦτ᾽ ἀληθές ἐστί" τὸ γὰρ 
3550 Οὐχὶ φῶς, ἀντιχείμενον τῷ λήγοντι, μάγεται τῷ Ἡμέρα 35 Οὐχὶ φῶς͵ ἀντιχεί; Ὁ λήγοντι, μάχ " Ἡυέρ 

΄- ᾽ ἐστί, συνημυένον δὲ ψεῦδός ἐστιν οὗ τὸ ἀντιχείμενον 
“ 7 2 ᾿͵ ΄“- “ Ψ . ’, τοῦ λήγοντος οὐ μάχεται τῷ ἡγουμένῳ, οἷον Εἰ διέοα 

ἐστί, Δίων περιπατεῖ" τὸ γὰρ Οὐχὶ Δίων περιπατεῖ οὐ 
μάχεται τῷ Ἡμέρα ἐστί, (74) παρασυνημμένον δ᾽ 
ἀληθὲς μέν ἐστιν ὃ ἀρχόμενον ἀπ᾽ ἀληθοῦς εἰς ἀχόλου- 
θον λήγει, οἷον Ἐπεὶ ἡμέρα ἐστίν, ἕλιός ἐστιν ὑπὲρ 
ὥς. ψεῦδος δ᾽ ἢ ἀπὸ ψεύδους ἄρχεται ἢ μὴ εἰς ἀχό- 
λουθον λήγει, οἷον ᾿Επεὶ νύξ ἐστι, Δίων περιπατεῖ, ἂν 
ἡμέρας οὔσης λέγηται, αἰτιῶδες δ᾽ ἀληθὲς μέν ἐστιν 

30 ὃ ἀρχόμενον ἀπ᾽ ἀληθοῦς εἰς ἀχόλουθον λήγει, οὐ μὲν 
ἔχει τῷ λήγοντι τὸ ἀρχόμενον ἀχόλουθον, οἷον Διότι 
ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστι’ τῷ μὲν γὰρ Ἡμέρα ἐστίν ἀκο- 
λουθεῖ τὸ Φῶς ἐστι, τῷ δὲ Φῶς ἐστιν οὐχ ἕπεται τὸ 
Ἡμέρα ἐστίν. αἰτιῶδες δὲ ψεῦδος ἐστιν ὃ ἤτοι ἀπὸ 

ὅς. ψεύδους ἄρχεται ἣ μὴ εἰς ἀκόλουθον λήγει ἣ ἔχει τῷ 
λήγοντι τὸ ἀρχόμενον ἀναχόλουθον, οἷον Διότι νύξ ἐστι, 
Δίων περιπατεῖ. (75) πιθανὸν δέ ἐστιν ἀξίωμα τὸ ἄγον 
εἷς συγχατάθεσιν, οἷον ΕἾ τίς τι ἔτεχεν, ἐχείνη ἐχείνου 
μήτηρ ἐστί. ψεῦδος δὲ τοῦτο" οὐ γὰρ ἧ ὄρνις ᾧοῦ ἐστι 

5 μήτηρ. Ἔτι τε τὰ μέν ἐστι δυνατά, τὰ δ᾽ ἀδύνατα" 
χαὶ τὰ μὲν ἀναγχαῖα, τὰ δ᾽ οὐχ ἀναγχαῖα. δυνατὸν 
μὲν τὸ ἐπιδεχτιχὸν τοῦ ἀλυθὲς εἶναι, τῶν ἐχτὸς μὴ ἐναν- 
τιουμένων εἰς τὸ ἀληθὲς εἶναι, οἷον Ζῇ Διοχλῇς: ἀδύνα- 
τον δὲ ὃ μή ἐστιν ἐπιδεχτιχὸν τοῦ ἀληθὲς εἶναι, οἷον 
Ἢ γῇ ἵπταται. ἀναγκαῖον δέ ἐστιν ὅπερ ἀληθὲς ὃν οὐκ 
ἔστιν ἐπιδεχτιχὸν τοῦ ψεῦδος εἶναι, ὃ ἐπιδεχτιχὸν μέν 
ἔστι, τὰ δ᾽ ἐχτὸς αὐτῷ ἐναντιοῦται πρὸς τὸ ψεῦδος εἶναι, 
οἷον Ἡ ἀρετὴ ὠφελεῖ. οὖχ ἀναγκαῖον δέ ἐστιν ὃ χαὶ 
ἀληθές ἐστιν καὶ ψεῦδος οἷόν τε εἶναι, τῶν ἐχτὸς μηδὲν 

δι 

πῶ ω" 

ν᾿ οι 

ἱπ Αγίς ἀϊα]θοίίοδ., ὁπυπιἰδίυπη φυοὰ ἃ οοηἰαποίίοπα, Ουο- 
πἰδπὶ ἀδροηάεί, ἱποίρίθπβ δ0 οπυπίϊδίο οἱ ἰῃ οηυηίἰδίυπι 

ἀοβίποπβ, αἱ, Ουοπίδῃη ἀἶδ5 δβί, ὰχ οβί. δροηάοί δυΐθῃι 

ΟΟΠ]ΌΠΟΙΪΟ ἰςἰἃ δοοιπάσμ ἰίοπι δοαυΐ ροδί ργίπηιπι Ῥγίπημπι- 

(16 5 5ἰϑίεγα. (72) Οομρ!Ἔχύϊη γογο οηυπίίαΐυπι οϑ[ φυοά 

Οορυ δῖ ν͵8 4} υϑάδπ) ΘΟ) ποἰἰοηΐ θυ οοποίππαίατ, υἱ, ΕἸ 

ἀἴ68 ὁδί εἰ Ἰὰχ δϑί. Ὀἰδ᾽υποίτπι δυΐοι 6βί φυοὰ Αὐἱ οοηϊιποῖίο 

αἰδ)υποίί να ἀἰδ) υπρίί, αἱ, Αὐἱ ἀΐδ5 68 δυΐ ποχ οϑὲ. δοπυπίϊαί 

δυίδιη ἰΞίδ ΘΟ) ΠΟΙἷο δ᾽ ἰογαπ) ὁπιιπιἰδέατη [Ἀ]511π| 6556. (δὰ - 

5816 ἃ }6Πὶ 651 ὁπι π ἰδίτ) φιιοὰ μοῦ Ουΐᾶ οοῃποοίίίυτ, ρυΐα, 

Ουἱΐὰ ἀἶδ5 οϑὲ., [εν ὁδὶ : αιιᾶϑὶ οηΐμη οδυδᾶ δδὲ ϑθοιπάϊ ργὶ- 

ἤπ]. Π6ΟἸδίδη8 διιίθπι φιοά ροί 5 αἰοἰ{πι οπυπείδέιμ {Ππ4 

681 φιιοὰ οοπείγιυγ γεν οᾶπι Θοπ)ιποίίοποπι {ὰ φυοὰ ρο- 

{105 οδὲ ἀφο] δῖ οἱ πιθα 5 Θπιιπ 81}5 ἰη!ογροπίίαγ, υἕ, ΡοΟΙΠ8 

ἀἴε5 ἐϑὲ αιιδη ποχ εδὶ. (73) Πθοίαγδῃβ Ὑ6ΓῸ πιΐπυς οηυῃ- 

(ἰἀΐιη ὁδ( βιηρουίογὶ σοπίγαγίιηι, υἱ, Μίπυ5. ποχ δδί αυᾶδπὶ 

ἀἰ65 ὁδί. ὑγαΐογοα δι πίϊαΐα 1|1ἃ οἱ δδουιηᾶάυπι νογ (αἴθ οἱ 

5601. .}}} (ΑἸ 5ΊΠ 510] ἰη νἱθ6Πὶ Ορροβίία βυηΐ, φυογαπι ἃ ἰοΓπὶ 

πόρσδίμΓ ἃ}} δἰίογο, υἱ, Ὠ]605 65ἱ οἱ ὨΓ68 ποῃ οϑὲ. Οοπηδχυμῃ 

Οἰδ0 ΘΓ οϑἷ ΟΠ}0}5 ἰη(γίογὶ ορμοβίϊιπι ϑυρογίογίὶ τορὰ- 

δηαΐ, εἰ, 51 ἀἰὲβ οϑἴ, {πικ 6δῖ, Ηοὺ υὑδγιηι οϑῖ; ἢᾶπὶ ΝΟἢ 

ἴυν, οι οδὲ ἱπίογίου ορροϑίζιιπι, γορυσπαί οἱ αυοὰ ἀϊοϊίαν, 

65 οἱ. Οοπποχιπὶ διηθπ) (αἰβυ!η οϑΐ, οἰ}}5 ἰηςογίοσγι 

Ορροσἰἑι} δ! ἰοσ δ η[Ὶ θη Γοϊυοἰδίυν, υἱ,, 51 (65 651, Ὀΐοιι 

ΔΠ) αἱ : πεν {Πυκἱ, ὈΙΟΠ ποπ δι ε]αΐ,, ἤθη τοριρπαΐ οἱ 
4ιοά ἀϊοί!ν, ὨΓ68 εϑῖ. (71) Αἰ)υποίυν διιίομὶ νϑγιιηὶ δὲ, 

4υοὰ ἃ νοιῸ ἱπο]ιοᾶπϑ ἰῃ σΟΠπΘΠΠ5 ἀοοἰηἶ, τυ, Οἰοηίΐϊδιῃ 

(65 65, 50] οϑί διιργα ἴθυγϑι). [“ἀ]βι διίοηη δι ἃ (3150 

ἱπεῖρίξ δυΐ ποι [πῃ ΘΟπδο 6 ῃ5 ἀοδίηἰξ, εὐ, Ουὐομπίαην Πο « οϑὲ, 

Ὀίοη διε, οἱ «Ποδίιγ ἃ ἐδ (6. Οὐδιιβαϊο δι ομ γ ΓῺ 

ἐδί 40εἰ ἃ νΟΙῸ ἱποϊ 6 Π5 ἱπ σΟμβο 6 ἢ}8 (ἀοδίηΐ, ποῃ ἰδίποῃ 

Ια !νοῖ ἀοδίποηιὶ ἰπί Εἰ} ΘΟΠηδοαιοηβ, υἱ, Οὐΐα ἀἶο8 6πξ, ἸῺΝ 

θ5ῖ, ΕἸ σηίμν αιοῦ «ἰἸοἰίιν 165 6δί., δοαι ιν" Πποσοββδιο, 

ἴμιχ οδί ; 56] φιοα ἀἰοίπην5 [μ1χ 65[., ΠΟῚ δϑαι ιν, ὈΪοδ οί. 

Οδιιϑα!6 Ὑ6]Ὸ (α51}}} 68[ φιοα δι": ἃ [8150 ἱπειρὶἱ δυΐ ποη ἰῃ 

σοπϑοήϊθη5 ἀδϑἰηἰξ δὺΐ Ποῖ ἰηἰἰαπὶ ἀδϑἰησηί! ποπ Γθβροπ- 

ἀδη5, 1, Θιυΐδ Ὠοχ εδί, Ὀῖομ δπιθυϊαί. (752) ΡῬγουθ 

οηυπίϊδίιπι 65ὲ χυοὰ δα οοηβοπϑίοπῃοι ἱπδιυοὶϊ, υἱ, δὶ φυϊὰ 

δἰίᾳυδ ρορογίΐ, 6) 0.8 118 πηδίογ ἐβί. Εϑξ δυΐδπι ἰά (Δ]βυπ : Π6- 

40. δηΐηι ἃνΐβ ΟΥΪ 6ϑί πηδίογ,. Ῥγωίεγοα βυηΐ δἰΐα χιιδὲ Πογί 

Ροβϑυπηΐῖ, 8118 φυζ ἤογὶ ποὴ ροϑϑυηΐ; 8|18 ἰΐδπ πϑοοβϑδγίδ, ἃ ἃ 

ΠΟΠ Προρβϑδγίδ. ΕἸδγὶ χυϊάθπ ροίοϑ φυοὰ γόγυπ) 6586 δ} {{{|, 

Θχίογῃ 8 ΠΟ δ υογβδῃ}}}115 Π6 γ ΘΓ ἢ) δἰΐ, υἱ, Υἱνὶξ ὨΙοΟΙ68. 

ἙΪοτὶ ποι ροίοδέ φυοα νογυπη 6556 ποη δαπ {{, υἱ, ΤοΓΓᾶ 

γοϊαῖ. Νεοοβϑαγίαπι οδὲ αυοὰ αυυπὶ ὙΟΓΙΠῚ δἱΐ, (Ὁ]80) 

6886 ΠΟῚ δα πη {|ξ, ἀυἱ δα πα {{{ αυϊάοπι, κοα φυῖ οχίγίηβοοιυς 

δυηΐ, οἱ γρρυρπὰηΐξ, υἱ, Υἱγίυδ 0{}}18 ὁ5σῖ. ΝΟῊ ΠΟΟΘΘΒΔΓΙΌΠῚ 

διιί πὶ οδὲ αυοά οἱ γϑγυμ οϑὲ οἱ (ἀ]δυῖ ἰΔη θη 6856 ροίοδί, 
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ἐναντιουμένων, οἷον τὸ Περιπατεῖ Δίων. (76) εὔλογον 58 Θχίογίογ πο γορυρποπί, εἱ, Απιρυϊαί Ὀΐοη. (20) Υὸ- 

δέ ἐστιν ἀξίωμα τὸ πλείονας ἀφορμὰς ἔχον εἰς τὸ ἀληθές τ π)πηῖ]α δπυπίίδίαπι ο8ὲ φυοὰ ρ]υγοβ, αἱ νογυπι εἰξ, οδυ888 

εἶναι, οἷον Βιώσομαι αὔριον. χαὶ ἄλλαι δέ εἰσι δια- ΡΓΟΡΘΒΙ168 μαργοί, υἱ, Ὑνδπ) ογαβ. δυηί ἰίοηι 8}185 Θηυπέϊᾶ - 
ν᾽ ᾽ » “ὦ Ἵ ΄ω 

φοραί ἀξιωμάτων χαὶ ΠΕ ΕΕΤΟΡΕΙΣ ΠΥ ΤΟΥ ἐξ ἀληθῶν ἰογύπι αἰ Πογοπί δ ἰρθογυμηχια ὁχ υογίβ ἰῃ (188 ἱποϊἀοηιίο οἱ 
5 εἰς Ψευδῇ καὶ ἀντιστροφαΐ, περὶ ὧν ἐν τῷ πλάτει λέγο- 

εν. λόγος δέ ἐστιν, ὡς οἱ περὶ τὸν Κρίνιν φασί, τὸάο,͵ ὁ ᾿ , 
ἀρ Ένι ἃ ΗΝ ἡ κα κδτὰς με βεῖν ὃ νὰν καὶ ἐἸρα δὰ 9 οτίπίε δ, 4υα οοπϑδίδί ΟΧ ὐῤτν νριω τ Δϑϑυπιρίίοηα οἱ 

οἷον ὁ τοιοῦτος, Εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστι" ἡμέρα δέ ἐατι" ἘΟΠΟΙΝΊΟΙΡ: Ἐδὶ δυΐεπι νυ) δπηοάϊ, 51 ἀΐ65 65ξ, Ἰὰχ οϑβί ; 

φῶς ἄρα ἐστί. λῆμμα μὲν γάρ ἐστι τὸ Εἰ ἡμέρα ἐστι, φῶς αἰ68 δυίΐίοπη 65. : [ἴὉχ δγρὸ 6ϑί. [ἢ [8 ᾿ρί Γ δυτηρίϊο 6ϑί, 5ι 

10 ἐστι" πρόςληψις τὸ Ἡμέρα δέ ἐστιν" ἐπιφορὰ δὲ τὸ Φῶς ἀἰε5 οβί, Ἰὰυχ 6βϑὶ; δϑβϑυμηρεο υθγο, ὨΪ68 δυο ἐϑΐ ; Θοποὶ 50, 

ἄρα ἐστί, τρόπος δέ ἐστιν οἱονεὶ σχῆμα λόγου, οἷον [υχ ἐγρὸ οβὶ. Μοάυβ δυΐοπι εβὲ φαδβὶ γαϊοπίβ ἤσιγα, οὐ)α8- 

ὃ τοιοῦτος, Εἰ τὸ τίρῶτον, τὸ δεύτερον" ἀλλὰ μὴν τὸ κιοάϊ αβὶ ᾿Π]υὰ, 5: ργίπιυπι οβί, οδί βοουπάυπι : Δί! μυΠλ11Πὶ 

τ τὸ ἄρα ἀνα ωνν τὰ λο λλτ οὶ δέ ἐστι τὸ δδὶ : 6δί Ἔγβο βουυπάυπι. (77) [,οροίγοροβ δυΐεπι 6ϑὲ φιιοὰ 

" ἐὐἢ ἜΑ ΑΔΕ σύνθετον, οἷον Ἢ ἐνυνώ, ἄἀνάπνει χα ίγίβχῃο οοπιροηίίυτ, υἱ, 5. νἱ νἱ ! ΡΙαἴο, βρίγδὲ ΡΙ ἵο : δίψυΐ 
τον μὴν τὸ πρῶτον' τὸ ἄρα δεύτερον. πα- τίμγαην οδί : Ἔγβο οἱ βοουπάμπι. ἱπνϑοΐαπι οϑὲ δυΐεηι ἰὰ ρρ- 

ρειςήχθη δὲ ὃ λογότροπος ὑπὲρ τοῦ ἐν ταῖς μαχροτέραις ΠΡ ΝΣ ἴὰ ᾿ 
συντάξεσι τῶν λόγων μηκέτι τὴν πρόςληψιν μακρὰν ὦ. Ἐ15Ί5 ῬΓῸ "ΟΣ 0.8 ὙΘΓΒΟΓΌΠῚ ΘΓΡΟΎΠΗΙΣ υἱ οα ὨθΟρ586 68- 

σαν χαὶ τὴν ἐπιφορὰν λέγειν, ἀλλὰ συντόμως ἐπενεγχεῖν, 6 ἰδ ίτ ΠΡΟΣ ἸοΒρμι ἙΟποΙυδοπεπιαμο ἀΐοεγε, βϑὰ ἴδη- 
Τὸ δὲ πρῶτον" τὸ ἄρα δεύτερον. τῶν δὲ λόγων οἵ μέν ἰυτηπηοάο ἱπίεγγα, ῬΓΪπηὰπι δυιΐοπι 65 : ἐγρὸ οἰ βευυπάσπι. ΒΔ - 

30 εἶσιν ἀπέραντοι, οἱ δὲ περαντικοί. ἀπέραντοι μὲν ὧν τὸ (ἰοπυπὶ γε γὸ 8115 αυϊάθπι Οομο] αβίοποιι δἀπιἰυπΐ,, δ] ας 

ἀντιχείμενον τῆς ἐπιφορᾶς οὐ μάχεται τῇ διὰ τῶν λημ-ὀ ποη γϑοϊρίυηί. Νοη γοοϊρίυπΐ φυϊδυϑ ορροβίίαπι ΟΟΠΟἰ 50 - 

μάτων συμπλοχῇ, οἷον οἱ τοιοῦτοι, Εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς πῖδ5 πο τεϊιοίαίατ δβδυπιρίϊοπαπι οοπποχίοπὶ, ουὐπδιηοα! 

ἐστι ἡμέρα δέ ἐστι’ περιπατεῖ ἄρα Δίων. (78), τῶν βίου, 85] ἀΐεβ ἐβέ, ἰὰχ αβέ : ἀΐδβ δυΐθπι ἐβί : ἀπιρυ]αῖ ἐγβο 

δὲ περαντιχῶν λόγων οἷ μὲν ὁμωνύμως τῷ γένει Πίοῃ, (78) Οὐ νοτο οοποϊυβίοπεμι δἀπιυηΐ, ραγίίπα υΐ- 

35 λέγονται περαντιχοί" οἱ δὲ συλλογιστικοί. συλλογι- ἀρῃῃ φοάοπι φρποτία ἐρθίαβ ποπηῖπα ἀϊουπίαγ οΟποϊαβίοπα8, 
στιχοὶ μὲν οὖν εἶσιν οἱ ἤτοι ἀναπόδεικτοι ὄντες ἢ 
ἀναγόμενοι ἐπὶ τοὺς ἀναποδείχτους κατά τι τῶν θεμά- 
των ἥ τινα, οἷον οἱ τοιοῦτοι, [“ἰ περιπατεῖ Δίων, χινεῖται 

ΟΠ γϑίοῃθβ, ἀ6 αυΐθιι8 ἰαἰΐ8 ἀΐοσοαγι9. δίΐο δδέ, υἱ 

ρᾶγίϊιη βυ!]οκί βίοι. 5. οσ δέοι φυΐάοηι βυπί αι γο] Δυδαυ ὁ 

ἀοπιοπηοίγδίίοηα βυηί βἶνα δὰ οδβ 408 βιιηΐ 6)}ϑπιοάϊ διϊέυ - 

ἄρα Δίων. περαντιχοὶ δέ εἰσιν εἰδικῶς οἱ συνάγοντες ὍΠΠΓῸΣ ΞΡ ΙΔαὐΣ δπιαῦδπι ον ἈΠΟΌΣΕ Πρβίμομοῦ, ΩΝ 

40 μὴ συλλογιστιχῶς, οἷον οἵ τοιοῦτοι, Ψ᾿ εὖδός ἐστι τὸ δυιΐοπὶ ἰμυ}ιιβπηοα], 5] ΠΈΜΠΕΙ. ΠΙΘδῚ ἹΠΟΎΕΙΗΕ Ἔγδ0 Ὅϊοπ. 
ἡμέρα ἐστὶ χαὶ νύξ ἐστι: ἡμέρα δέ ἐστιν" οὐχ ἄρα νύξ Οοποϊυβῖνα' δαΐοπι βυπί Βρθοϊδι ἰοῦ 4085 ΟΟἸ συμ πη 80]- 

ἐστιν. ἀσυλλόγιστοι δ᾽ εἰσὶν οἱ παραχείμενοι μὲν πιθα. ἰουδί[ο6, νεϊα! πιοο, Ἑαἰδαπι ε8[ Ὀ[68 6βί εἰ ποχ 6βί : ἀϊοβϑυ- 
γῶς τοῖς συλλογιστιχοῖς, οὐ συνάγοντες δέ, οἷον Εἰ ἴδπι οδί : Ποη Ἔγρὸ ποχ 68ῖ. ΡῬγῳΐεγ βυ]]}ορίβπιοβ δυΐεπι δυπί 

ἵππος ἐστὶ Δίων, ζῷόν ἐστι Δίων" ἀλλὰ μὴν ἵππος οὐκ “08 ΡΓΟΡΔΌΙ ἰ οΓ φυΐϊάοπι 5υ}}ορ δ[1οἷ8 δάϊδοοπῖ, Ποη δυΐοπι 

85 ἔστι Δίων: οὐχ ἄρα ζῷόν ἐστι Δίων. (79) Ἔτι τῶν οοποϊπάυπί, αἱ, 51 ὁαυυβ οεδὲ Ὠίοῃ, δηϊπιαὶ 68. Ὀΐοῃ : δβοιὶ 

λόγων οἱ μὲν ἀληθεῖς εἶσιν, οἱ δὲ ψευδεῖς. ἀλγθεῖς μὲν δαυυβ ποῃ 6δί ὈΪΟΠ : ΠΟῚ ἜΓΒΟ δηΐπ18] ἐβί Ὀΐοῃ. (79) Ἀδίϊα- 

οὖν εἶσι λόγοι οἱ δι᾿ ἀληθῶν συνάγοντες, οἷον Εἰ ἣ ἀρετὴ πιπὶ ἰΐοιη ΔἸΐτ8 γεγῶ βυπί,, δ] (1588. Ὑ γαὶ φυΐάεπι δυπί 

ὠφελεῖ, ἣ καχία βλάπτει. ψευδεῖς δέ εἶσιν οἱ τῶν ἀυΐ εχ νογίϑβ δοϊ]ριπί, υἱ,, 51 νἰγίυβ ργο(οσί, νἱπἶαπι ποοοῖ; 

λημμάτων ἔχοντές τι ψεῦδος ἢ ἀπέραντοι ὄντες, οἷον (α]βα δυίοπι βυηΐ 4υα: (Δἰβιιην αἰ εἰ ἴῃ 4580 προ Π)8 [ιᾶ- 

τ Εἰ ἡμέρα ἐστί ν φῶς ἐστιν᾽ ἡμέρα δέ ἐστι" ζῇ ἄρα Δίων. υοηΐ νοὶ χυς ποη οοποϊυάαπί, αἱ, δὶ ἀΐε5 οβί, Ἰαχ οϑέ : ἀΐδβθ 
χᾶι δυνατοὶ ὃ εἰσὶ λόγοι χαὶ ἀδύνατοι καὶ ἀναγχαῖοι δυΐοηῃ 6ϑἱ : υἱνὶϊ γροὸ Ὀΐοη. δῖ βόγγο γδίοηθα υδὲ [ογὶ 
καὶ οὐκ ἀναγκαῖοι: εἰσὶ δὲ χαὶ ἀναπόδειχτοί τινες, τῷ ποιδαηί οἱ ηδ:. ποτὶ ποῖ ροβϑιιηῖ, ἰΐοπι ποορϑδαγίη δ, Πα 

μὴ χρήζειν ἀποδείξεως, ἄλλοι μὲν παρ ἄλλοις, παρὰ πρϑορββδγία ; διιηΐ οἰΐδπὶ αι αιοά ἀθδιηοπδβίγα οης ΠΟῚ 
«ι᾿ ΄ὩῪρἷ ἤ ,ὔ φ [4 ’ὔ 

δὲ τῷ Χρυσίππῳ πέντε, δι᾽ ὧν πᾶ πλέχεται' οἵ- ; ὲ παν τοι ΐ 
νὰ Χρυ ὑπομωες Υ ᾿ ) μϑ ῃ : λόγος Ἀὐρνάννν οροδηΐ, ἀναπόδεικτοι ἀϊοιιηΐι, ἃ|155 φυΐάοιη ρει 8}105, 66- 

τινες λαμβάνονται ἐπὶ τῶν περαντιχῶν χαὶ ἐπὶ τῶν συλ- 
λογισμῶν καὶ ἐπὶ τῶν τροπικῶν. (80) πρῶτος δέ ἐστιν 
ἀναπόδεικτος ἐν ᾧ πᾶς λόγος συντάσσεται ἐκ συνημμέ- 
νου καὶ τοῦ ἡγουμένου, ἀφ᾽ οὗ ἄρχεταί τι συνημωένον . ᾿ 
καὶ τὸ λῆγον ἐπιφέρει, οἷον Εἰ τὸ πρῶτον, τὸ δεύτερον ἐἡΓ ΘΧ ΟΟππέχο εἵ προ κουνων ὧν ὙΠ0ΠΟΒΟδ. ΞΟΒΒΘΝΗΝ 

00 ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον" τὸ ἄρα δεύτερον. δεύτερος δ᾽ υϊρρίδιηῃ εἰ ἀεβποπ8 ἱπίεγί, υἱ, 51 Ῥγμαθπι, βοοιῃυηι : 

ἐστὶν ἀναπόδειχτος ὁ διὰ συνημμένου καὶ τοῦ ἀντιχει- δἴψιυϊ ργίπιυμι : ογεὸ βοοιιπήσιη. δθευηάα ὁδὶ 4088 ΡΟΓ ΟΠ. 

μένου τοῦ λήγοντος τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου ἔχων πέχιπι εἴ ορροβίζυμι ΘὐΒβΘ θη [18. Ορρυβί πὶ Πα! δηϊο- 

συμπέρασμα, οἷον Εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστιν ἀλλὰ ὀσάοπί!5 ξοπο!υϑιοπόπι, αἱ, οἱ ἀἴθ5 οδὲ, Ἰὰχ οδί : δίαυϊ ΠΟΧ 

μὴν νύξ ἐστιν οὐχ ἄρα ἡμέρα ἐστίν, ἡ γὰρ πρόςληψις οδί : ποὴ ογθ0 ἀΐθ5 οδ΄. ΕἸ ὁπΐῃ ἀϑϑιηρίϊο οχ ορροϑίϊο 

ἰόγαπι ἀρυὰ ΟἸιγγϑίρρυιμι αυϊπαὺθ, 6χ 4υϊθυ8 οπιηΐθ ΓΔίῸ 

(οχίίατ,οἱ φυὶ δοοὶρἰαπίαγ ἱπ οοπο]υἀεπίϊθυϑ οἱ συ] ορἰδιι}8 οἱ 

ἱγορίεἶδ. (80) Ῥτίπιβ 6β ᾿νυ}αϑιηοά! ἴῃ φυᾶ οὐμηδ γαΐϊο ἰεχὶ - 
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γίνεται ἐχ τοῦ ὀντιχειμένου τῷ λήγοντι χαὶ ἣ ἐπιφορὰ 
ἐχ τοῦ ἀντιχειμένου τῷ ἡγουμένῳ. τρίτος δέ ἐστιν 
ἀναπόδειχτος ὃ δι᾿ ἀποφατιχῆς συμπλοχῆς χαὶ ἑνὸς τῶν 

ἐν τῇ συμπλοχῖ ἐπιφέρων τὸ ἀντιχείμενον τοῦ λοιποῦ, 
οἷον Οὐχὶ τέθνηχε Πλάτων χαὶ ζῇ Πλάτων’ ἀλλὰ μὴν 
τέθνηχε Πλάτων" οὐχ ἄρα ζῇ Πλάτων. (81) τέταρτος 

δέ ἐστιν ἀναπόδειχτος ὃ διὰ διεζευγμένου χαὶ ἑνὸς τῶν 

ἐν τῷ διεζευγμένῳ τὸ ἀντιχείμενον τοῦ λοιποῦ ἔχων 
συμπέρασμα, οἷον ἼΠτοι τὸ πρῶτον ἢ τὸ δεύτερον" ἀλλὰ 
μὴν τὸ πρῶτον" οὐχ ἄρα τὸ δεύτερον. πέμπτος δέ ἐστιν 
ἀναπόδειχτος ἐν ᾧ πᾶς λόγος συντάσσεται ἐχ διεζευγμέ- 

νου χαὶ ἑνὸς τῶν ἐν τῷ διεζευγμένῳ ἀντιχειμένων χαὶ 

ἐπιφέρει τὸ λοιπόν, οἷον Ἤτοι ἡμέρα ἐστὶν ὃ νύξ ἐστιν’ 
οὐχὶ δὲ νύξ ἐστιν ἡμέρα ἄρα ἐστίν. [ἐπ᾽] ἀληθεῖ δ᾽ 
ἁλυθὲς ἕπεται χατὰ τοὺς στωιχούς͵ ὡς τῷ Ἡμέρα ἐστὶ 
τὸ Φῶς ἐστι" καὶ ψεύδει ψεῦδος, ὡς τῷ Νύξ ἐστι ψεύδει 

τὸ Σχότος ἐστί: καὶ ψεύδει ἀληθές, ὡς τῷ “ἵπτασθαι 
τὴν γῆν τὸ Εἶναι τὴν γῆν. ἀληθεῖ μέντοι ψεῦδος οὐχ 
ἀχολουθεῖ- τῷ γὰρ Εἶναι τὴν γῆν τὸ Πέτεσθαι τὴν γῆν 
οὐχ ἀχολουθεῖ. (82) χαὶ ἄποροι δέ τινές εἰσι λόγοι ἐγχε- 
χαλυμμένοι χαὶ διαλεληθότες χαὶ σωρῖται χαὶ χερχτίναι 
καὶ οὕτιδες, ἔστι δὲ ἐγχεχαλυμμένος,, οἷον ὃ τοιοῦτος 
Ὑ οὐχὶ τὰ μὲν δύο ὀλίγα ἐστίν, οὐχὶ δὲ καὶ τὰ τρία, 
οὐχὶ δὲ χαὶ ταῦτα μέν, οὐχὶ δὲ χαὶ τὰ τέσσαρα καὶ οὕτω 
μέχρι τῶν δέκα' τὰ δὲ δύο ὀλίγα ἐστί: χαὶ τὰ δέχα 
ἄρα. δ" οὔτις δέ ἐστι λόγος συναχτιχὸς ἐξ ἀορίστου χαὶ 
ὡρισμένου συνεστώς, πρόςληψιν δὲ καὶ ἐπιφορὰν ἔχων, 

οἷον Ε τίς ἐστιν ἐνταῦθα,, οὐχ ἔστιν ἐχεῖνος ἐν Ῥόξῳ. 
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ἙΟπϑΟ]Ό η σΟΠΟΪ 5405 ΟΧ Ορροϑίο δηϊοοοιίοη!. Τογίία 

ὁπ ΄υσ" μοῦ πορδηίοι οοιμρ! χίοηοηι οἱ πη αἰ] ρογιπι 

τα: πη ὁοηιρίθχίυπο δυπηΐ ἰη(ογί ορρυπίίιπι γο φεΐ, 6 {Π4, 

Νοη οδὲ πιογίαυ Ρ]δῖο οἱ υἱνὶϊ Ρίαίο : δίᾳυΐ ἡπογίυυ5 δαὶ 

ΡΙαῖο : ΠΟ ὀγρὸ υἱνϊὶ ΟΪδίο. (81) Φυδγία ὁδὶ {πὲ βὸγ αἰ5- 

υποίυπι οἱ ἀπιπὶ Θογιπὶ θα δυηΐ ἴῃ ἀἰθ)απείο, ορροπίίδηι 

(δ θοί σοπε]υβίοηοηι το! υΐ, αἱ ΠΠυἀ, Αὖἱ δὲ ᾿γίπηιμη δυί ε6- 

οὐυπάᾳπι : αἴαυϊ ρυϊπιυπὶ 68 : ΠῸη 6ϑΐ ογρο δοσυπήσμη. Οὐηί8 

οδ[ [π 41:8 ΟΠηηἰβ γαῖϊο οοηβίγυϊ τ οχ ἀϊδῥ ποίο οἱ ὑπὸ ορρο- 

δ[[0 δογυπὶ Πυδ ᾽η ἀἰδ᾽ απ Οἴο βιηΐ, ἰηδγί αι γο χαιηι, αἱ, Αἰ 

(168 65 δυΐ ποχ δϑβῖ : πΠοῃ οβί Δ16Π| ποχ : ἀἰθ8 ἐγρὸ δβϑί. Νδη 

ἴῃ γοΓΟῸ ὙΟΓΠΠῚ ᾿πρθα. Ὁ ϑοουπάαπι ϑἰοίοος, υἱ δἱ ἀἰείίιγ, 

Ὀ165 οϑΐ, ΠΟΠΘΟ ΟΠ] Ό ΘΠ 6ϑἰ, [μχ 651 ; ἰῃ [8150 (]5ιη), υἱ Χοσίοῃηι 

6556 5ἱ (|511Π| 511, ἰθ ΓΑ ΔΌΟΠῈ16 6886 [8]51}η} οϑέ ; οἱ ἱῃ (ἃ! 5 

γ Γιπι, υἱ 5ἱ νοϊοί ἴθγγα., οὔβο [θγγδη) ΟοΠβοηιθης οσῖ, Ὑ 6,0 

ἰδιηοη [Δ]511π| ΠΟῊ ἰηίδγίῃγ : πᾶπ) ἀπηι ἀἰ οἴ πλι18 ϑαβὸ [ογγάι, 

ΠΟη δοαυΐαγ υἱ γοϊοΐ ἰεγγα. (82) δυπί [{6π| Δι) ΐ τι!" αιιι- 

ἀδιὴ Γαι 0Π65, ψυδ ΔΡΡΟΙ δπίυτν ΟὈτοϊαία" οἱ Ἰαίοηίος οἱ Ξογί {το 

οἱ οεγαίπο οἱ υ{108 Ἐπὶ δυίοπη οὈνοϊμί5 ΠΗ) βοθην  " “’ 

Νοη ἄπο αὐϊάοιη μαιοϑ διηί, ποη οἰίδη) (γα, ἃς πὸ ἰδίᾳ ηυ]- 

ἄειη, Π0η διιΐοπι οἱ φυδίίυοτ, ἀἴχιο ἰΐ8 υδηι 24] ἀδοοιῃ : ὅυο 

δυΐοηῃ ρϑιοᾶ κυμΐ : οἱ ἀδόοιη ἰμίίαγ. "ὁ {15 ἀυΐοιῃ οςὶ γα ὸ 

ΘΟποΙ υ6η8 οχ ἰπβηί(ο εἰ [ἰπἰ[0 οὐπβίδηβ, ἀβουπιριϊοποηι τογο 

οἰ ΘΟΠΟΙυδίοπ πιά ὕοη8, υἱ, 5ὲ αι 5 65} [εἰ , ποη οί {Π|6 Π᾿ ποι, 

κα (83) Ας ᾿μ}π 0} δυμῇ ἰη Ἰορὶ εἶθ δίοἰεὶ, υἱϑὶ πμαχίηνο ἐς 

δεπιηΐ, οἱ οκἰοπδηΐ ἀἰΔ] Οἴου πι βοϊυπη 686 βαρίοπίθῃι. 
Δ (8) χαὶ τοιοῦτοι αὲν ἐν τοῖς λογιχοῖς οἱ στωιχοί, ὁ) ΟὈπηποβ δπΐπι το8 ΡδΓ οδπὶ πα ἰῃ γα σπίτι οβὶ βροςα!αίίο- 
ἵνα μάλιστα χρατύνουσι διαλεχτιχὸν μόνον εἶναι τὸν σο- 
φόν: πάντα γὰρ τὰ πράγματα διὰ τῆς ἐν λόγοις θεωρίας 
δρᾶσθαι, ὅσα τε τοῦ φυσιχοῦ τόπου τυγχάνει χαὶ αὖ 
πάλιν ὅσα τοῦ ἠθιχοῦ. εἰς υαὲν γὰρ τὸ λογιχὸν τί δεῖ 

λέγειν περί τ᾽ ὀνομάτων ὀρθότητος, ὅπως διέταξαν οἵ 

νόμοι ἐπὶ τοῖς ἔργοις, οὐχ ἂν ἔχειν εἰπεῖν. δυοῖν δ᾽, 
οὔσαιν συνηθείχιν ταῖν ὑποπιπτούσαιν τῇ ἀρετῇ, ἡ μὲν! 
τί ἔχαστόν ἐστι τῶν ὄντων σχοπεῖ, ἢ δὲ τί χαλεῖται, χαὶ 
ὧδε μὲν αὐτοῖς ἔχει τὸ λογιχόν. 
μέρος τῆς φιλοσοφίας διαιροῦσιν εἴς τε τὸν περὶ δρμῆς 

χαὶ εἰς τὸν περὶ ἀγαθῶν χαὶ χαχῶν τόπον χαὶ τὸν περὶ 
παθῶν καὶ περὶ ἀρετῆς χαὶ περὶ τέλους περί τε τῆς πρώ- 

τῆς ἀξίας χαὶ τῶν πράξεων χαὶ περὶ τῶν καθηκόντων 

προτροπῶν τε καὶ ἀποτροπῶν. χαὶ οὕτω δ᾽ ὑποῦιαι- 
ροῦσιν οἱ περὶ Χρύσιππον χαὶ ᾿λρχέδημον καὶ Ζήνωνα 
τὸν Ταρσέα χαὶ Ἀπολλόδωρον χαὶ Διογένην χαὶ ᾿Αντί- 
πατρον καὶ Ποσειδώνιον' ὃ μὲν γὰρ Κιτιεὺς Ζήνων χαὶ 
ὁ Κλεάνθης, ὡς ἂν ἀρχαιότεροι, ἀφελέστερον περὶ τῶν 
πραγμάτων διέλαδον. οὗτοι δὲ διεῖλον χαὶ τὸν λογικὸν 
καὶ τὸν φυσιχόν. (85) τὴν δὲ πρώτην δρμήν φασι τὸ. 
ζῷον ἴσχειν ἐπὶ τὸ τηρεῖν ἑαυτό, οἰχειούσης αὐτῷ τῆς 

΄“-«- . [ ’ “ῳ 

ψύσεως ἀπ᾽ ἀργῆς, καθά φηδιν ὁ Χρύσιππος ἐν τῷ 
πρώτῳ περὶ τελῶν, πρῶτον οἰχεῖον εἶναι λέγων παντὶ 

, φι , ι ’ , 

ζώω τὴν αὑτοῦ σύστασιν χαὶ τὴν ταύτης συνείδησιν" 
" ᾿ 3 ΄“Ὸ »νλν ζ1 ,2 ν "» -» Ψ ΩΝ 

οὔτε γὰρ ἀλλοτριῶσαι εἰκὸς ἣν αὐτὸ τὸ ζῶον, οὔτε ποιῇ - 
θιθοξνεν. 

π6πὶ οογηΐ, οἱ αιια Δ Ἰοσιπὶ (6 γογυπι παίαγα ρογίϊμοηί οἱ 

αυδ γυγβυμι δ πιοῦοβ. Νάὰπι δὰ ἀἰβδογοπιὶ γαϊϊοποπὶ υΐ,] 

αἀΐἴοογα οροτγίολί οἱ ἐς γϑοία ποπλίπιηι γαἰίοπο οἱ 4 μαοίο 

βίαι μογίηἰ Ιοζ05 46 Ορουθι8, ΠΟη ἰδ ογα οᾶπι ψιορί αἰοο: 6 

ροβϑί. Ροῦγο χυυπὶ ἀυπὸ δἰμξ οοπϑιιοί μα ἰπο8 4η νΥἱγίυι 

δ δἱποϊάϊιπΐ, δἰίογα αυϊάοπι αι πηυπιαυοίᾳεο οἷ ἐν γόγυηι 

παίυγα ἱπϑρὶςΐ, δἰΐογα νοῸ αὐἱὰ νοσοίαγ. Αἰᾳυς ἰπ σης 

(54) 'Γὸ δ᾽ ἠθιχὸν " ι πιοάυπι 86 ἰια!νοῖ ἃριὰ 6059 δἰ θο(ἰςἃ. (84) Μογδίθπ μι ο 

ΒΟρ [5 μαγίθιῃ 'π [108 ἀϊν εἰ υπί Ἰοο08, νἱάο σοί ἂς δρροι- 

(Ἰοπὸ, ἀδ ΒΟπΙδ Οἱ π14}18, ἀθ δοε( "5, ἀ6 νἰγίυϊς, 46 ἤτ:9 

ἄσφηο ργίπηᾶ ὡρϑ πιὰ! ηῸ Οἱ 46 δοίίθιι5 δὲ εἰς οΠ εὐ 8, ἐς 

δ Πογίδ ἱοπί δυ5 οἱ ἀρ μογία 15. 1.1 ἸῈΠῸ δι! ο Πλ πηι 111} 

δ} ἰδιησαἱ ΟΠ γΓγδίρρυβ, ΑΓΟΙ ΘΟ }5., ΖΟΠῸ ᾿Γαγβοιβίς, 

ΑΡΟΠοάογυδ, Ὀοσομθ5, Αηἰραΐογ οἱ (οβίαοπίιϑ : παπὶ (Οἱ - 

(ἴοι1ι5 Δύπὸ οἱ Οἰδαιθ5, οἱ μοίδ ΔΓ  ΠΟΓΟΣ,, δ  οΝ 

ἐς ᾿κΐ5 ᾿ροῖϑ γοῦθι5 ἰγαςίανμηΐ. Ηἱ δυίοιη εἰνιθεγυηὶ )18- 

Ιος(ἰσᾶπὶ εἰ δοϊοη(ὯπΔ γογὰπμ πδίιΓα ἢ. (680) γᾶ πιὶ 

δι Δ {15 ἀρρο ποι ἀη 0 6556 ἀἰοσυηΐ, 56 ἴρξυμι το πε} 

δίᾳιιο δεν αι, ἠαΐυγα ἰρϑυμ δὲν 80 ἰπὶ ἰὼ 1 οὐποἰ- 

Ἰἰαπία, υἱ ΟἸιγγϑρρυβ δἷΐ ἰμ υγίπιο ἀδ (ἰηδω8., ρεγιμηθῆι 

ρτορτίυπι οσυΐψι6 δηΐμδηι: «(ἰἰσθη 8 ̓ρδίι8 οθδὲ σοπο ἰδέ ϊο - 

"οπὶ πυ}5η1τ|6 σοπϑοοη[[8ΠῈ.: πόα οηΐπΊ [Ὧ5 ογαΐ δηΐη 1] 

ἱροιην ν0} ἃ}} 50 αἰ Πογὶ, νο] οἵηπίπο ἰὶ ἢοῦ, πϑηιϊι 
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σαι ἂν αὐτό, μήτ᾽ ἀλλοτριῶσαι τ᾽ οὐχ οἰχειῶσαι. 
ἀπολείπεται τοίνυν λέγειν συστησαμένην αὐτὸ οἰχείως 
πρὸς ἑαυτό" οὕτω γὰρ τά τε βλάπτοντα διωθεῖται καὶ 
τὰ οἰκεῖα προςίεται. ὃ δὲ λέγουσί τινες, πρὸς ἡδονὴν 
Ὑίγνεσθαι τὴν πρώτην δρυιὴν τοῖς ζῴοις, ψεῦδος ἀπο- 
φαίνουσιν. (56) ἐπιγέννημα γάρ φασιν, εἰ ἄρα ἐστίν, 
ἡδονὴν εἶναι ὅταν αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἣ φύσις ἐπιζητήσασα 
τὰ ἐναρμόζοντα τῇ συστάσει ἀπολάθη᾽ ὃν τρόπον ἀφι- 
λαρύνεται τὰ ζῷα καὶ θάλλει τὰφυτά. οὐδέν τε, φασί, 

ιυ διήλλαξεν ἡ φύσις ἐπὶ τῶν φυτῶν χαὶ ἐπὶ τῶν ζῴων, ὅτι 

΄ 

,. χωρὶς δρυῆς χαὶ αἰσθήσεως χἀχεῖνα οἰχονομεῖ χαὶ ἐφ᾽ 
ἡμῶν τινα φυτοειδῶς γίνεται. ἐχ περιττοῦ δὲ τῆς ὁρμῆς 
τοῖς ζῴοις ἐπιγενομένης, ἦ συγχρώμενα πορεύεται πρὸς 
τὰ οἰχεῖα, τούτοις μὲν τὸ χατὰ φύσιν τὸ χατὰ τὴν ὁρμὴν 
διοικεῖσθαι. τοῦ δὲ λόγου τοῖς λογιχοῖς χατὰ τελειοτέ-- 
ραν προστασίαν δεδομένου, τὸ χατὰ λόγον ζῆν ὀρθῶς 
Ὑίνεσθαι αὐτοῖς τὸ χατὰ φύσιν' τεχνίτης γὰρ οὗτος 

ΒΙΒΛ. Ζ, α. ΖΉΝΩΝ. 

8:0] ἢοΠ πιαχίπηο Ὀγορίπαιπ δι. Παρίδί ἱρί(υν υἱ ἀϊοδηηπ8 

ᾶπο ᾿ρϑυπι 5.00] πιᾶχὶ πη οοποοτγάϊδ οἱ οσγί[δία ἀουΐη χίδϑο : 

᾿ΐ6 οηΐπλ οἱ ποχίδ ργορδὶ!ΐ οἱ φυδ βίδἱ βυπΐ υἱΠ|14 δυδοὶρὶ!. 

Ουοά δυΐδῃῃ ἀϊουπί αυϊάδπ), ὑγπηδπι ἀρρο  ἰομθ Δηΐ π)δ1)-- 

{08 δὰ νοϊυρίδίοιη Ποεὶ, (Δ]δὺ πὶ 6886 ουϊηουπί. (86) γο- 

Ἰυρίαίο) δηΐπὶ δἰαηΐ, δὶ οπηηΐθο οδὲ, βου δοοδάδγο, 

Ῥοβίᾳυδηι 'ρϑ8 Ρ6γ 86 πίυγα γοαυϊδὶ ἃ οπηπὶδ, αυθ (δε ἰδηΐ 

δὰ 56 ἰυΐϊδπάδπι οοηϑογυδηάδηαμη6, [Ὀογἰζ δάθρίᾶ : ᾳυοηιὶ δὰ 
τιοάπη Θχ ἡ] γοβουπέ δηϊπιδ!α υἱγοϑουπίᾳυς ἀγῦογοβ. ΝΠ] 

αυϊοᾳυδηι, δἰαηΐ, αἰ Ποῦ πδίυγα ἰη ἀγθογίθιυ8 οἱ δ π}8}}}ν1}.8 

αυδηάο οἱ ἀ6 1118 ἀῦβαι πιοίαᾳ νοϊυμπίδιϊδ 80 δϑῆϑιι ἀὐἰβροπὶΐ 

οἱ πῃ ποῖ χυδράδη διθογυπι ποτα ἄυπί. Οὐυυΐπὶ γ6ΓῸ οχ 

Βι:ρογῆυο δρροί 0 δηϊπιδη 0.8 ἰησοπογδίδ εἷΐ, ἃ υἱδη (68 

Ρογσυπί δὰ θᾶ 4118 88 διιηΐ, ἰῃ οἷ5 ᾳυ 61 πδίιγα] φυδάδπι 

Γδί Ομ 6 Δρρο(ἰοποπὶ 1|18πὶ ἀϊδροηὶ. Οαίογυμῃ αυυπὶ γϑί]ο0- 

πΔΙθυ8 ρογίδοίίογα συγ ἀδίᾶ οἷΐ γαίϊο, υἱγϑγα δρουπάυιη 

ΓΑϊϊοποπὶ γοοῖα ἀϊοὶ 608 φυὶ νἱγυπί βοουπάσμη πδίαγϑσῃ : 

ἐπιγίνεται τῆς ὁρμῆς. (687) διόπερ πρῶτος ὃ Ζήνων ἐν θοα αυΐρρα υίοχ δοοοὰϊξ πιοἀογαίγίχφιθ δρρεί[οηίβ. 
τῷ περὶ ἀνθρώπου φύσεως τέλος εἶπε τὸ ὁμολογουμένως (82) ΟΘυοοίγοδ ργίπιι5 ΖΘΠηο ἰη ΠἰΌγο ἀθ ὑδίυγα ᾿)οΠπιπἰ8 δἱΐ 

80 τῇ φύσει ζῆν, ὅπερ ἐστὶ χατ᾽ ἀρετὴν ζῆν" ἄγει γὰρ πρὸς βπεπιὶ 6896 ΟΟπαγαρηΐε παίμγθ υἵνογθ, ἰὰ δυΐδπι δὶ 
ταύτην [ἡμᾶς] ἧ φύσις. ὁμοίως δὲ καὶ Κλεάνθης ἐν δρδουπάυπι νἱγίυϊαπι νίνεγε : δὰ θᾶτα χυΐρρα πίιιγα ἰρβὰ 
τῷ περὶ ἡδονῆς καὶ Ποσειδώνιος χαὶ Ἑ χάτων ἐν τοῖς ἀιυοὶί. διπι}!ος οἱ ΟἸδαπί 65 ἰπ Εἰ γὶβ ἀ6 νοϊυρίαϊε οἱ Ρο- 

περὶ τελῶν. πάλιν δ᾽ ἴσον ἐστὶ τὸ χατ᾽ ἀρετὴν ζῆν τῷ δἰἀοπίυϑ εἰ Ηδοδίο πῃ ΠἶὈτο ἀ6 ἤπίρυβΒ. Ἀαγδα5 βδουπάνπι 
χατ᾽ ἐμπειρίαν τῶν φύσει συμδαινόντων ζῆν, ὥς φησι νἱτίαὐρπι νἱγογα ἰήθπ 6βϑί φαοὰ δβεουπάυμῃ δχρογίοηίίδι, 

30 Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τελῶν" μέρη γάρ εἶσιν αἱ δογυπ φυᾶ δοουπάτππι παίαγαπι δοοίδυηί νίνογα, αἱ ΟἸ"γΥ- 
ἡμέτεραι φύσεις τῆς τοῦ ὅλου. (89) διόπερ τέλος γίνε- 
ται τὸ ἀχολούθως τῇ φύσει ζῆν, ὅπερ ἐστὶ χατά τε τὴν 
αὑτοῦ χαὶ χατὰ τὴν τῶν ὅλων, οὐδὲν ἐνεργοῦντας ὧν 

δίρρυ8 ἰῇ ῥγίηο ἀδ ἤΠηϊθδυ8 δἷΐ : ρμᾶγίοϑ οηΐπὰ δίῃ γι 

Ὀπίνογβὶ δυηΐ Ὠδίυγα πορίσ. (88) 1ἀεἶγοο ἢηΐ5 οἰδυΓ 

οομγοηϊοηίον πδίυγεθ υἱνογα, ᾿06 Θοΐ βοουηάυπι βυδπι δί4 16 

ἀπαγορεύειν εἴωθεν ὁ νόμος ὃ χοινός, ὅςπερ ἐστὶν ὃ ὀρθὸς ππίνετβογαπι παίυγδπι, πὲ} δογὰπὶ (οίο πο 4υ88 8 οοπ- 
30 λόγος διὰ πάντων ἐρχόμενος, ὃ αὐτὸς ὧν τῷ Διὶ χαθη-ὀ τηυηὶ Ἰεβα ῥγομϊ δαπίυτ, 4υι8 εδὲ γϑοῖδ γαϊίο ἐπ οἰμμδὲ ρεγ- 

γεμόνι τούτῳ τῆς τῶν ὅλων διοιχήσεως ὄντι" εἶναι γρηΐδης Θαἀθπιχυθ πἰμ!! ἀἰϊδίαπβ δ ὕουε ἴιοὺ ργίποῖρδ δι- 
δ᾽ αὐτὰ τοῦτο τὴν τοῦ εὐδαίμονος ἀρετὴν καὶ εὔροιαν ᾿ Βογηδίοηΐδ͵ οπιμίαπι χα βυηΐ. Εδδ6 δυΐοπι μοο ἰρβυπι 
βίου, ὅταν πάντα πράττηται χατὰ τὴν συμφωνίαν τοῦ [εἰϊοῖβ Πποπηϊηΐδ υἱγίαίοτι οἱ οορίδπι υἰΐα", φαυπι ὁπιηΐδ β6- 
παρ᾽ ἑκάστῳ δαίμονος πρὸς τὴν τοῦ τῶν ὅλων διοιχητοῦ τυπίυγ βοουπάμπη οοποογάϊδηι απίυ8 οὐ 9486 σοπὶϊ ὁὰπὶ νο- 

86 βούλησιν. ὁ μὲν οὖν Διογένης τέλος φησὶ δητῶς τὸ [υπίδϊο φυρεγηδίοτίβ οπιπίαπι. Ὀἰορεπεβ ἰρίας ἤποι ἀδῆαίξ 
εὐλογιστεῖν ἐν τῇ τῶν χατὰ φύσιν ἐχλογῇ. Ἀρχέδημος 6886 γι οπὶ γίΐο ΟὈίοπηρεγαγο ἰπ οἷβ οἰ ρεπάϊβ αι δεουπάυπ) 

4 θαι, ᾿» 

δὲ τὸ πάντα τὰ χαθήχοντα ἐπιτελοῦντα ζῆν. (89) φύ- 
σιν δὲ Χρύσιππος μὲν ἐξαχούει, ἧ ἀκολούθως δεῖ ζῆν, 
τήν τε χοινὴν χαὶ ἰδίως τὴν ἀνθρωπίνην᾽ ὁ δὲ Κλεάνθης 
τὴν χοινὴν μόνην ἐχδέχεται φύσιν, ἢ ἀχολουϑεῖν δεῖ, 
οὐχέτι δὲ χαὶ τὴν ἐπὶ μέρους. τήν τ᾽ ἀρετὴν διάθεσιν 
εἶναι ὁμολογουμένην καὶ αὐτὴν δι᾽ αὑτὴν εἶναι αἱρετήν, 
οὗ διά τινα φόῤον ἢ ἐλπίδα ἥ τι τῶν ἔξωθεν" ἐν αὐτῇ 
τ᾽ εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν, ἅτ᾽ οὔση ψυχῇ πεποιημένη 

πδίυγδη δι ηΐ; Αγοποάθπβ ἀυΐοῃμ, πὶ ὲ]} οἴοίογιιπι ομἱ(- 

ἰεπάο υἱγογθ. (83) Ναίυγαπι δυίεπι ΟἸγυβίρρυβ αυΐάθπι θὁΔπὶ 

ουἱ σον οπίθηίοσ ορογίραί νυἱνογο οἱ οομηηαποιη ἱπιο αὶ! 

οἱ ργοργίθ Ὠυπιδηδη. Αἱ γ6γΓῸ ΟἸΘδη 68 ΘΟ θη ἰδ ἢ - 

(υτηπηοάο πίῃ γδμ δυο ρὶῖ, 4ΖύΔηι 5641 ορογίοαϊ, 0: οἰ8 1 

ρΡαγιἰσυϊάγοαμ. ΥἹἹγίυ οααυθ ΔΠοο ΟΠ 6 πὶ 6856 ΠΟΠ5Θη 6 - 

ἴδηι, οἱ ἐρβλπ| ργορίογ 56 ἰρβᾶπι) οϑϑὺ ἐεχροίθηάδπι, ποὴ οὔ 

Ἰηρίυπι ἃ! πὶ δυΐ 506Π) διιῖ 8 |αυἱὰ δογιπὶ 4υς βιιηΐ 6χ- 

(οΓΏΔ,, 568 ἴῃ ἰρβα ουὐιδαιο σοπδί 8 πὶ 6556 Ὀοδίδπι Υἱΐδηι, 46 πρὸς τὴν δμολογίαν παντὸς τοῦ βίου. διαστρέφεσθαι ὃ βοον νει ; ᾿ : 
ΕΣ χὸ λογιχὸν ζῷον Ἐπ᾿ μὲν διὰ πὰς τῶν ξῶϑεν πρα- 40Π}0}0Ὲ φῦναι δι1 Δ. Π]Π}8ἃ ζοπιρδγα[ἃ δα ΠοπδϑηδίοΠ6 πὶ (οἰ }9 

τ ἰιβανό ορίξας, ὐτότε δὲ διὰ τὴν χατ γησ ιν τῶν Υἱία". βογυθγίὶ δι}. 6Π} γα ἰοπδὶῈ ΔηΪΠ8] Ππηο60 ρτγορίοῦ δχίογ- 

Ἰὐχως ἘΣ πὶ ὃ τὴς δὲ (δ ἢ ΑἹ Ἶ πᾶΓΌΠπ) τοῦτ ΡΓΟ ΔΌΙ  δίοπι,, Ἰη060 ργορίογ θογυχ αυϊἴνι5 

ὙΠΟΥΤΡῊΣ ἐπεὶ ἣ τς ἀφορμὰς δίδωσιν ἀδιαστρόφους. . ὉΠ ῸΓ ΘΟΠΒΠ|}4 : πδίυγα οηΐμ νοϊυηίδίοβ ἀδί πλὶηἰπη6 ρεγυοῦ- 

(90) ᾿Αρετὴ δ᾽ ἡἶβεν εἰρχονλς παντὶ τελείωσις, ὥςπερϑ (90) Εϑί δυΐεπι ΥἹΓίι8 8118 φυίάοπι οοτπιπιαπίϊογ οπιηΐθιιβ 
60 ἀνδριάντας" καὶ ἥ ἀθεώρητος, ὥςπερ ὑγίεια" καὶ ἣ ϑεω- ρΡογίοοιο φυκράδπι, υϑὶυτὶ δἰδίν ; ἃ 18 ἰῃνυ δι Ὁ ἶα., υδὶ αὶ 

ρηματιχή, ὡς φρόνησις. φησὶ γὰρ ὁ ᾿ξχάτων ἐν τῷ 
πρώτῳ περὶ ἀρετῶν ἐπιστημονιχὰς μὲν εἶναι χαὶ θεω- 
ρηματιχὰς τὰς ἐμούσας τὴν σύστασιν ἐχ θεωρημάτων, 
ὡς φρόνησιν χαὶ δικαιοσύνην" ἀθεωρήτους δὲ τὰς χατὰ 

58 188 ; οἱ δᾶ βροου!αῖινβ, υἱ δδὲ ργυιάθηϊία. Αἰΐ δηΐπὶ Ηο- 
οδίο ἰῃ μγίιηο ἀδ υἱγίυἱθυ.5, Βεϊοπίϊο νἱγίαἴοβ 6656 οἱ Ξρθου]ᾶ- 

εἶἰνα8 τα δχ βρρου δι ομθυ8 Δ ροαηΐ ΓΟΠΙΠΙο Πα ΠἸΟΠΟΠῚ, 

αἱ ργυάοπείδπ) αἴ 116 }ι151{|8π|; Βροου Δί )η6 δι δ) Ὑδοϑη( ὃ 9 
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παρέχτασιν θεωρουμένας ταῖς ἐκ τῶν θεωρημάτων συν- 
ἐστηχυίαις, χαθάπερ ὑγίειαν χαὶ ἰσχύν. τῇ γὰρ σω- 
φροσύνῃ τεθεωρημένῃ ὑπαρχούσῃ συμθαίνει ἀχολουθεῖν 
χαὶ παρεχτείνεσθαι τὴν ὑγίειαν, χαθάπερ τῇ ψαλίδος 
οἰκοδομίχ τὴν ἰσχὺν ἐπιγίνεσθαι. (91) χαλοῦνται δ᾽ 
ἀθεώρητοι ὅτι μὴ ἔχουσι συγκαταθέσεις, ἀλλ᾽ ἐπιγίνον- 
ται χαὶ περὶ φαύλους [γίγνονται], ὡς ὑγίεια, ἀνδρεία. 
τεχιαήριον δὲ τοῦ ὑπαρχτὴν εἶναι τὴν ἀρετήν φησιν ὃ 
Ποσειδώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τοῦ ἠθιχοῦ λόγου τὸ γενέ- 
σθαι ἐν προχοπῇ τοὺς περὶ Σωχράτην καὶ Διογένην χαὶ 
Ἀντισθένην. εἶναι δὲ χαὶ τὴν καχίαν ὑπαρχτὴν διὰ τὸ 
ἀντιχεῖσθαι τῇ ἀρετῇ. διδαχτήν τ᾽ εἶναι αὐτήν, λέγω 
δὲ τὴν ἀρετήν, καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τέλους 
φησὶ χαὶ Κλεάνθης καὶ Ποσειδώνιος ἐν τοῖς προτρεπτι- 
χοῖς χαὶ «Εχατων᾽ ὅτι δὲ διδαχτή ἐστι, δῆλον ἐχ τοῦ 
γίνεσθαι ἀγαθοὺς ἐκ φαύλων. (02) Παναίτιος μὲν οὖν 
δύο φησὶν ἀρετάς, θεωρητιχὴν χαὶ πραχτικήν" ἄλλοι δὲ 
λογιχὴν χαὶ φυσικὴν καὶ ἠθιχύν' τέτταρας δὲ οἱ περὶ 
ΠΙοσειδώνιον καὶ πλείονας οἱ περὶ Κλεάνθην καὶ Χρύ- 

σιππὸν καὶ Ἀντίπατρον. ὃ μὲν γὰρ ̓ Απολλοφάνης μίαν 
λέγει, τὴν φρόνησιν. τῶν δ᾽ ἀρετῶν τὰς μὲν πρώτας, 
τὰς δὲ ταύταις ὑποτεταγμένας. πρώτας μὲν ταςϑε, 

φρόνησιν, ἀνδρείαν, δικαιοσύνην, σωφροσύνην" ἐν εἴδει 
δὲ τούτων μεγαλοψυχίαν, ἐγχράτειαν, χαρτερίαν, ἀγχλί- 
νοιαν, εὐβουλίαν. χαὶ τὴν μὲν φρόνησιν εἶναι ἐπιστή- 
μὴν καχῶν χαὶ ἀγαθῶν καὶ οὐδετέρων, τὴν δ᾽ ἀνδρείαν 
ἐπιστήμην ὧν αἱρετέον χαὶ ὧν εὐλαβητέον χαὶ οὐδετέ- 
ϑῶν᾽ τὴν δὲ διχαιοσύνην " "" (99) τὴν δὲ μεγαλοψυχίαν 
ἐπιστήμην ὃ ἔξιν ὑπεράνω ποιοῦσαν τῶν συμθαινόντων 
χοινῇ φαύλων τε χαὶ σπουδαίων᾽ τὴν δ᾽ ἐγκράτειαν διάθε- 
σιν ἀνυπέρθατον τῶν χατ᾽ ὀρθὸν λόγον ἢ ἕξιν ἀήττητον 
ἡδονῶν. τὴν δὲ χαρτερίαν ἐπιστήμην ἢ ἕξιν ὧν ἐυυε- 
νητέον χαὶ μὴ καὶ οὐδετέρων. τὴν "δ᾽ ἀγχίνοιαν ἕξιν 
εὑρετικὴν τοῦ χαθήχοντος ἐχ τοῦ παρχχρῆμα᾽ τὴν δ᾽ 
εὐδουλίαν ἐπιστήμην τοῦ σχοπεῖσθαι ποῖα χαὶ πῶς 
πράττοντες πράξομεν συμφερόντως. ᾿Δνὰ λόγον δὲ χαὶ 
τῶν καχιῶν τὰς μὲν εἶναι πρώτας, τὰς δ᾽ ὑπὸ ταύτας" 
οἷον ἀφροσύνην μὲν καὶ δειλίαν καὶ ἀδιχίαν χαὶ ἀχκολα- 
σίαν ἐν ταῖς πρώταις, ἀκρασίαν δὲ χαὶ βραδύνοιαν καὶ 
χαχοβουλίαν ἐν ταῖς ὑπὸ ταύτας. εἶναι δ᾽ ἀγνοίας τὰς 
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ΘΔ 5 4128 ΡΕΓ Θχίδηϑίοποπι ἰπϑθ οἰδηίουν υ]{γἃ οᾶς 4υα ΟΧχ 8ρ65 

ου]αἰοπὶ δι.8 οοπείδπί, γϑὶ αἱ! βδη! δίομ οἵ γοθυγ. Ναπιαᾳυα 

ἰδ ρογδη ἴδηι, αὐ οἱ ἴῃ βρθου]δίϊοηΐς ραγία οϑΐ, βοῦ 6χ- 

ἰεπϑίοποπι βοαυΐ θοπδ ναοί υἀϊηο πὶ δίαι6 ΠΟῚ βθοι8 ἃς ογ- 

πἰοὶβ βἰγυσίαγα ΓΟ δοοσάογο. (91) ΑρΡΕΙἸαπίαγ δυΐοιι 

ἀθεώρητοι, υΐδ ΘΟΠΒΟΠδίοπο5 ποη ᾿ιαθοηί, βοὰ δοσβάυμηι τοὶ 

αἰγοᾶ ἰρῃᾶνοϑ, υἱ βδηϊ 458 οἱ (ογί 0. Ατγρυϊποηίυπι γθΓῸ 

΄υο4 δι θδἰδη (415 511 υἱγίῃι8,, δἰΐ Ῥοβί ἀθηΐυ5 ἰπῃ ΡΓΙΠ)Ο ΠγοΓᾶ- 

118. γαίἱοῃἷβ, φυοά πῃ ῥγοίθοία {πογίηΐ ϑοογαῖθβ, Ὠοσθηδς 

εἰ Αη(ἰβίΠοῃ65. 886 δυίοι οἱ υἱΐπὶ δυο πίδη  ία!] 6, αυΐὰ 

Υυἱγίας! ορρομαίαγ. Ὀοσογὶ γοΓῸ ροϑδδ Υἱγίυΐοιη εἴ ΟΠ Γυδὶρ- 

Ρυϑ ἴῃ ῥγίπιο ἀδὲ ἤπα ἀἰκὶί οἱ ΟἸθδηῖε8. οἱ Ῥοβίἀοηϊιβ ἰμ 

Ἐχμονίδ[οπίθυβ οἱ Ποοαίο. Ουοὰ δυίδηι ἀοοοτγί ροβοὶΐ, δχ 

60 οομδίδί, αυοὰ Ὀοηΐ ἐχ ̓π8}}5 ἠαηΐ. (92) Ραπαίυς9 αυϊάδιῃ 

ἀυδ5 ροϑιυὶ νυἱγίυϊ68,, οοπίομρ αἰ νδπ) οἱ δείἐνδπ) ; 4}1} ἰγος, 

ΓΑ ΟΠ] ΘΠ, παῖ ΓΔ] 6 Π) οἱ ΠηΟΓΆ] ΟΠ; αυδίϊιογ Ροβίἀοῃέιιπ, 

Ρἰυγεβ ΟἸοδη 68, ΟἸ γγβίρρυδ οἱ Απἰΐμαῖογ. Αρο!ορίμδιοϑ 

ἐηϊνεγο ὑπδη} αἰεί! υἱγίυΐοι, ργυἀοηι δι. Ῥόγγο υἱγίυ- 

ἴυπι 1858 φυϊ ὁπ ργ 88, 8188 γγῸ οἷβ δι] ε85. ΓΔ 

αὐΐάοι δὸ γε 1] ργίπεῖροθ 6556 ργυάοιίίδιη, (γιὰ ΐηοιη, 

᾿υδε 8}, ἰοπρογαπ δ); ᾿άΓα πὶ δυ 6 πὶ ἰπ δροεῖθ, Ππηδμ8-- 

Ηἰη ἰδίοιη,, οοπ ποι ΐαπι, ἰοἰεγδη [8 π), 50] ογίἑδιη, οὐμοἷ- 

"0. Αὐ ρμγυάρη ἴδηι αᾳυϊάομη 8οϊοη ἰδ Π) 6586 ὈΟΠΟΓ πὶ ὃς 

τη ]όγυμι ἂς που(γογυη ; (ογ ἰ πἀϊΠ6 πὶ ὙΘΓῸ δἰ. ηἰἰ8π οογυπι 

απ" ΟΠ ποια δυηῖ {πα 4806 ἰυοἱοηἀδ αὐδραια πουΐγαπι Πο- 

γα ; Φυκ ἰἀπ| ἡ" “ (93) πιδρηδηϊπηϊδίοπι δεϊδη(ἰδπ δυΐ 

Πα δἰ Γπὶ, οἱ τοδὶ οοἰδίογοπη οπππίθυβ αυὰ: σΟΠΙΏροΓα 

Ῥοβϑίηϊ, ξ4ι} 6 Γ ὈΟΠογύμι ἃ 0 ΠΙΔΙΟΓῸΠῚ ; ΟΟὨ ΠΟ 81 ΥΘΓῸ 

δῇροςοποῖῃ πἰ η6 ἀχοοἀνηΐδη) γοοίδιῃ γί πο Π) βῖνα Πδΐ- 

ἴμπὶ νοϊαμίδί! θυ. ἰην οἴ πὶ ; ρΟΥΓΟ ἰοἰογδη(ίϑαι βοϊοη 8} 

βῖυβ [δἰ ϑέζιπ δᾶγυ τὶ γογυπὶ αυΐθυ5 ἰῃδίδίοπαιπι δἰζ γ6] πο, 

δίφυδ πουίγδγιμι ; 5301] ογί ἰ8π| δυιΐοιῃ δ. ἐοἰογο πὶ οὔποὶὶ 

ἱπυθῃίογοι ; ΘΙ. πὶ γοΓῸ βοίοη[ἰ8Π| ἱπδρίοἰομαΐ αυῶρπδηι 

οἱ 4ὺ0 γμδοῖο ρογθηίοβ {1} {6 γ ὁρογθιηυγ. (ομῃδοηίδηρο πη οάο 

Υἱ ϊοτυπι ΖΌραΠ6 ἃ] 8 6586 ῃγίπιδ, Δ]ΐὰ [εἰ δυ )οοίδ : ρυΐδ 

ἰπιργυἀοηίδη), (ογπιί ΐποιη, ἰπ)υϑι δαὶ, ἱπί οι ρογδη(δπὶ 

ἰπ δυο ἸοοῸ 6556; ἱποοη(ἰποη ΐδπὶ,, ἰοθε ἀπο) οἱ Πλᾶ- 

[συμ οΟηϑ πὶ [18 6886 5] οοἴδΔ. Ε586 δυίοπι ΘΑΓΌΠΙ ΓΟΓΌΠῚ 

καχίας,, ὧν αἱ ἀρεταὶ ἐπιστῆμαι. (9) ᾿Αγαθὸν δὲ κοι- δ. δἰ διογδηιἰδπι νἰ ἴα, αυάγυπι ϑοθμίϊὰ υἱγίυ8 οἱ, (94) Βο- 

νῶς μὲν τὸ οὗ τι ὄφελος, ἰδίως δ᾽ ἦτοι ταὐτὸν ἢ οὐχ ἕτερον 
ὠφελείας. ὅθεν αὐτήν τε τὴν ἀρετὴν χαὶ τὸ μετέχον 
αὐτῆς ἀγαθὸν τριχῶς οὕτω λέγεσθαι" οἷον τὸ ἀγαθὸν 

45 ἀφ᾽ οὗ συμθαίνει, ὡς τὴν πρᾶξιν τὴν χατ᾽ ἀρετήν" ὧφ᾽ 
οὗ δέ, ὡς τὸν σπουδαῖον τὸν μετέχοντα τῆς ἀρετῆς "ἡ 
ἄλλως δ᾽ οὕτως ἰδίως δρίζονται τὸ ἀγαθόν, τὸ τέλειον κατὰ 
φύσιν λογικοῦ ὡς λογικοῦ, τοιοῦτον δ᾽ εἶναι τὴν ἀρε- 

τήν. ὡς μετέχοντα τάς τε πράξεις τὰς χατ᾽ ἀρετὴν χαὶ 
δ0 τοὺς σπουδαίους εἶναι’ ἐπιγεννήματα δὲ τήν τε χαρὰν 

χαὶ τὴν εὐφροσύνην χαὶ τὰ παραπλήσια. (95) ὁςαύτως 
δὲ χαὶ τῶν χαχιῶν τὸ μὲν εἶναι ἀφροσύνην, δειλίαν, 
ἀδικίαν καὶ τὰ παραπλήσια’ μετέχοντα δὲ χαχιῶν τάς 
τε πράξεις τὰς κατὰ χαχίαν καὶ τοὺς φαύλους" ἐπιγεν- 

πυπὶ ὙΘΓῸ οοπιπμυηΐίογ φυΐάδπι ἰὰ 6566 ᾳυοὰ 5[ΐ υἱἱ]6, ρτο- 

ρα υθγο ϑῖνε ἰ 6 Πὶ δίνο ἂἃὺ υ{ἰῖ6 Ποη δἰίθπυπι. Οὐοοίὶτοδ 

δπι ἰρδᾶπι νΥἱγίυΐδι ᾳυδη ραγίΐοδρα ᾿ρϑέιὶδ Ὀοπιπ ἰδ ἐγ ρ)!- 

εἰίογ ἀϊοὶ, 83εἰ σοί θοπυπι ὁχ 400 οομ ἰϊηρίὶ, νοὶ δος ΙΟποπ 

δοουπάυπι Υἱγίυίοπ); ἃ 400 δυίοιη, νοὶ υἱἱ ργο πὶ υἱγίυ 

ραγιἰεἰροπὶ " " ΑἸϊίογ ἰδ ργοργία ἀοῆπ᾽ υπΐ Ὀοπμ πὶ, 4ιοὰ εἰΐ 

Ρογίρεϊυπι ΒΟ πὶ μϑἔιΓΔΠη γϑ[ 008 }15 ἰδ μα υδπὶ ΓΑΙ ΪΟΠ8118. 

Πυ]υμποάΐ γ γῸ 6886 Υἱγίυϊοπι, υἱ 4π85 ᾿ρδίυδ ραγίἰεἰροηξ, οἱ 

δείίοποδ δἰπί βοουη πὶ υἱγίυ θη οἱ ᾿Οην 68 ῬΓΟδὶ  ἀοςο8» 

ΒίὁΠ68 Υ6ΓῸ ᾿ἰμϑῖ018 ρσϑι.}}}}ΠῈ 6556 οἱ αἰ {᾿δπ οἱ δ δἰπι!}ΐδ. 

(9) Εοέάεπι πιο60 εἰ ἰπ πι8}}15 [1 αὐ ΐάἐπη 6866 ἱπιργυάδη- 

ἰδπι, Γογπιϊἀΐποηι, 1) υδ[{{᾿πὶ οἱ ᾿νἷΚ δ} ἃ ; 4.5 δυΐδπ)ι 

πιδίογυπι) ραγι οἰ ροηϊ, ΥἹ 506 0886 δου. οἱ ΓΔ 108 ̓ ἸΟΠΊΪΏΘΘ : 

(2. 
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τὴν δυςφροσύνην χαὶ νήματα δὲ τήν τε ὀυςθυμίαν χαὶ 

τὰ ὅμοια. 
τὰ δ᾽ ἐχτός, τὰ δ᾽ οὔτε περὶ ψυχὴν οὔτ᾽ ἐχτός. 

μὲν περὶ ψυχὴν ἀρετὰς χαὶ τὰς χατὰ ταύτας πράξεις" 

τὰ δ᾽ ἐχτὸς τό τε σπουδαίαν ἔχειν πατρίδα χαὶ σπου-- 

δαῖον φίλον καὶ τὴν τούτων εὐδαιμονίαν’ τὰ δ᾽ οὔτ᾽ ἐχτὸς 

οὔτε περὶ ψυχὴν τὸ αὐτὸν ἑαυτῷ εἶναι σπουδαῖον χαὶ 

εὐδαίμονα. (6) ἀνάπαλιν δὲ καὶ τῶν καχῶν τὰ μὲν 
Ἁ 5 ὰ ’ ᾿ ὰ Ε ᾿] ὰ ’ 

περὶ ψυχὴν εἶναι, τὰς χαχίας χαὶ τὰς κατ᾽ αὐτάς πρα- 

ξεις: τὰ δ᾽ ἐχτὸς τὸ ἄφρονα πατρίδα ἔχειν καὶ ἄφρονα 

φίλον καὶ τὴν τούτων χαχοδαιμονίαν" τὰ δ᾽ οὔτ᾽ ἐχτὸς 
Ψ Ἔ ,} “ λ [ἡ [ο [ ᾿ ΠΝ 

οὔτε περὶ ψυχὴν τὸ αὐτὸν ἑαυτῷ εἶναι φαῦλον χαὶ χα 
ὙἘῈΝ ΄« Ξ“ 

χοδαίμονα. [Ἔτι τῶν ἀγαθῶν τὰ 
ΎὝ 

δὲ ποιητικά, τὰ δὲ τελιχὰ καὶ ποιητικά, τὸν μὲν οὖν φί- 

λον χαὶ τὰς ἀπ᾽ αὐτοῦ γινομένας ὠφελείας ποιητιχὰ 

εἶναι ἀγαθά" θάρσος δὲ καὶ φρόνημα χαὶ ἐλευθερίαν χαὶ 

τέρψιν χαὶ εὐφροσύνην χαὶ ἀλυπίαν χαὶ πᾶσαν τὴν χατ᾽ 
φ 

ἀρετὴν πρᾶξιν τελιχά, (07) ποιητιχὰ δὲ χαὶ τελιχὰ εἰναι 

τὰς ἀρετάς. καθὸ μὲν γὰρ ἀποτελοῦσι τὴν εὐδαιμονίαν, 
ποιητικά ἐστιν ἀγαθά: χαθὸ δὲ συμπληροῦσιν αὐτήν, 

ὥςτε μέρη αὐτῆς γίνεσθαι, τελικά, ὁμοίονς δὲ χαὶ τῶν χα- 
΄ἌΌ ΟΥ̓ . ἢ } ’ 3 5 χῶν τὰ υὲν εἶναι τελιχά, τὰ δὲ ποιητιχά" τὰ δ᾽ ἀμφο- 

τέρως ἔχοντα. τὸν μὲν ἐχθρὸν χαὶ τὰς ἀπ᾽ αὐτοῦ γενομέ- 
᾽Ἁ4 ν ’ ’ 

νας βλάδας ποιητικὰ εἶναι" χατάπληξιν δὲ χαὶ ταπεινό- 
τητα χαὶ δουλείαν καὶ ἀτέρπειαν χαὶ δυςθυμίαν καὶ 
περιλυπίαν καὶ πᾶσαν τὴν χατὰ κακίαν πρᾶξιν τελιχα" 
ἀυφοτέρος δ᾽ ἔ; ὸ (ας), ἐπεὶ χαθὸ μὲν ἀποτ ἀαφοτέρονς δ᾽ ἔχοντα (τὰς χαχίας), ἐπεὶ χαθὸ μὲν ἄποτε- 
λοῦσι τὴν χαχοδαιμονίαν, ποιητιχά ἐστι" χαθὸ δὲ συω- 
πληροῦσιν αὐτήν, ὥςτε μέρη αὐτῆς γίνεσθαι, τελιχα, (08) 
"Ἔτι τῶν περὶ ψυγὴν ἀγαθῶν τὰ μέν εἰσιν ἕξεις, τὰ δὲ 8 
διχθέσεις. τὰ δ᾽ οὔθ᾽ ἕξεις οὔτε διαθέσεις. διαθέσεις 

3 
᾽ 

μὲν αἱ ἀρεταί, ἕξεις δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα, οὔτε δ᾽ ἕξεις 
Ψ ’ ’ ως ΄- ᾿Ὶ “Ὁ 

οὔτε διαθέσεις αἷ ἐνέργειαι, χοινῶς δὲ τῶν ἀγαθῶν 
᾿ Χ , 3 ’ Λ΄. 9 ( ς οκο ᾿ 

μιχτὰ μέν ἐστιν εὐτεχνία χαὶ εὐγηρία, ἁπλοῦν δ᾽ ἐστὶν 
ἀγαθὸν ἐπιστήμη. χαὶ ἀεὶ μὲν παρόντα αἱ ἀρεταί, 
οὐκ ἀεὶ δέ, οἷον χαρά, περιπάτησις. 

, ΞΦ ν Ἀ7 ὶ ᾿ νι , ὶ 
συμφέρον εἰναι καὶ δέον χαὶ λυσιτελὲς χαὶ χρήσιμον κα 
εὔχρηστον καὶ καλὸν χαὶ ὠφέλιμον καὶ αἱρετὸν καὶ δί- 
χαιον. (οθὴ συμφέρον μὲν ὅτι φέρει τὰ τοιαῦτα ὧν 
συμβαινόντων ὠφελούμεθα" δέον δ᾽ ὅτι συνέχει ἐν οἷς 
“ρή" λυσιτελὲς δ᾽ ὅτι λύει τὰ τελούμενα εἰς αὐτό, ὥςτε 
τὴν ἀντιχατάλλαξιν τὴν ἐχ τῆς πραγματείας ὑπεραίρειν 

τῇ ὠφελείᾳ" χρήσιμον δ᾽ ὅτι χρείαν ὠφελείας παρέχε- 
Ψ 3 ͵ 4 , ᾿ 

ται" εὔχρηστον δ᾽ ὅτι τὴν χρείαν ἐπαινετὴν ἀπεργαζε-- 
λ΄ φ» ν ν Ἂ “ , 

ται χαλὸν δ᾽ ὅτι συμμέτρως ἔχει πρὸς τὴν ἑχυτοῦ ψρεῖαν" 
᾿ .] . ἢ υσ 9 ΩΝ τς ΓΨῚ 

ὠφέλιωον δ᾽ ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν ὥςτε ὠφελεῖν" αἴρετον ὁ 
, : : βφ ἢ [ε 3 ’ 3. 3 μι “ 

ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν ὥςτε εὐλόγως αὐτὸ αἱρεῖσθαι" δίχαιον 

δ᾽ ὅτι νόμῳ ἐστὶ σύμιψωνον χαὶ χοινωνίας ποιητιχόν. 
(ιυ0) καλὸν δὲ λέγουσι τὸ τέλειον ἀγαθὸν παρὰ τὸ πάντας 
ἀπέχειν τοὺς ἐπιζητουμένους ἀριθμοὺς ὑπὸ τῆς φύσεως 

ἢ τὸ τελέως σύμμετρον. εἴδη δ᾽ εἶναι τοῦ χαλοῦ τέτ- 

ταρα,, δίχαιον, ἀνδρεῖον, κόσαιον, ἐπιστημονιχόν' ἐν 
γὰρ τοῖςδε τὰς καλὰς πράξεις συντελεῖσθαι. ἀνὰ λόγον 

ὁὲ χχὶ τοῦ αἰσχροῦ εἶναι εἴδη τέτταρα, τό τ᾽ ἄδιχον 

ν. 
τα 

ΒΙΒΛ. 2, α. ΖΗΝΩΝ. 

ἸΟΓΏΠῚ 6896 δοσθϑϑίοηθδ ΤΟΓΟΓΟΙ οἱ δηροόγρηι οἱ σοίογα ἰῃ 

Ἔτι τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν εἶναι περὶ ψυχήν, δ πο του). Ρτγωίΐογοδ Ροηδ 8118 6686 εἰγοᾶ δηϊπηυι,, δ} ἰἃ 

οχίγπϑοουδ, αἰ ποαυ6 αἶγοδ ἃπίπηπι ἤρα ἀχίγὰ. Εἰ θᾶ 

αυϊάθιη φυς κἰμί οἴγοᾶ δηΐπγαπι, Υἱἰγία 65 6856 υἱγίυϊ 46 

δοίίοιθα ; 4 νοΓῸ λίγ ηβοσυβ βἰηΐ, ποθίϊοπι Ἰᾶρογα ρᾶ- 

(γίδυ) οἱ δπιίευπι δἰποθύι Πδγυμπάυθ τόγὰπὶ ΟΟΠΜ 61 

(ο οἰϊαίοπι ; 4ιξ5 γθγο ποαιια ὀχίγίπϑθουῦβ ὩΘηΒ6 ἰῃ δ ΪΠ10 

δἰηΐί, θᾶ οὐυδπχοάϊ 6556 80 δἱ αυἷθ 'ρ56 δἱδὲ ἱρδὶ δ᾽ Ὀοπῦϑ ἃς 

(εχ. (960) Πυτβὺυβ δυΐοπι τηδὶδ Ῥαγίϊπι θέθ6 Οἶγοὰ δηϊ- 

ταυτὶ, ἰρθᾶ υἱάοιϊοοὶ υἱεα δοίἰοποϑαυθ υἱ(οὗδδ; ραγί! πὶ 

οχίγίπβοουβ, υἱ δἰυ]ΐαπι ΠΔΌΘΓΟ ρα γίδπι δέ βίο άυπι ἃπιΐ - 

οὐ οἱ ᾳυξδ ἰδῖᾶ σοῃβοαυϊίογ ἰη(ο] οἰϊδίοηι ; ρᾶγί πὶ ὨΘ41)6 

μὲν εἶναι τελιχά, τὰ Ὁ 7 ὀχ γίπϑθοιδ 6856 ΠΟΩ86 οἶγοᾶ δηϊμηυπι, υἱ ἰρδβιπὶ 51}} ἱμϑὶ 

6886 Πη4]υη} ἀίφι!α ἰη(6! θη. 116π ὈΟΠΔ 818 Ὑθγβαγὶ οἰγοὰ 

ἤποβ, δα ἰῃ οροί οοπϑίβίογα, 8118 υἱγυμηαιιθ δἰπια]. 

Αἰηΐουϊῃ ρίαν οἱ φῦ 80 'ρϑὸ ποὶβ ργουθηϊαηΐ σομπηπλοᾶ 

οἤἴεοϊι 6856 Ὀ0Πᾶ; ρόγγοὸ οοηῃῇαάρηϊδπ) οἱ πηδρη ἀπ 6 ἢ} 

δηϊπιὶ οἱ ᾿ἰθογίδίοθῃ οἱ οδἹθοίαιοποιη οἱ αἰ {|8πὶ οἱ ἔγδη- 

4υϊδίδιι οπμμποιηαῦι νἰγίυ 85 δοίἸο πο πὶ ἢ 5 'π ρᾶτγία 6556. 

(97) 56 εἱ οἴποϊοη(ία οἱ δὰ ἤπϑηι ρεγποηία ὈΟΠΔ ἐ886 

τἰγίυϊο5. : πᾶπ| ὁχ 60 αὐἱάρσπῃ αὐοά μογῇολυηί (εἰ οἰ δίοηι, 

οἴοοῖίϊνα βδιιηΐ ὈοΠᾶ ; 6Χχ 60 γὑϑῖὸ φιοὰ ᾿Π]διῃ συ μαγίοϑ 

ἰμϑίυβ ἱπιρ!οηΐί, δὰ ἄποηι μογίϊποηΐ. αγίὶ γδίίοπο τηδ]ο- 

Γὰπι 4υοαι6 818 6856 ἢπα!ᾶ, 818 οἴϊεοίἑνα, 8114 ἰπ 

υἰγυπιφυθ τηοάυμ 86 πδδη(α. [ηἰπιίουπη ποΙηρΘ οἱ αιιᾶ; 

80 ἶμθο ογἰυμπίυς ἱποοιιπε ἀδ, εἴδοι νὰ 6856; δἰ υρὶ  ἰδίεπὶ 

δυίοα οἱ ᾿νΠ}Ππαΐοηχ οἱ 861 υἱδυΐοπι οἱ πιο δϑίϊδπι οἱ πα το- 

ΓΟ. ἃς ἰγίβι δηλ οπιποπηαιια δοίϊοηοπι πη}  α», δὰ {ἰπθ 
Ρογίίπογο ς αἱγαπιαια δυΐδπι ᾿δίθογα Υυἱ 8, οἱ ὁχ θὺ φυοά ἰπ- 

[γυπί πο! οἰ αίοιη, οἴδοί νὰ δυηί ; οἱ ὁχ οο ᾳυοὰ 6δι"), υἱ 

ἰρϑίιιϑ ραγίθϑ ουδἀδηΐ, ἱπηρὶοηΐ, δὰ ἤποπι ρογιἰπεηΐ. (98) ὕΓα"- 
(ογοᾶ ὈοπΠογυμ δηϊπιΐ 8|18 ὨδὈϊίι5 δυιηί, 4}18 δδοίομο8, 8}18 

πουΐγιη. ΑἸΠδοίοΠ 65 φυϊάδαι Υἱγίυ 65 δυπί,, ᾿Δἰἴυ5 Δ 61] 

δἰ αϊα, ρόγγὸ δοίίομθϑ 606 ὨδΌϊ 5 ΠΘαν}}6 δί[ο[ [0Π65 δυπί. 

Οοιππλυπίίοῦ δυΐοπὶ Ὀοποτγῦπι υράδιη 5υπὶ πλϊχίλ, υἱ [α"- 

οὐμπά 85 ρτο} 5 οἱ αυϊοία ϑοησαίι!5 ; 5 ΠΊΡ]ῸΧ Ὑ6ΓῸ ὈΟΠι πὶ 6δὲ 

πᾶν δ᾽ ἀγαθὸν 9 ςοἱοηίίΑ. Ας ΒοΠροΓ αυΐάοπι γι Ὡοβοηίἃ ὑοηᾶ Υἱγίυϊο5; θη 

86 ΡΥ δυΐοπι, υἱ σαυάΐυπι, ἀοδιηλθι]αῖο. οπηπὶ δυΐθ πη 

ΟΠΏ6 οοπάποοῃϑβ οἱ ορρογίπημππι οἱ ᾿υσγοδυπὶ οἵ {}}6 οἱ οθηιϊ- 

τιοάσυπι οἱ ρΡυ]οϊιτυπι οἱ ζυνδη5 εἴ ορίδὈ!!6 οἱ ᾿υδίιπι 658. 

(99) Οοπάυοοπϑ αιίάεπι φυοὰ δὰ οοπίογαϊ, αυΐθ8 σοπίΐι - 

σοηξδυ8 οπουϑηΐαπι οδρίπηι8, ορρογίαπυπι αυσὰ ἰπ ἰἷδ 
αυα» ορογίοϊ π08 οοπίϊηθαῖ ; ̓πογοϑυπ) (σγαοε αὐ πυϑνδϑιιηι 

ΒΟ υ η8 ἱπηροπ588 ) αυοά φυδ ἰη ΠΠΠυἃ ἱπιροπάππίυν ἀἰβ5.]}- 

γαΐ, υἱ φυὶ ὁχ ποροί[αἰΐοηθ αυξοδίυ8 (Δοἴυ5 651 οιμο ὑπιοπίὶ 

πιαρηίἀϊπ6 δυϊωρίαπι ὀχϑυρογοί; Ὁ{Π|6 φυοα υϑυπὶ ργα!- 

βίοι υἰΠΠ|4|5;; οοποάπτη νόγοὸ αυοὰ ᾿ἰδυϊδῃίϊοπι δίϊογαί 

αἱ δίοπ ; ρυ]ε γυπὶ φυοὰ ἀρορπίοπι δυΐ ἀϑιπὶ γα )οδί ; 

ἤανδηβ χυοὰ [2416 5[1 υἱ ἦιυνᾶγα ροβϑὶ! ; ορίδθί!ο φυοά οὐ αϑπηοί 

δἰξ αἱ ορίϊοηο ργωροβίία πιογο ἰὰ οἰ ραηλιϑ; Ἰυδῖυπι γΕΓῸ 

χυοὰ ᾿υγί ας Ἰορὶ ὀοποογάοί οἰδοίδί 6 5οςϊοῖαί 68. (100) 
Ἡοπορίυμῃ δυΐδηι ἀἰσπὶ φυοὰ 511 μογίθοίηπι θοπαπι, αυοτὶ 

ΟΠΠ68 ἃ πδίυγὰ ἰιδροδί αυδοοιίοβ ὨυπηογοΘ δίνα ρογίρο[ ὁ 

τηοάογαῖυπι. ἘΠ0υ8 υδίίυοῦ δροοίθβ ἰγαδιηί : }υ5ι} 8 πι, 

(ογεϊξυἰποη, ἰοιπρογαπίΐδπι, βοϊοπίίδπι : πᾶπι ἰηἴΓᾺ ᾿ϊὰ5 ἴῸ 

πρδίδϑ δοίοποα σομῃϑυ γί. Εδάοπι {ποι γί ομο ἴθ ΓθΘ 



18. ΜΠ], 

καὶ τὸ δειλὸν καὶ ἄχοσμον χαὶ ἄφρον. λέγεσθαι δὲ τὸ 
χαλὸν ὑοναγῶς μὲν τὸ ἐπαινετοὺς παρεχόμενον τοὺς 
ἔγοντας ἀγαθὸν ἐπαίνου ἄξιον" ἑτέρως δὲ τὸ εὖ πεφυχέ- 
ναι πρὸς τὸ ἴδιον ἔργον ἄλλως δὲ τὸ ἐπιχοσμοῦν, ὅταν 
λέγωμεν μόνον τὸν σοφὸν ἀγαθὸν καὶ χαλὸν εἶναι. (101) 
ἔγουσι δὲ μόνον τὸ χαλὸν ἀγαθὸν εἶναι, χαθά φησιν 

᾿βχάτων ἐν τῷ τρίτῳ περὶ ἀγαθῶν χαὶ Χρύσιππος ἐν 
τοῖς περὶ τοῦ χαλοῦ᾽" εἶναι δὲ τοῦτο ἀρετὴν χαὶ τὸ μετέ- 

γον ἀρετῆς, ᾧ ἔστιν ἴσον τὸ πᾶν ἀγαθὸν χαλὸν εἶναι καὶ 
τὸ ἰσοδυναμεῖν τῷ χαλῷ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τούτῳ. 
ἐπεὶ γάρ ἐστιν ἀγαθόν, χαλόν ἐστιν" ἔστι δὲ χαλόν" ἀγα- 

- 

τι. ΖΕΝΟ. 

αυοΐ 65ὲ ἰῃ βροϑοίεβ χυδίίυον Ξεἰπάυηΐ, ἱπ ἰη] υ5{Π᾿|4η}, (οΥ- 

πἰἀϊποπι, ἱπίοηιρογδηςδη) οἵ μοι! ρἰεη[Ὧπ|, ὈΪοὶ δυΈ61 

μοηρδίυπι πηΐοα αὐυϊάοπη αυοαὰ 608 αιΐ ἰοῦ γα {1} διπί 

τηογίΐο οημπὶ Ἰαυᾶς αἰ ποῖ (80 ; 81} δὐΐοπιὶ θθη6 οἱ δῃία 

δὶ Ορυβ βδυυ) ΠΑ 6556; ΔΙΠῸΓ τόγοὸ αυοὰ οχογποῖ, 

ᾳυυηι ἀΐοἸ Ππ|0}5 501 0πὴ βδρίοπίοπι ὈΟΠ1}}) ἸΙΟΠοϑἰ 6116 6886. 

(101) Ὀἱουμί δυΐοῃυ χυοὰ ποποϑίυπι) 51, ἰὰ βδοπὶ 6536 

θοηυπὶ, υἱ Ἠροδίο ἰπ (ογίϊο ἀθ "οηὶβ εἷϊ οἱ ΟἹ γυϑρρυ8 

ἴῃ Πἰγ5 46 Ποποσίο. [ἃ δυΐδηιχ 6856 υἱγίμ πὶ οἱ αιοά 5 

Υἰ 15 ραγί!σΘρ 8 : οὐἱ απ 816 {1} ὁ5ῖ, θοπαπ πη 0} 

εἰῖ, ἰὰ αἰαὶ πΠοποϑίιπὶ 6556, Ποποβίι πη) δυίοπη 80 θΟη πὶ (Δ - 

[851 

ὑὸν ἄρα ἐστί. δοχεῖ δὲ πάντα τὰ ἀγαθὰ ἴσα εἶναι χαὶ Θοἰιπάοπι ναῖογο : ἰὰ δυΐοπι Ππυΐο βἰπιῖ!6 οβί. Νὰπὶ φυΐα Βοπαμι 
πᾶν ἀγαθὸν ἐπ᾽ ἄχρον εἶναι αἱρετὸν καὶ μήτ᾽ ἄνεσιν μήτ᾽ 
ἐπίτασιν ἐπιδέχεσθαι. τῶν δ᾽ ὄντων φασὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ 
εἶναι, τὰ δὲ χαχά, τὰ δ᾽ οὐδέτερα. (τυ2) ἀγαθὰ μὲν 
οὖν τάς τ᾽ ἀρετάς, φρόνησιν, δικαιοσύνην, ἀνδρείαν, 
σωφροσύνην χαὶ τὰ λοιπά" χαχὰ δὲ τὰ ἐναντία, ἀφρο- 
σύνην, ἀδιχίαν χαὶ τὰ λοιπά" οὐδέτερα δὲ ὅσα μήτ᾽ 
ὠφελεῖ μήτε βλάπτει, οἷον ζωή, ὑγίεια, ἡδονή, κάλλος, 
ἰσχύς, πλοῦτος, εὐδοξία, εὐγένειχ' καὶ τὰ τούτοις ἐναν- 
τία, θάνατος, νόσος, πόνος, αἴσχος, ἀσθένεια, πενία, 
ἀδοξία, δυςγένεια χαὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, χαθά 
φησιν ἱξχάτων ἐν ἑδδόμῳ περὶ τέλους καὶ Ἀ πολλόδωρος 
ἐν τῇ ἠθιχῇ καὶ Χρύσιππος. αἡ γὰρ εἶναι ταῦτ᾽ ἀγαθά, 

5 ἀλλ᾽ ἀδιάφορα χατ᾽ εἶδος προηγμένα. (103) ὡς γὰρ 
ἴδιον θερμοῦ τὸ θερμαίνειν, οὐ τὸ ψύχειν, οὕτω χαὶ ἀγα- 
θοῦ τὸ ὠφελεῖν. οὐ τὸ βλάπτειν" οὐ μᾶλλον δ᾽ ὠφελεῖ 
ἢ βλάπτει ὃ πλοῦτος καὶ ἣ ὑγίεια" οὐκ ἄρ᾽ ἀγαθὸν οὔτε 
πλιῦτο: οὔν᾽ ἡγίεια. ἔτι τέ φασιν, ᾧ ἐστιν εὖ καὶ 

ου χαχῶς χρῆσθαι, τοῦτ᾽ οὐχ ἔστιν ἀγαθόν" πλούτῳ δὲ χαὶ 
ὑγιεία ἔστιν εὖ καὶ χακῶς χρῆσθαι: οὐχ ἄρ᾽ ἀγαθὸν 
πλοῦτος χαὶ ὑγίειχ. Ποσειδώνιος μέντοι χαὶ ταῦτά 

φησι τῶν ἀγαθῶν εἶναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν ἡδονὴν ἀγαθόν 
φασιν 'Εχάτων τ᾽ ἐν τῷ ἐνάτῳ περὶ ἀγαθῶν καὶ Χρύ- 

85 σιππος ἐν τοῖς περὶ ἧ δονῆς" εἶναι γὰρ καὶ αἰσχρὰς ἧδο- 

γάς, μηδὲν δ᾽ αἰσχρὸν εἶναι ἀγαθόν. (104) ὠφελεῖν δέ 
ἐστι χινεῖν ἢ ἴσχειν χατ᾽ ἀρετήν. βλάπτειν δὲ κινεῖν ἢ 
ἴσχειν χατὰ χαχίαν. Διχγῶς δὲ λέγεσθαι ἀδιάφορα" 
ἅπαξ μὲν τὰ αήτε πρὸς εὐδαιμονίαν μήτε πρὸς χχχοδαι- 

40 μονίαν συνεργοῦντα, ὡς ἔχει πλοῦτος, δόξα, ὑγίεια, . 
ἰσχὺς καὶ τὰ διαοιχ᾽ ἐνδέχεται γὰρ καὶ χωρὶς τούτων 
εὐδαιμονεῖν, τῆς ποιᾶς αὐτῶν γρήσεως εὐδαιμονιχῆς 
οὔσης ἢ χαχοδαιωονιχῇῆς. ἄλλως δὲ λέγεται ἀδιάφορα 

τὰ αήθ᾽ δρῃῆς μήτ᾽ ἀφορμῆς χινητιχά, ὡς ἔχει τὸ 
45 ἀρτίας ἔγειν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς τρίχας ἢ περιττάς, ἢ 

ἐκτεῖναι τὸν δάχτυλον ἢ συστεῖλαι, τῶν προτέρων ἀδια- 
φόρων οὐκέθ᾽ οὕτω λεγομένων" ὁρμῆς γάρ ἐστιν ἐχεῖνα 
καὶ ἀφορμῆς χινητιχά, (τ00) διὸ τὰ μὲν [αὐτῶν] ἐχλέγεται, 
τῶν ἑτέρων ἐπίσης ἐχόντων πρὸς αἵρεσιν χαὶ φυγήν. 

εοἴ, ποποβίυμῃ 6βΐ : οί δυΐοηι ᾿οποδίυπι : ὈΟΠῸΠῚ ἜγρῸ 6δῖ. 

Ραυϊδηί οἱ οἸηπία θοΠᾶ 6556 ραγίᾶ, ὈΟΠΌΠΊΠ16 ΟΠ 51᾽ΠΏΠ|0- 

ΡΟΓΘΟ 6856 δρῃροίοπάιϊπη, ἰά41 6 Π6Ο δυςηθη πὶ δυιδοΐ μοῦ Π66 

ἀαίἰτἰπηοπίυπι. Εοτγιὴ διιΐδπι 4185 δυπί αἰαπηί 818 θυ πα, Ἰη4}8 

818, 818 πουΐγᾶ. (103) Βοπᾶ αυϊάοπι νἱγίυϊο5 ο556., 0 Γ11- 

ἀοηίίδη), υδι}{᾿ἰάπὶ, (οτ υἀΐπειι, (οΙρογδηζίαπι οἱ ἑοίογὰ 

ἰὰ σοηϑ; Πια]δ γογὸ 118 ΟΠ Ροϑί ἰδ Υἱἱα,, ππργι θη 81. ἰη- 

]υδιἰδιη οἱ οοίογα ; ποι ΐγα γ6ΓῸ 4.85 6116 ργοδυπὶ ποηϊὸ 

οὐὔβυηΐῖ, υἱ οδἱ Υἱίδ,, βαπί(88, νοϊυρίδ5, μι! γί ἀο,, Υἱγοῦ, 

ΟΡΘ8, ὕοπᾶ Δπ)ᾶ, ΠΟὈ {885 ; οἵ 4088 οἶβ Θρροσ!ίδ δέ, ποτα, 
δυστυἀο, ἀοἴον, ἰυγριαἀο, ἐπ Γπκία8, ἱπορίᾳ,, οὐδουγίίας, 

ἰσηοθ 5 οἱ [8 δἰ μαἶ ἃ, υἱ ἃ  Ιρσαΐο ἰπ βορίϊπιο 46 
ἤπο οἱ Αρο!οίογυβ μη ΕΠ ἶσα οἱ ΟΠ γυϑρρυβ. ΝῊ Θη δ 0858 

ἰϑδία Ροπᾶ, δοὰ ἱπαϊ ογοηί(ίδ μοῦ δροζίθιη ργοάδυοία. (103) 

δἰοὰΐ ὀπὶπὶ ΟδΙοσία ργοργίαπι 65ἱ οδἰοἴδθγα, Ποη Γοίτβογαγο, 

ἰΐα οἱ θοπΐ ργοργίυμ) υγο 0.56 651 οἴ ΠΟΙ ΠΟΟΟΓΘ : ΠΟῸΠ δΔυΐίθ!η 

1) ̓8. ργοϑιιηΐ 4υ8ῃ) ποσοηΐ ΟΡΟ8 δί4ιι6 βδηϊ(88 : Π6Ὸ Ορδβ 

ΟΥΡῸ Π60 δδηἰΐδϑ Ομ δυηΐ. ΟΓΓΟ δίἰυηΐ : 40 Ὠδη6 οἱ 

τη8]6 υἱἱ ροδϑυμηυ8, ἰἃ Ὀοπιπὶ ποη αδὲ : αἰν 18 διυιξοι οἱ 

5δηἰϊίδία, Β6η6 οἵ π|8]6 υἱἱ ροβϑυπ,18 : ΠΟη 6ϑὲ ἰσίυΓ δοηυ πὴ 

ορυϊοηίία οἱ 58 1183. Ροπίοηΐυ5 ἰδ! 6 ὴ ἰδία {ἸΟΠ716 ᾿η ὈΟΠΪΝ 

πυπιογαῖ. 56 ποαι γνοϊυρίδίοπι Ὀοπυπὶ 6886 αἀἰεσυπὶ οἱ 

Ηδοδίο ᾿ἶ το ποπὸ ἀἐἶ Βοηΐβ οἱ ΟἸΠΓΥΘΙρρα8 ἐπ Πγῖβ ἀὰ τ Ἱι- 

Ρίαϊα : 6586 οηἰπὶ οἱ (88 νο]υρίαίο8 ; γογυπη πἴΠ}} αὐυοε 

(ράυπι 51 6586 θοηυπι. (104) Ῥγοί6588 δι ὁϑῖ ΠΟΥ ΓΟ 
δυϊ ᾿δῇ ογα 8οουπάμθπι Υυἱγίι ἐπ; ΟΟΠΙΓΑ ὙΘΓΟ ΠΟΟΟΓΟ ορὶ 

ππούογο δὺΐ Δ ῦογο βοοιπάϊπι, Υυἱζυ]η. δυοθυ5. δι(6Π) 

1η0618 αἰεὶ ἱπάϊ ογοπ δ : πη0 αυϊάθ 5) ἃ αἴ ἤδαυο δι] 
[οἰ οἰἰδίθ ποαια δεὶ ἱπίο! οἰϊαίθι ἐοπίργυηξ, υἱ δυηὶ ἀΪ- 

Υἱ 5, 58η1.88, Υἦγοβ, σἰογία οἱ οοίοσγα ἰὼ ροπη8 : Π81} 

οἱ δἷηο .ἷ8 οΘοῃεἰησὶ (Οἰΐςοπ 6886, 400πὶ οᾶγυπ) υ808 νὰ] 

Γοσίυϑ [οἰ εἰ 418, γ6} ργάνυϑ ἱη [6] οἰ 4018 διιοίοΓ δῖ. ΑἸ ἰὸς 

δυίοπι ἀϊσυηίυγ μα  ΠΟΓΟη 18, ἀυα Ὠδάι6 Δρρο( πη} ᾿6- 

46 ΔΥΘΓΒΔΙΪΟΠΟΙ τηονρϑηΐ, υἱ οδὲ γῸ] ράᾶγοθ ἰῃ, Οϑρίία 

᾿ὰθογο Οδρ 08 Ὑ6] ᾿Πράᾶγοδ, Υαὶ ἀχίθπήογα γο] οοη γα γα 

ἀϊμσ. Ργίογα θη φὰς ἀἰχίπηυϑ ἱπα Πδγοῃ δ ποι ἰΐδ 86 
μα θηΐ : 111 χυΐρρε οἱ δρροιἴυπὶ οἱ δυθγβαί ηθ πὶ τηονοθηῖ. 

(108) Ιάἀοἴγοο ἃἰΐα φυϊάδπι ὃχ οἱβ εἰϊσαπίυγ, 4υὰπὶ οοίογα 

δι:υδ ΓΔΙΟΠΟ γὙ6] οἰ ροπαδ 5ἰη Υ6] [υσοη 8. Ρογτγοὸ πα} Π- 

ὃ τῶν ἀδιαφόρων τὰ μὲν λέγουσι προηγμένα » τὰ δὲ ἀπο- ὁ Σγρηιίαπι α]ΐὰ αυϊάσῃι ργαρροϑὶία διιηΐ αυῷ νοσδηΐ, 8118 γὸ- 
προηγμένα᾽ προηγμένα μὲν τὰ ἔγοντα ἀξίαν, ἀπο- 
προηγυένα δὲ τὰ ἀπαξίαν ἔχοντα. ἀξίαν δὲ τὴν μέν 
τινα λέγουσι σύμόληιν πρὸς τὸν διαολογούμενον βίον, 
ἅτις ἐστὶ περὶ πᾶν ἀγαθόν" τὴν δὲ εἶναι αέσην τινὰ δύ- 

θεία : ργῳροϑβίία ηάοπ αυα" Πα θοδηΐ οχ δ! ἐπηδί ποι, γὸ- 

᾽δοἴα γογὸ {πα Οχἰβιϊπηαοποὸ ἐλγοδηῖ. ΕΧ ϑ δ ΟΠ δῖ) γ Γὸ 

64} αὐυϊάθιη σοπίογγο δ] χυϊ δα σοπϑοπίδῃθδη) Υἱΐδπι, 418 

οἰγὺδ ΟἿ Ο ὈΟΠΙΠῚ 681; 8121} Ὑ6γῸ τπηράϊδιη φιδηΐδηη νἱπλ 
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ναμιν ἢ χρείαν συμδαλλομένην πρὸς τὸν χατὰ φύσιν 

βίον, ὅμοιον εἰπεῖν ἥντινα προςφέρεται πρὸς τὸν χατὰ 
φύσιν βίον πλοῦτος ἢ ὑγίεια" τὴν δ᾽ εἶναι ἀξίαν ἀμοιδὴν 
δοχιμαστοῦ, ἣν ἂν ὃ ἔμπειρος τῶν πραγμάτων τάξη, 

δ ὅμοιον εἰπεῖν ἀμείδεσθαι πυροὺς πρὸς τὰς σὺν ἡμιόνῳ 
χριθάς. (τ06) προηγμένα μὲν οὖν εἶναι ἃ καὶ ἀξίαν ἔχει, 
οἷον ἐπὶ μὲν τῶν ψυχιχῶν εὐφυΐαν, τέχνην, προχοπὴν 
χαὶ τὰ ὅμοια" ἐπὶ δὲ τῶν σωματιχῶν ζωήν, ὑγίειαν, 
ῥώμην, εὐεξίαν, ἀρτιότητα, κάλλος χαὶ τὰ παραπλήσιχ᾽ 

ιυ ἐπὶ δὲ τῶν ἐχτὸς πλοῦτον, δόξαν, εὐγένειαν χαὶ τὰ ὅμοια. 
ἀποπροηγμένα δ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ψυχιχῶν ἀφυΐαν, ἀτε- 
χνίαν χαὶ τὰ ὅμοια’ ἐπὶ δὲ τῶν σωματιχῶν θάνατον, 
νόσον, ἀσθένειαν, χαχεξίαν, πήρωσιν, αἶσχος χαὶ τὰ 
δαοια" ἐπὶ δὲ τῶν ἐχτὸς πενίαν, ἀδοξίαν, δυςγένειαν χαὶ 

16 τὰ παραπλήσια: οὔτε δὲ προήχθη οὔτ᾽ ἀποπροήχθη 
τὰ οὐδετέρως ἔχοντα. (107) ἔτι τῶν προηγμένων τὰ 
μὲν δι᾽ αὑτὰ προῆχται, τὰ δὲ δι᾿ ἕτερα, τὰ δὲ χαὶ δι᾿ 
αὑτὰ χαὶ δι᾿ ἕτερα, χαὶ δι᾿ αὑτὰ μὲν εὐφυΐα, προχοπὴ 
χαὶ τὰ ὅμοια" δι᾿ ἕτερα δὲ πλοῦτος, εὐγένεια χαὶ τὰ 

40 διοια" δι᾽ αὗτά δὲ χαὶ δι’ ἕτερα ἰσχύς, εὐαισθησία, 
ἀρτιότης. δι αὑτὰ μέν, ὅτι χατὰ φύσιν ἐστί" δι᾿ ἕτερα 

δέ, ὅτι περιποιεῖ χρείας οὐχ ὀλίγας. ὁμοίως δ᾽ ἔχει 

ΠΑ. Ζ, α. ΖΉΝΩΝ. 

δυΐ υϑυπ ΘΟ ΙΈΓΓα δα οᾶπ| ν᾿ 8ΠῈ {08 δὶ ἔ βοουυ 0) πα ΓΆΠῚ, 

Οὐ) υδπιοαϊ ἀΐοογο ροβϑὶπλ}}8 ΟΡ68 δίχυα 5ϑδηϊδίοπη, 5ἱ φυϊὰ 

δογδηΐ Ομ ΠΟ δα πίῃ γα] οπι υἱίδη) : 8] 18π| υϑγοὸ οχἕϑβίϊ - 

ΠηΔί ΟΠ 6 πῈ 6856 ρΓΌΑἰΪ ΓΟΠῚΠΟΓΑ[ἰο πο πλ αυδιηοιηηα6 δἰ8- 

ἰυεγὶξ ρογίίαβ γογυπι, υἱ 51 ἰγ ἐσυπι οὐ Πογάθο δαθείο ἤηυ]Ὸ 

ΘΟ ΠηυΐδΓὶ αἰ δπ)υ8. (106) Ε556 ἰφί[ν ργεροβίίδ, φυζ οἱ 

Οχ δ πηδίοπ6πὶ ᾿αθροηΐ, υἱ ἰπ οἶδ αυΐάοπι ΄υᾶ! δὰ δηϊ πη Πὶ 

Ρεγποηξ, ἱπροηίυπι,, ἀγίθπη,, ργοίδοίυπι οἵ [γ18 βἰ μα ἃ : ἰη 

ΟΟΓΡογοὶβ δυΐθπι υἱίδηη, ὈΟπδπ) να]οίυἀΐποηη, γοῦυγ, ΠῸ- 

Ὠυπι Πα ἰὰ πὶ, ἰμίοστίἰδίοιη,, ρυ] γι ἀ! 6 ἢ 86 εἰ πι! ὰ : ἴῃ 

οἷβ υθγοὸ 4029 δβυηΐ δχίογιιϑ, αἰν 88, ο]ογίδ), ΠΟὈ ἢ  δίο πη 

οἴ Π|5 δἰ πη! α, Πο)θοίδ δυΐδηι ἰῃ [8 χυΐάοπὶ αι δ δηἰπηυ πη 

Ρογποηΐ, οὈίυϑιοποπη Πορθοίυἀϊποιινο, ἱπογίίδην οἱ [118 

Β᾽ ΠῚ ; ῬΟΥΓΟ ἰπ γοθυβ ΟΟΓΡΟΓΪ8 πιογίθηι, πιογθαπι, ἱπιθο- 

ΟἸ ἴοι, πη] πὰ δ ϊΐα πὰ, ἀ Ὁ Πἰδίοιαι, ἰυγρίἰυἀΐποη οἱ 

[15 5 π}}Π[άὰ ; ἴῃ Ἔχίογίογ 9 δυΐοπι ραυρογίαίοπι, οὐθουγίία- 

ἴοπι, ἰσμο  ΠΠδΐαπι οἱ οδίθγα ἱπ ἢυπο τηοάσ. Νδάδ νοτὸ 
Ργωροβίίἃ βυηΐ παι γοὐοοίδ, ΄αυθ πουίγο 86 μπαθοηΐ πηοᾶο. 

((07) Ργϑίδγοδ ργδοροβίίογιπι 8}18 φυϊἤθπλ μδγ 86 ἰρβ8 ργῶ- 

Ροβίία βυπί., δ᾽ία ὑδγο ργορίεγ δ]ἃ,, δία οὲ ῥγορίεγ 86 ἰρβᾶ 
οἱ ὈγΓορίογ δ᾽ [ἃ : βῈγ 86 ἰρϑα αυΐάρθι, υἱ ἰπσοηΐ!πι, ρτγοίοοία 8 

οἱ 51Π|}1}ἃ ; Π6Γ 8114 γυϑγο, υἱ αἰν  ἷφ, ποθ] } 85 οἱ σοίογα ἰὰ 

χαὶ τὸ ἀποπροηγμένον κατὰ τὸν ἐναντίον λόγον. ἤΙ[ζτι 6 256Πι5; ΟὉ 86 ᾿ρβᾶ γεγο οἱ δ]ΐ8., υἱ νδ]επίίδ, ββαπβιιαπι δεὰ- 
δὲ χαθῆχάν φασιν εἶναι ὃ προαχθὲν εὔλογόν τιν᾽ ἴσχει 

45 ἀπολογισμόν, οἷον τὸ ἀχόλουθον ἐν τῇ ζωῇ, ὅπερ χαὶ 
ἐπὶ τὰ φυτὰ χαὶ ζῷα διατείνει" ὁρᾶσθαι γὰρ κἀπὶ τού-- 
τῶν χαθήχοντα. (108) χατωνομάαθαι δ᾽ οὕτως ὑπὸ 
πρώτου Ζήνωνος τὸ χαθῆχον, ἀπὸ τοῦ χατά τινας ἥχειν 
τῆς προςτονομασίας εἴληωυμένης. ἐνέργημα δ᾽ αὐτὸ 

ο0 εἶναι ταῖς χατὰ φύσιν χατασχευαῖς οἰχεῖον, τῶν γὰρ 

χαθ᾽ ὁρμὴν ἐνεργουμένων τὰ μὲν καθήχοντα εἶναι, τὰ 
δὲ παρὰ τὸ καθῆχον, τὰ δ᾽ οὔτε χαθήχοντα οὔτε παρὰ 
τὸ χαθῆχον. χαθήχοντα μὲν οὖν εἶναι ὅσα λόγος 
αἱρεῖ ποιεῖν, ὡς ἔχει τὸ γονεῖς τιμᾶν, ἀδελφούς, πα- 

86 τρίδα, συμπεριφέρεσθαι φίλοις παρὰ τὸ χαθῆχον 
δέ, ὅσα μὴ αἱρεῖ λόγος, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα, γονέων 
ἀμελεῖν, ἀδελφῶν ἀφροντιστεῖν, φίλοις μὴ συνδια- 
τίθεσθαι, πατρίδα ὑπερορᾶν χαὶ τὰ παραπλήσια" 
(100) οὔτε δὲ χαθήχοντα οὔτε παρὰ τὸ καθῆχον, ὅσα οὔθ᾽ 

40 αἱρεῖ λόγος πράττειν οὔτ᾽ ἀπαγορεύει, οἷον κάρφος ἀνε- 
λέσθαι, γραφεῖον χρατεῖν ἢ στλεγγίδα χαὶ τὰ ὅμοια 
τούτοις, χαὶ τὰ μὲν εἶναι χαθήχοντα ἄνευ περιστάσεως, 

τὰ δὲ περιστατιχά, χαὶ ἄνευ μὲν περιστάσεως τάδε, 
ὑγιείας ἐπιμελεῖσθαι χαὶ αἰσθητηρίων χαὶ τὰ ὅμοιχ" 

4: χατὰ περίστασιν δὲ τὸ πηροῦν ἑαυτὸν χαὶ τὴν 
χτῆσιν διαρριπτεῖν. ἀνὰ λόγον δὲ χαὶ τῶν παρὰ τὸ 
χαθῆχον. ἔτι τῶν χαθηχόντων τὰ μὲν ἀεὶ χαθήχει, τὰ 
δὲ οὐχ ἀεί, χαὶ ἀεὶ μὲν χαθήχει τὸ χατ᾽ ἀρετὴν ζῆν, 
οὐχ ἀεὶ δὲ τὸ ἐρωτᾶν χαὶ ἀποχρίνεσθαι χαὶ περιπατεῖν 

0 χαὶ τὰ ὅμοια. ὃ δ᾽ αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ τῶν παρὰ τὸ 
χαθῆχον. (10) ἔστι δὲ καὶ ἐν τοῖς μέσοις τι καθῆκον, 
ὡς τὸ πείθεσθαι τοὺς παῖδας τοῖς παιδαγωγοῖς: 

ΠιΘἢ οἱ ἱποοϊυμηϊίδ5. ΡΕΓ 86 ἰμ8ἃ φυίϊάθπι,, υΐδ ΡῈΓ παίπ απ) 

δυηΐ; Ρ6Γ 818 σόγο, 4φυἷἱᾶ Ποη πηοάϊοο υϑυΐἷ δυηῖ. Ἐσοάρπ) 

86 ᾿Ιη060 ἰιαροῖ τοὐοοίυπι οοπίγαγία γαϊΐοπο. ΟΠ οἰυπ δυΐοπι 

ἰᾺ 6556 ἀϊουπί, φυοὰ φυυπι εἱἱ ργωροκίίαηι, γϑιυἱ φυοὰ “0 - 

ΒΘ΄ΌΘἢ5 65ΐ ἰη νἱΐίᾶ, οὖν ἰδοίυπι 81 ργο δ 5 γαϊΐο γοῆαΐ 

Ῥοίεϑί ; ρογίηρογο δυΐίοηι ἰὰ δα ΔΡΌΟΓΘΒ οἰΐδηη οἱ δηἰπηδηΐοϑ : 
ποίαγὶ βηΐμὶ οἱ ἰῃ εἰ οἤϊεΐα. (108) Οδίογυπι ἃ ΖΕΠΟΠΟ Ὀγίπιο 

χαθῆχον Δρρο)ϊ]δίιπ) 68ὶ οἴὲοίιπι, ὁχ ὁ0 αυοὰ δὰ φυοδάδιῃ να- 

εἰαΐ (καθήκει) δρροϊ]δίϊοπα δυπιηρμίδ : 6556 δυΐδη ἰά δοί ΟΠ 

αυδηάδηι ἠδίμ γα! θυ ΔρρΑΓαί θυ ργοργίδιῃ. Νᾶπι οχ ἰκὲ5 

αᾳυδ δοουηάυπι Δρροί 1π} σογυπίαΓ, 8118 συ! πη 658ὲ οἴ οἷα, 

818 ργϑῖονγ οἴπεϊυπι, 8118 ποαιδ οἴπαίϊα πος ργῳίογ οἴου πι. 
Ἐδ γοο οἰοία ἰη 6} }Πρσοηᾶϑ, 4028 γαίϊο (δοϊοηαδ βιιδβογὶ(, υἱ 

Ρϑγοηΐθβ ΠΟΠΟΓδΓΘ (Γδίγοβ4 016 80 ρμϑίγίδη), δι οἷδ στδι ἢ τὶ - 

Ργῳίεγ οἤϊοίυπι δυπί, 4188 ΓΔΙΪΟ [πρίοπδ βυρροβδβογί(, υἱ 

δ ρδγθη[68 πορ!ογο, (γαῖ γυπι Ομ ΠΙᾺ ΘΓΟ ουΓδπ),, διηϊοΐβ ΠΟ 
ΘΟὨΒΟΠ ΓΟ, ρϑίγ Δ ϑρογηδιὶ, οἱ οοἴογδ ἰπ ἰυης τράσυπι; 

(109) φυῶ δυίΐοιη γαίίο βογί πϑαυὸ νοίδί ποραυο ροδίδὲ,, ὁ 
ΠΟαυδ οἰδϊοίιΠλ 6556 ΠΟ4π6 ῥγωίοῦ οἴποίυπι, υἱ 65( [6ϑἔπ 8) 

[Ο]]6γθ, ἰθσπογα δέ υτὴ δὶ οἰ γι !οαν, οἱ οοίογα ἰὰ σοηυβ. Αἰ4υ 
8118 υϊάοηι οἴ εία φυϊδυϑουηαᾳυο ἰδιρογὶ!8 6586 οἴιείδ, 

8116 μγὸ γὰ μαία οἵϊοϊα ἢογὶ. 6 ρεῦ οϊιοίδ 6866 80 : γνᾶἃ- 

Ἰοιυἀΐηοιη ουγᾶγα βοπδυ υπη4Ὲ6 ἱπίοαγ ἰδία π) (πο γὶ ἃ Ο 5: Π}}}1ἃ : 

ΡΓῸ Γὰ παίδ οἴποία ἢογὶ, υϑὶυἱ πιυ {1 γὸ 56 ἰρβυπὶ του 

[Δπλϊ}᾿Δοί᾽ 6π| ργο οογο. Ἐδάδηι γαϊϊοπο οἵ ἀθ 18 ατι8 υγρῖοῦ 
οἤϊΊοίι) δυηΐ. Ῥγῳίογοδ οἴδποίογυ) 818 αυΐάθη ΒΟΠΊΡΟΓ 

οοηγοηίθπ!, 811 ὙΘΙῸ ὨΟΠ ΒΟΠΊΡΟΓ. Εἰ 5 ΡΟΓ αὐυϊάσιῃ 

οοητοηϊΐ δοουπάυπῃ νἱγί ἴδηι Υἱογα, ΠΟῚ ΒΟΠΊΡΟΓ ἱπίογτοδΓα 

δίψυδ γοϑροπάσγο οἵ δπλθυ]αγα οἱ 6} 8 σοπογίβ οπηπία. Ἐδάθπὶ 

οἱ ἰῃ 5 φυῶ βυπὶ ργωΐεγ οἤϊείιαπι γαίϊο ἐσῖ. (10) δὶ οἰϊδπὶ 
Φασὶ 3ἴη ταοὐἰϊα οἴείυπι αἰ χυοὰ, υἱ οϑΕ ρυσγοβ οὈίθιηρογαγο μ88- 

δὲ τὴν ψυχὴν εἶναι ὀχταμερῆ" μέρη γὰρ αὐτῆς τά τε ἀλρορίβ. Αἰππί δυΐοπι δηϊπιαπι ἱπ οοἴο ῥρϑγίεβ 6898 ἀἰϊνίσαμι. 
πέντε αἰσθητήρια καὶ τὸ φωνητιχὸν μόριον καὶ τὸ δια- Ἐ386 διίοιῃ ἢ85 {ΠΠ|0.8 ραΓία68 : αυ πα} θοηδ808 οἱ γοοίδ ἰηβ Γ- 



118. ΥἼ], 
νοητιχόν, ὅπερ ἐστὶν αὐτὴ ἡ διάνοια, καὶ τὸ γεννητιχόν. 
ἐκ δὲ τῶν ψευδῶν ἐπιγίνεσθαι τὴν διαστροφὴν ἐπὶ τὴν 
διάνοιαν, ἀφ᾽ ἧς πολλὰ πάθη βλαστάνειν χαὶ ἀκαταστα- 
σίας αἴτια. ἔστι δὲ αὐτὸ τὸ πάθος χατὰ Ζήνωνα ἢ 

ὅ ἄλογος χαὶ παρὰ φύσιν ψυχῆς χίνησις ἦ ὁρμὴ πλεονά- 
ζουσα. τῶν δὲ παθῶν τὰ ἀνωτάτω, χαθά φησιν 'Εχά- 
τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ παθῶν χαὶ Ζήνων ἐν τῷ περὶ 
παθῶν, εἰναι γένη τέτταρα, λύπην, φόξον, ἐπιθυμίαν, 
ἡδονήν. (1) δοκεῖ δ᾽ αὐτοῖς τὰ πάθη χρίσεις εἶναι, 

10 καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῷ περὶ παθῶν" ἥ τε γὰρ φι- 

λαργυρία ὑπόληψίς ἐστι τοῦ τὸ ἀργύριον καλὸν τας 
γχαὶ ἢ μέθη δὲ χαὶ ἢ ἀχολοσία ὁμοίως χαὶ τἄλλα. χαὶ 
τὴν μὲν λύπην εἶναι συστολὴν ἄλογον’ εἴδη δ᾽ αὐτῆς 
ἔλεον, φθόνον, ζῆλον, ζηλοτυπίαν, ἄτθος, ἐνόχλησιν, 

15 ἀνίαν, ὀδύνην, σύγχυσιν. ἔλεον μὲν οὖν εἶναι λύπην ὡς 
ἐπ᾽ ἀναξίως χαχοπαθοῦντι, φθόνον δὲ λύπην ἐπ᾽ ἀλλο- 

τρίοις ἀγαθοῖς, ζῆλον δὲ λύπην ἐπὶ τῷ ἄλλῳ παρεῖναι 
ὧν αὐτὸς ἐπιθυμεῖ, ζηλοτυπίαν δὲ λύπην ἐπὶ τῷ καὶ 

ἄλλῳ παρεῖναι ἃ καὶ αὐτὸς ἔχει, (112) ἄχθος δὲ λύπην 
30 βαρύνουσαν, ἐνόχλησιν λύπην στενοχωροῦσαν χαὶ δυς- 

χωρίαν παρασχευάζουσαν, ἀνίαν λύπην ἐχ διαλογισαῶν 
μένουσαν ἢ ἐπιτεινομένην, ὀδύνην λύπην ἐπίπονον, 
σύγχυσιν λύπην ἄλογον, ἀποχναίουσαν χαὶ χωλύουσαν 
τὰ παρόντα συνορᾶν. ὃ δὲ φόδος ἐστὶ προςδοχία χαχοῦ. 

25 εἰς δὲ τὸν φόδον ἀνάγεται χαὶ ταῦτα, δεῖμα, ὄχνος, 
αἰσχύνη, ἔχπληξις, θόρυδος, ἀγωνία. δεῖμα μὲν οὖν 
ἐστι φόθος δέος ἐμποιῶν, αἰσχύνη δὲ φόδος ἀδοξίας, 

ὄχνος δὲ φόῤδος μελλούσης ἐνεργείας, ἔχπληξις δὲ φόθος 
ἐκ φαντασίας ἀσυνήθους πράγματος, (113) θόρυδος δὲ 

80 φόδος μετὰ χατεπείξεως φωνῆς, ἀγωνία δὲ φόδος ἀδή- 
λου πράγματος. ἣ δ᾽ ἐπιθυμία ἐστὶν ἄλογος ὄρεξις, 

ὕφ᾽ ἣν τάττεται χαὶ ταῦτα, σπάνις, μῖσος, φιλονειχία, 
ὀργή, ἔρως, μῆνις, θυμός. ἔστι δ᾽ ἢ μὲν σπάνις ἐπι- 
θυμία τις ἐν ἀποτεύξει καὶ οἷον χεχωρισμένη ἐχ τοῦ 

80 πράγματος, τεταμένη δὲ διαχενῆῇς ἐπ᾽ αὐτὸ χαὶ σπω- 
μένη" μῖσος δ᾽ ἐστὶν ἐπιθυυία τις τοῦ χαχῶς εἶναί τινι 
μετὰ προχοπῆς τινος χαὶ παρατάσεως" φιλονειχία δ᾽ 

ἐπιθυμία τις περὶ αἱρέσεως" ὀργὴ δ᾽ ἐπιθυμία τιμωρίας 
τοῦ δοχοῦντος ἐδιχηχέναι οὐ προτηχόντως" ἔρως δέ ἐστιν 

40 ἐπιθυμία τις οὐχὶ περὶ σπουδαίους" ἔστι γὰρ ἐπιδολὴ 
φιλοποιίας διὰ χάλλος ἐμφαινόμενον. (14) μῆνις δέ 

ἐστιν ὀργή τις πεπαλαιωμένη καὶ ἐπίχοτος, ἐπιτὴ ρητιχὴ 
δέ, ὅπερ ἐμφαίνεται διὰ τῶνδε" 

Εἴπερ γάρ τε χόλον γε χαὶ αὐτῇμαρ καταπέψη, 
46 ἀλλά τε χαὶ μετόπισθεν ἔχει χότον, ὄφρα τελέσση. 

ὃ δὲ θυμός ἐστιν ὀργὴ ἀρχομένη. Ἡ δονὴ δέ ἐστιν ἄλο- 
γος ἔπαρσις ἐφ᾽ αἱρετῷ δοκοῦντι ὑπάρχειν, ὑφ᾽ ἣν τάτ- 

τεται χήλησις, ἐπιχαιρεχαχία, τέρψις, διάχυσις, χή- 
λησις μὲν οὖν ἐστιν ἡδονὴ δι᾽ ὥτων χαταχηλοῦσα᾽ ἐπι- 

60 ψαιρεχαχία δὲ ἡδονὴ ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις καχοῖς τέρψις δέ, 
οἷον τρέψις, προτροπή τις ψυχῆς ἐπὶ τὰ ἀνειμένον" διά- 
γυσις δ᾽ ἀνάλυσις ἀρετῆς. (ι|0]) ὡς δὲ λέγεταί τινα 

ἐπὶ τοῦ σώματος ἀρρωστήματα, οἷον ποδάγρα καὶ ἀρ- 

Α 

ι. ΖΕΝΟ. 

τηεπίυπι εἰ οοσί ἰδ ϊοπὶδ, αυῦ Ἔβεῖρβα πηθη3, οἱ ροηδγδηιὶ νἱηι. 
Ἑπίηλνογο οχ (58 δοσίάθγα πιρηίὶ ρογνγβίομθηι, ὁχ θαι 
τὴ} 88. ΡΟ] υ]αγα μοῦ Γαι ίοποβ δίχυρ ἱποοπβίδηϊία» ολὰ- 
888, ἔδί δυΐεπη δεσῃάυπὶ ΖΟΠΟΠοπὶ 'ρ88 ρογίυγιραίϊο δαὶΐ 
ἰγγδί 9 Π} 18 Δ ᾿γυβίοῦ ἢδίιγαπι δηϊπιὶ πηοΐι5 δ} ἰπητηοαΐουᾳ 
δηΪπιΐ ἱπηροΐυ8. Ρόγγο μογίαγθαιίοπυπὶ αι ργίποῖραβ διιηί, 
αἱ αἷὶ Ηεδοδίο ἰῃ βοουπάο ἀκα ρογίιγδίϊοηϊ δὰ δ Ζοηυ ἰῃ οὺ 
4υεπὶ 80 Προὶῖ ᾿άο πη ἀ6 ρογίυγ αἰ οπίδυ5 Πἶργο, χοαίζυοτ 
886 βθῃογδ, ἀο]ογαπὶ, πιοίαπι, οοπουρίξοοπίίδηι, γοϊυρίδᾶ- 
ἰδίοπι. (411) Ριιϊδηΐ δυΐοιῃ ροσίυγθαιίοηοβ ἠά οἷα 6886 , 
υἱ ΟΠ ΓΥδίρρυϑ ἴῃ ᾿ἴθγο ἀς ρεγίυγυδιοπί θυ αἰΐ : φυΐρρα ἀνὰ- 
γἰ ἀπ ΟΡ ΠΙΟΏ ΘΠ 6586 ἱπ] μβεγοηΐοπι ἀ6 ροσμηίᾶ αυοά Ποποδία 
δῖ, εθγιοἰδίθιηχαο ἐξ ἄθπι οἱ ἱπίοιηρογαηί απ) οἱ οοἴογα εἰ- 
πι 18. Εἰ ἀο]ότθη, αυϊάθπι ἰγγα θη] 6 πὶ δηΐηχ! σοπίγαςίἰο- 
ΠΟΙ 6586 : 6708 διιίοη) ϑρδοΐθβ πιἰβογίοογάΐδηι, ἱην  ΐδη, 
ΘΟ] ΘΟ πόπὶ,, ΟὈἰγοοίδι Ομ θη,, Δη ὍΓΘΠΙ, ουπίυγαί ἤθη, 
(τἰϑΠΠἰδπὶ, πο γόγοπη, οοπίαβίοποπι. ΗΔΓΌΠΣ πιἰφογίοοταίδῃι 
ἀοἸογοτη 6886 6χ ΔΙ [ογί 8 "ηϊϑογία ἰη) γί ἸΔδογᾶπί 5 : ἰηνί ἀϊα 
Υ ΓΟ ἀΟΙΟΓΘΠῚ 6886 ἰῃ δ] δηἷξ ὈΟὨΪ8; δου ]α πο, ἀο]ογαπη 
ΕΧ 60 αυοὰ δ]1υ8 ὁ0 ρο(ἰδίυν φυοά φυΐβ ρα ουρίοτίξ; οὐίγο- 
οἰδίϊοποι δορσγί ἰυἀἸ 6 ΠῈ 6886 ὁχ 60 γδηϊεπίοη αυοὰ δἀδίηΐ 
ΔΙ ἰοἐγὶ φασαις αἰτῶ ἰρθ6 αυΐβ μαθοδί; (13) δημόγοπι γοτο ὠρτὶ- 
(υἰμοπη 6586 ργοιῃθηίοπι ; σοη γα ΟΠ πὶ δρρυ υαΐποπι οδδ6 
δηδικίδηίοπ) ἀἰΠΠου Δίο μι ργορβίδηΐδηι ; {Γ8{{{|8πὶ ὁρατὶ- 
ἰυἀΐποπι ὁχ οορ [ἀοηΐθυβ ογίδπι ΘΔ 6 ροττηδηρηίδι δαὶ 
(Το ΒΟ Πἴο ΠῚ ; ἸΏ ΛΌΓΟΙ. Φρτὶ ἀἴ6πὶ ἸΔΟΓίΟΒβδ ΠΣ ; ΘΟΠ[ι5ἰο- 
“Ἀθπ δερ ΓΙ (ΔἸ ΠΟΠῚ 6856 ἰγγαι Οηδ 6 Π), πιογδηίοπι οἱ ργβοβθηζία 
οσοπϑρίοἱ ργο  οπίοπι. Τίπηοῦ δϑί ορί πο ἱπηροη θη 8 π)δῇ!. 
Ρογο δὰ {ἰππογρηλ ἰδ αυοαῦθ γείδγυπίυγ,, πιϑίυβ, ρὶ- 
ΕγΙα, ρυάον, ἴδγγοῦ, ἱγορίἀδίϊο,, δηχίοίμβ. Ἠογυη τηϑίιπι 
6586 {ἱππηοῦεπὶ Ῥϑυόγοπὶ (δοϊοηΐθηχ, ρυάογδιη πγοΐυπη οβόθ 
ἱρποιηίπίδς, ρἰργ ἰδη} πηοίυπ| (υἱυτὶ ἸΔνοΓίβ, (ΟΓγογοη πηοίυπι 
ὃχ ἰῃϑυοίδε Γοὶ ἱπηδρῖπα ργοἢοϊβοοηῃίοπι, (113) ἰγορίἀδιϊοποπη 
πηοίυπι 6586 οὐπῃ ἱπηρυ ϑίομθ νοοΐβ, δηχί οἰαίθη τηδίυ τ 6556 
ἱποογ! πόσο! Οοπουρίϑορη(ίδπι Ὑ ΓῸ 6886 δρροί πὶ γᾶ- 
(Ἰοηἱ ποη οοηνθηϊοηίθη), ουἱ οἱ ἰδία βυδἰποίἀδηΐ : ἱηάίροηίίδ, 
οὐΐυπι, οοπίοῃο, ἱγα, δπιογ, ἱγαουηΐα, δχοδηφοβοθητία 
Εδῖ δυίεπι ἰηἀἑοη(ἰδ ουρὶ [148 χυφράδπ), αιθπι 60 πο ροίἱ- 
πῖυτ αυοά ουρίπηι8, δΟ γοϑ]υἱὶ ἃ γα ἱρβὰ βεραγδίδ, [Γιδίγᾶ υθγῸ 
δι! {Π|π4πὶ πἰΐθη8 οἱ ἰγδοίδ ; οἀΐυηι υθγοὸ δϑὶ ουρίαἰΐᾶ5 φιιᾶ 
Οἱ πιᾶ]6 6586 ΥὙΟἸυπιῦβ, 4185 ογΓοβοὶς οἱ ἀυγαῖ; σοηπίοηξιο 
εὐρ 485 φυράδπι 65ὲ 80 οἰ δοίίομα ργοίροία ; ἱγὰ ΠἰὈ]40 ρυ- 
πἰοηἀϊΐ 6)}05 68 φυὶ Ἰα᾽5ϊ8δ. νἱάδαίωυγ ἰη}γία ; ΔΙΊΟΓ δυίοπι δϑὶ 
σοηΟυρἰϑορη(Ἶ8 χιδράδπι ἰῃ ργοοβίδηϊ ἱπθθπῖο Υἷγοβθ ΠΟῚ οᾶ- 
ἀ6Π8 : 6ὁ5[ δηΐπι οοπδίῃβ οοπο  ΠΠἄδο ἀπιηοἰ {ἰδ ργορίογ ρΡὺυ]- 
οα γί υάΐποπι Δρρδγοηΐοθπι; (114) ἰγδοιπάΐδ οί ἱγὰ χυδιάδγῃ 
ἱπγοίογαίδ οἱ ρίθηδ οὐϊ[, υ]οϊϑοοηάϊ (ἐπηρυ5 ΟΠ δογνυδηβ, αυοά 
ἰδοθ υθγὴβ οσιοπάϊυΓ : 

[83 

Ναπ δἰχυΐάοπι δὰ (ΘΠ ρυ5 Ὀ᾽16 πὶ 5:0] Θοποουδί δίγαηι, 
ΠΟη ἰΔηΠΊ6η γᾶ δηΐπιο οχορασί ηἰδὶ ρα δ βοηυδίυγ. 

ῬογΓο ὀχοδηάοϑοθηζίδ 68 ἱγᾶ πϑϑο 5 οἵ πηοο δχϑίβίθηϑβ. 6- 
ἰόγυτ το] υρίδ5 65 ἰγιί 0Π8}}5 6115 γοὶ δρροί 5 φυς υἱάοδ- 
ἴαγ ὀχρείοπεα, οὐ} 8 ραγίοϑ βιιηΐ ἀο] ηἶγί,, 8} 1618 ΠιΔ}18 (διι- 
ἄδγα, οδ]οίαγὶ, γοπηθγα δηϊηγυμ. οἰ ηἴπιυῦ, αυϊπὶ νὸ- 

Ἰαρίδβ δυδγυίδῖ6 δυάϊι18 δηΐπιυπὶ) ἀοιμ!οοί : πιδ᾽ ονοϊ θη α 
δυίΐοῃι ὙΟ]υρίδ5 ἰη πη|8]19 8116 πὶ5; οὈϊοίδίο αυδράδημ 6βὶ 
αυδϑβὶ ἱπάυοίίο ἀηἰηίχυο ἱποϊ! ηδίϊο δὰ π10}} {ἰδ ; γι θγα 
δηἑ πη Π}1 αϑὲ υἱγίυ 8 γοϊαχϑίίο. (112) δίουΐ διιίοπη ἰῃ ΘΟΥΡοΓα 
ἀϊουπίυγ δργοίδ[πο8 αυκλάλιῃ, νοὶ ρούλαγα οἱ γιίςιν- 



4υ 

"Ὁ 

ἃ “-“- 

[ ει 

4υ 

4Ὁ 

το» 

181 

θρίτιδες, οὕτω χἀπὶ τῆς ψο ἧς φιλοδοξία χαὶ φιληδονία 
᾿ ξ: ’ . [4 ᾿ 

χαὶ τὰ παραπλήσια. τὸ γὰρ ἀρρώστημα ἐστι νόσημα 
μετ᾽ ἀσθενείας, τὸ δὲ νόσημα οἴησις σφόδρα δοχοῦντος 

αἱρετοῦ. χαὶ ὡς ἐπὶ τοῦ σώματος εὐεμπτωσίαι τινὲς λέ- 
ἵονται, οἷον κατάρρους καὶ διάρροια, οὕτω κἀπὶ τῆς 

“ κ2 
ψυχᾶς εἶσιν εὐκαταφορίχι, οἷον φθονερία, ἐλεημοσύνη, 
ἔριδες χαὶ τὰ παραπλήσια. (116) εἶναι δὲ χαὶ εὐπαθείας 

᾿ «- ’ 5 ω Ἷ 

φασὶ τρεῖς, χαράν, εὐλάφειαν, βούλησιν. καὶ τὴν μὲν 
; ΗΝ - ΥΥ 

χαρὰν ἐναντίαν [φασὶν] εἶναι τῇ ἡδονῇ, οὖσαν εὔλογον 
Υ ΑΝ “ὖ “ κι Ψ 
ἔπαρσιν τὴν δ᾽ εὐλάδειαν τῷ φόδῳ, οὖσαν εὔλογον 
ἔχχλ δηθήσεσθαι μὲν γὰρ τὲ ὃν οὐδαμῶ ἔχχλισιν. φοδηθήσεσθαι μὲν γὰρ τὸν σοφὸν οὐδαμῶς, 
εὐλαβηθήσεσθαι δέ. τῇ δ᾽ ἐπιθυμία ἐναντίαν φασὶν εἷ- 

’ Ύ δ .ν ν , Υ 
ναι τὴν βούλησιν, οὐσαν εὔλογον ὄρεξιν. καθάπερ οὖν 
ὑπὸ τὰ πρῶτα πάθη πίπτει τινά, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ 
ὑπὸ τὰς πρώτας εὐπαθείας" χαὶ ὑπὸ μὲν τὴν βούλησιν 
εὔνοιαν, εὐμένειαν, ἀσπασμόν, ἀγάπησιν" ὑπὸ δὲ τὴν 
εὐλάθειαν αἰδῶ, ἁγνείαν᾽ ὑπὸ δὲ τὴν χαρὰν τέρψιν, εὐ- 
φροσύνην, εὐθυμίαν. (117) Φατὶ δὲ χαὶ ἀπαθῆ εἶνχι τὸνθά4 
σοφόν, διὰ τὸ ἀνέμπτωτον εἶναι" εἶναι δὲ καὶ ἄλλον ἀπαθῆ 
τὸν φαῦλον, ἐν ἴσῳ λεγόμενον τῷ σκληρῷ καὶ ἀτέγχτῳ. 
ἄτυφόν τ᾽ εἶναι τὸν σοφόν᾽ ἴσως γὰρ ἔχειν πρός τε τὸ ἔν- 

δοξον καὶ τὸ ἄδοξον. εἶναι δὲ καὶ ἄλλον ἄτυφον, χατὰ τὸν 

εἰκαῖον τεταγμένον, ὅς ἐστι φαῦλος, χαὶ αὐστηροὺς δέ 
τ ἤ ᾿ ὃ ί ΄“ 3 Ὶ ᾿ 

φασιῖν εἰναι παντὰς τοὺς σπου ν: ους, τῷ μητ αντους 

πρὸς ἡδονὴν διιλεῖν μήτε παρ᾽ ἄλλων τὰ πρὸς ἡδονὴν 
προςδέ εσθαι. χαὶ ἄλλον δὲ εἶναι αὐστηρόν, παραπλη- 

σίως λεγόμενον τῷ αὐστηρῷ οἴνῳ,, ᾧ πρὸς μὲν φαρμα- 
χοποιΐίαν χρῶνται, πρὸς δὲ πρόποσιν οὐ πάνυ. (18) 
ἀκιδδήλους τηὺς σπουδαίους φυλαχτιχούς τ᾽ εἶναι τοῦ 

ἐπὶ τὸ βέλτιον αὑτοὺς παριστάναι, διὰ παρασχευῆς τῆς 

τὰ φαῦλα μὲν ἀποχρυπτούσης, τὰ δ᾽ ὑπάρχοντα ἀγαθὰ 
φαίνεσθαι ποιούσης. ἀπλάστους τε’ περιγρηκχέναι γὰρ 

ἐν τῇ φωνῇ τὸ πλάσμα καὶ τῷ εἴδει. ἀπράγμονάς τ᾽ 
εἶναι" ἐχχλίνειν γὰρ τὸ πράττειν τι παρὰ τὸ χαθῆχον. 

καὶ οἰνωθήσεσθαι μέν, οὐ μεθυσθήσεσθαι δέ. ἔτι δ᾽ οὐδὲ 
μανήσεσϑαι" προςπεφεῖσθαι μέντοι ποτὲ αὐτῷ φαντα- 
σίας ἀλλοχότους διὰ μελαγχολίαν ἢ λήρησιν, οὐ κατὰ 
τὸν τῶν αἱρετῶν λόγον, ἀλλὰ παρὰ φύσιν. οὐδὲ μὴν 
λῳπηθήσεσθαι τὸν σοφόν, διὰ τὸ τὴν λύπην ἄλογον εἶναι 
συστολὴν τῆς ψυχῆς, ὡς ᾿Απολλόδωρός φησιν ἐν τῇ ἠθι- 
χῇ. (ιι9) θείους τ᾽ εἰναι" ἔχειν γὰρ ἐν ἑαυτοῖς οἱονεὶ 

θεόν. τὸν δ᾽ φαῦλον ἄθεον. διττὸν δὲ εἶναι τὸν ἄθεον, τόν 
τ᾽ ἐναντίως τῷ θείω λεγόμενον χαὶ τὸν ἐξουθενητιχὸν 

τοῦ θείου" ὅπερ οὐχ εἶναι περὶ πάντα φαῦλον. θεοσεδεῖς 

τε τοὺς σπουδαίους" ἐμπείρους γὰρ εἶναι τῶν περὶ θεοὺς 

νομίμων" εἶναί τε τὴν εὐσέθειαν ἐπιστήμην θεῶν θερα- 
πείας, ἀλλὰ μὴν χαὶ θύσειν αὐτοὺς θεοῖς ἁγνούς θ᾽ 

ὑπάρχειν’ ἐχνεύειν γὰρ τὰ περὶ θεοὺς ἁμαρτήματα. χαὶ 
τοὺς θεοὺς ἄγασθαι αὐτούς" δαίους τε γὰρ εἶναι καὶ δι- 

ΒΙΒΑ. Ζ, α. ΖΔΙΝΩΝ. 

Ἰογιη ἀο]ογοβ, [ἃ οἱ ἐν δηΐηο οἰοτγία οἴ νοϊιμίαίι5 ἀρροι ὦ 
ἰπιπιούίοδ οἱ οοίογα οὐ ϑάδιη σοηογίβ, Ἐπί αὐ σγοίδι!ο ππογθι!5 

οὑπὶ ἱπιροο! Π δῖα; τπογθυ5 δυΐδῃι, ορίπαίίο δ᾽υ8 γοὶ 4118» 
γο οπιθηίοῦ νἱἀοαίυγ οχροίοπάδ. Εἰ βίου! ἰῃ οογρογίυς 

5ηΐ χυαὴ (8016 ἰῃ δ) ψπ0α τλ] πὶ ἱπιρ}!]οαπίυγ, νουϊὶ ρῥὶ- 
(ἃ οἱ ἀϊατγίοα, ἰίὰ οἱ ἰη δηΐμηο βυηΐ αυσνάδηῃ ργοο!ν]- 

ἰΔίοϑ, υἱ ἰπν ἰοηί] 4, μϊξογ σογάϊα, οοπίθη 068 ἃς δἰηλὶ- 
᾿4. (16) ἔϑϑα δυΐθῃῃ οἱ Ποπδβ δϊοοί Ομ 65 δἰιπί ἴγοϑ : σαι" 
ἄϊιιπι, ἐαυ(ἱομσπι, γτο]υπίαίοη). Εδ856 γόγοὸ σηυάίιπι οοηίγδ- 
γἰυπὶ γο]υρία!!, φυοα ο5ὲ δηΐπι! οὐπὶ γαϊΐοηο οἰαίίο ; οδιἴο- 
ποτ Υόγὸ {ἰπιογὶ, 4υδ οϑΐ πιδΟγΌ Πα συ Γαίίοπο ἀθο ηδίϊο : 
τιοίυσγο οηἶπὶ πυπηυδπι βαρ οηΐοηι, 56 ἐᾶνόγο. Ουρ  ἀ αἰὶ 

. ΝοΪπηίδίοπι σοηίγαγίδη) ἀἰσιπί, 41185 δ᾽ 1 Δρροί {ἰ0 γι 0 Π8}}5. 

Οὐυοηπδαπηοῆυπι θα! Γ 500 ᾿ΥὶΠλ8 ρογίυ γα Ομ 05 αιπ’- 

ἄδπι δαυηρσιηΐαν, [8 οἴ 50}} ᾿γί πιΐβ αἰδοιἰομθυ5 : Πδπιη 6 

γοϊαηίδί! δ ηρὶ θοπονοϊοηϊίδιη, με ἰδίθιμ, 581 8[|0- 

ποιῃ, ἠΠ]!οοἰοπϑιῃ ; οδυϊίοι! δυίοπη νογοουπάϊδηι, ἐΔ5{{{ἀί6 1}; 

βαυάῖο υοιιπε αἴθοπι, 1181, δοη υΔηϊπλΔίεπΠ. (17) 

Αἰυηί δυΐειη οἱ μογίυγθαιϊοπί! 5 νου 6580 βαρ θηίοηι, 

4ιιοηΐδηη (1618}}} θη Ροδβϑὶί : ο556 ἴθ πὶ οἱ δἰΐι πη δἷπα δἴοοία 

Ποπι 6 πη, ὨἱΠλἰΓα ἢ} Τα ἢ πὶ, ἀπο ἰδηςιπίοπι να]οῖ δο οἱ 

ἀἰοδίυγ ἀυγυβ οἱ δ ν᾽ γί 18. ΔΟΙΟΠ65. ἱπιπιο 8. Ἐδβία {{ἰ- 

ἄἀθῃ νυδίβγο βορίθηίοη : ατἰρρὸ ἰδης!ἀθπὶ οποόγοπὶ οἱ κἴ6- 

τγίδῃι οχἰβἐϊπῆᾶγο ᾳυδηῖ! ἀδάδουβ οἱ ἰσηοῃμπίαπι. Ε556 ὑγὸ 

οἱ δἰΐυ 1} 51π6 ἰδϑίυ, 4] ἰῃ ἰοἸ γαγὶ 5 ἢ πιογοίιγ, 40} 6ϑὲ 

Π.Δ]5. ΘΘΥΘΓΟΒ (6 Π| ΔΙ 6556 δδρίθηίοϑ ΟΙΏΠ65, (10.} πὸ- 

4116 ἱμϑὶ σοπυθυβοηίγ δά νοϊυρίδίοηι ποαυ 4}}0 8}}}5 δὶ νὸ- 

Ιυρίδίοπη οδίοηϑα διιη! ἰηΐ[. Εδ556 δυΐθιη οἱ 8108 δουὺ- 

[Ὸ8, αἱ δ ται ποι δογίογί 5. Υἱη! δουϑγὶ αἰοδηίιγ, 40 

δὰ τηοὐϊοδιηοηῖα ροίΐ5 αυδηὶ δὰ ργορ πα ]0Π 6) τἰ{{- 

ἴπγ. (448) δίποδγοϑ ᾿ἴ61}} 6556 βδ θη ο5. 50} 6 16 σᾶγυηι 

γοῦιπὶ Οὐὔβογναπίοβ, αυΐϊθυ5 'θ505 δὰ πη} 105 σοπιροπαμῖ οἃ 

γαϊΐοπα, αὐὰ» πιαΐϊδ οὐσυ]οῖ οἱ θοπὰ αὐτο ἰπβιιηΐ ὩΡράγογο 

(δΔεϊαί. Νϑο ἢσίο8 ἐ05 6όϑ0 : οἰγευπιοίάογα οπίμη οἵη τόσο οἱ 
ἰη νυ οηθπι Ποἰἰοηριη. Ἐ556 {ἸΔοππὶ ἃ πορῸ 118 Γοπιοίοϑ : 

οδυογα Θηΐ πῇ 6 απ μὑγοῖογ οἤίοίι) (Δοἰδηΐ. ἘΟΒη 6 Υἰπιι) 

φυΐϊάσπι Ὀΐρογο, βοὴ δυΐοπι ἱπο  γαγὶ. ΝΌΠΖυδπι ᾿ἴ6π| 59η 816 

πηρηἰ5 ὀχοίάογα : ἱποίάδγε ἰᾳπιθὴ ΑἸ αιιᾶπάο βαρ οπίοπι ἴῃ 

ἐδ πδί0Π65 δι γιά 88 ὑγορίον δίγο Ὠ} 5 γοἀυπαδη18Π| 5ῖν 6 

Οὐ" ἀο! ἐγαιἰοποπι, ποη φιΐάοιῃ γοσ Θχροίθηἀάγιπ) γα 06, 

γΘΓ ἢ οχ πῃ 0 ΟΠ 8.6 παΐυσα'. Νόαιο {γἰϑι (ἰὰ οδρίυπι ἰτγὶ 

βδρίοπίοῃη, αυοὰ {γἰ5.} {18 δ᾽ δηϊηνὶ γαίίομο δά νογθδηίο οοη- 
ἰγδείίο, φυοιηδι πιο πη ΑΡΟΙΟὐοΓι5 ἰΐ ἰῃ Μογα θι5. (119) 

Ε)νῖπο5 ἀυῦ4υς 8596, 4004 [η 856 ἱρεὶδ φυδϑδὶ δδοδηΐ ἀθυηι. 

[πο ρο ὁ γΟΓῸ δἰ θ08 6556 : 0 ἀπρ οἱ ταιίοης ἀϊοίίυγ, 

βῖνε ἀθ6 οοὸ χιὶ ἀϊνίπο οβί ὁυπίγαγιβ, δίνα 6 οὦ αυὶ πυμοι 

ΡΓγὸ πἰμῖϊο Ἰιαοῖ;; ἰὰ ἰδηθη πι8}}8 οπληὶ θ0}5 ποῖ ΟΟπμνεμΐγα. 

Ῥίοϑ5. δυίΐοπι οἱ τοὶ ρίο505 0556 δαρίοηίθβ : ΡΟ 05 Θηΐ ἢ Οπκὸ 

οἰνιμἱ }υγῖβ ομηοϑ : ρἰοαἰοιηα6 Βοἰοπ 1 8Π| 6556 Αἰν ηἱ ἐὰ}- 

(υ5. ΠΪ5 ἰΐοιη 605 58 ου Ποία (ΔοίΓΟΒ (Δδίοσαια [Ὁ ΓΟΒ : 41}}}»» 

ΡῈ δᾶ αυᾷ ἰῃ ἀθο5 δάπιπίυπίυγ ροσοδία ἀεί(οπίαγί. ὉΠ ΤΟ 
ΓΆΓΟΒ ἃ σΓδίο8 6886, φ!οα δδηοίΐ )υδίϊαι!α ἰῃ τοι8 αἰἷν!ηἷς 

καίους πρὸς τὸ θεῖον. μόνους θ᾽ ἱερέας τοὺς σοφούς" ἐπε- εἰμί. 50]ΟΒΎΟΓΟ 5ΔΟΟΓ ΠΟ 65 0658 ΒΔρἰΟΠί68 : ΠΟΠδυ 556 {ΠἾ06 

σχέγθαι γὰρ περὶ θυσιῶν, ἱδρύσεων, καθαρμῶν, χαὶ τῶν δ ποι δίοβ οὐ56 6 βοῦς 5, ἰοπηρίογιπι ἱπεϊγαςἰοηΐθι5, 

ἄλλων τῶν πρὸς θεοὺς οἰκείων. (120) δοχεῖ δ᾽ αὐτοῖς οἰρία!ομΐθυ5, οοἰογὶβ αι δι ὀιῸ5 μου ποπηὶ. (120) Οὐϊοῃ- 

καὶ γονέας σέδεσθαι καὶ ἀδελφοὺς ἐν δευτέρᾳ μοίρᾳ ἀξ ἰΐομι βᾶΓομΓ65 ἃ0 ΓΔΙΓΘΑ βεύιμῖο Ἰθθ0 μοδὲ ἄδος ἡποπρη. 

μετὰ θεηύς. γασὶ δὲ χαὶ τὴν πρὸς τὰ τέχνα φιλοστορ-ὀ ΑΑἰμπὶ δυΐόπι ἀἰροίαπι εἰ ἱπἀυϊδεπίίαπν ἐμ’ ΠΠΠ08 ᾿μδῖ5 6580 

᾿ 



. 18. ΥΙΙ, 1. ΖΕΝΟ. 

Υίαν φυσιχὴν εἶναι αὐτοῖς καὶ ἐν φαύλοις μὴ εἶναι, ἀρέ- 
σχει τ᾽ αὐτοῖς ἴσα ἡγεῖσθαι τὰ ἁμαρτήματα, καθά φησι 
Χρύσιππος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν ἠθιχῶν ζητημάτων καὶ 
Περσαῖος καὶ ζήνων. εἰ γὰρ ἀληθὲς ἀληθοῦς μᾶλλον οὐχ 

ὃ ἔστιν, οὐδὲ ψεῦδος Ψεύδους" οὕτως οὐδ᾽ ἀπάτη ἀπάτης, 
οὐδ᾽ ἁυάρτημα ἁμάρτηματος. καὶ γὰρ ὁ ἑχατὸν σταδίους 
ἀπέγων Κανώδου καὶ ὃ ἕνα ἐπίσης οὐχ εἰσὶν ἐν Κανώῤῳ" 
οὕτω χαὶ ὃ πλέον χαὶ ὃ ἔλαττον ἁμαρτάνων ἐπίσης οὐχ 
εἰσὶν ἐν τῷ χατορθοῦν. (.21ι) Ἡ ραχλείδης μέντοι ὃ Ἵαρ- 

10 σεύς, ᾿Αντιπάτρου τοῦ ᾿Ι͂᾿αρσέως γνώριμος, χαὶ Ἀθηνό- 
δωρος ἄνισά φασι τὰ ἁμαρτήματα. πολιτεύσεσθαί φασι 

τὸν σοφὸν ἂν μή τι χωλύῃ, ὥς φησι Χρύσιππος ἐν πρώτῳ 
περὶ βίων" χαὶ γὰρ χαχίαν ἐφέξειν καὶ ἐπ᾽ ἀρετὴν πα- 
ρορμήσειν. καὶ γαμήσειν, ὡς ὁ Ζήνων φησὶν ἐν Πολι- 

τείᾳ, καὶ παιδοποιήσεσθαι. ἔτι τε μὴ δοξάσειν τὸν 
σοφόν, τουτέστι ἴεθε μὴ συγχαταθήσεσθαι μηδενί. 
χυνιεῖν τ᾽ αὐτόν" εἶναι γὰρ τὸν χυνισμὸν σύντομον ἐπ᾽ 
ἀρετὴν ὁδόν, ὡς ᾿Απολλόδωρος ἐν τῇ ἠθικῇ. γεύσεσθαί 
τε χαὶ ἀνθρωπίνων σαρχῶν χατὰ περίστασιν. μόνον τ᾽ 

Ἂν ἐλεύθερον, τοὺς δὲ φαύλους δούλους" εἶναι γὰρ τὴν ἐλευ- 

θερίαν ἐξουσίαν αὐτοπραγίας, τὴν δὲ δουλείαν στέρητιν 
αὐτοπραγίας. (123) εἶναι δὲ χαὶ ἄλλην δουλείαν τὸν 

ἐν ὑποτάξει καὶ τρίτην τὴν ἐν χτήσει τε καὶ ὕποταξει, ἢ 
ἀντιτίρεται ἢ δεσποτεία, φαύλη οὖσα χαὶ αὕτη. οὐ 

25 μόνον δ᾽ ἐλευθέρους εἶναι τοὺς σοφούς, ἀλλὰ καὶ βασι- 

λέας, τῆς βασιλείας οὔσης ἀρχῆς ἀνυπευθύνου, ἥτις περὶ 
μόνους ἂν τοὺς σοφοὺς συσταίη, χαθά φησι Χρύσιππος 
ἐν τῷ περὶ τοῦ χυρίως κεχρῆσθαι Ζήνωνα τοῖς ὀνόμα- 
σιν" ἐγνωχέναι γάρ φησι δεῖν τὸν ἄργοντα περὶ ἀγαθῶν 

30 χαὶ χαχῶν, μηδένα δὲ τῶν φαύλων ἐπίστασθαι ταῦτα. 
δμοίως δὲ καὶ ἀρχιχοὺς διχαςτιχούς τε καὶ δητοριχοὺς 

μόνους εἶναι, τῶν δὲ φαύλων οὐδένα. ἔτι χαὶ ἀναμαρ- 
τήτους, τῷ ἀπεριπτώτους εἶναι ἁμαρτήματι. (12) 
ἀδλαθεῖς τ᾽ εἶναι οὐ γὰρ ἄλλους βλάπτειν οὔθ᾽ αὑτούς. 

80 ἐλεήωμονάς τε μὴ εἶναι συγγνώμην τ᾽ ἔχειν μηδενί’ μὴ 
γὰρ παριέναι τὰς ἐχ τοῦ νόμου ἐπιδαλλούσας χολάσεις, 
ἐπεὶ τό γ᾽ εἴχειν χαὶ ὃ ἔλεος αὐτή θ᾽ ἢ ἐπιείχεια οὐδέ- 
νειά ἐστι ψυχῆς πρὸς χολάσεις προςποιουμένης χρηστό- 

τητα᾽ αηδ᾽ οἴέσθαι σχληροτέρας αὐτὰς εἶναι. ἔτι τε τὸν 
40 σορὸν οὐδὲν θαυμάζειν τῶν δοχούντων παραδόξων, οἷον 

Χαρώνεια χαὶ ἀμπώτιδας καὶ πηγὰς θερικῶν ὑδάτων 
χαὶ πυρὸς ἀναφυσήματα. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐν ἐρημία, 
φασί, βιώσεται ὁ σπουδαῖος" χοινωνιχὸς γὰρ φύσει καὶ 
πραχτιχός. τὴν μέντοι ἄσχησιν ἀποδέξεται ὑπὲρ τῆς τοῦ 

45 σώματος ὑπομονῆς. (124) εὔξεταί τε, φασίν, ὃ σοφός, 
αἰτούμενος τὰ ἀγαθὰ παρὰ τῶν θεῶν, χαθά φησι Ποσει- 
δώνιος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ χκαθηχόντων χαὶ ᾿Εχατων ἐν 
τρίτῳ περὶ παραδόξων. λέγουσι δὲ χαὶ τὴν φιλίαν ἐν 
μόνοις τοῖς σπουδαίοις εἶναι, διὰ τὴν ὁμοιότητα" φασὶ δ᾽ 

ὅ) αὐτὴν χοινωνίαν τινὰ εἶναι τῶν χατὰ τὸν βίον, γρωμέ- 
νων ἡμῶν τοῖς φίλοις ὡς ἑαυτοῖς. δι᾿ αὗτόν θ᾽ αἱρετὸν 
τὸν φίλον ἀποφαίνονται καὶ τὴν πολυφιλίαν ἀγαθόν. ἔν 
τε τοῖς φαύλοις μὴ εἶναι φιλίαν μηδενί τε τῶν φαύλων 
φίλον εἶναι. πάντας τε τοὺς ἄφρονας μαίνεσθαι" οὐ γὰρ 

πᾶ [1 
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ΠΔΙΌΓΔΙΘΙ ΠῚ] Β406 ἰπ6556 πορϑηΐ. Ῥοροδίδ ἰΐθαι ρατγία οχὶ- 

βἰἰπλαηΐ, υἱ ΟἸΟΥΒΙρρι 5 δἷΐ ἴῃ αὐᾶγίο πιογα! πὶ αυοσίίο- 

ἢ1π| ῬΟΓΕΒΌΒΩΌΘ οἱ ΖεποΟ. ΝᾺΠ)Ὶ δ᾽ υσγι μι Ὑ6ΓῸ πηδὐυ8 Ποὴ 

οϑὲ, ἢ66 (Δ|50π2| [2160 Πιᾶ}0.8 ογί( : ἰἰὰ προ ἔἴγδυβ (γᾶυδα πρὸ 

Ρεσοδίο ρεσοδίυμμ. Νά οἵ ᾳυΐ σρῃίυπι 9ἰΔἀ 15 δοσῖ ἃ σδπομροὸ 

εἰ φυὴὶ ὑπο, φημ πᾳ ΟὍπορο ποη 5υπῖ : ἰΐδημο οἱ αφιυὲ πλίπειν 

Ροὐοδ οἱ 4 ἀπιρ! 5, ὅρου 'π γθοῖο ΟρεγΘ ἤοἢ 5δηϊ. (121) 

ἨογδΟ 468 ἰδπηθῃ ΤΑγβθη 818, Αἰ ρδίγὶ Ταγβθηβὶδ ἀἰβοι ρος, 

δίχιθ ΑἰμομοάοΓΒ ἱπηραγία ρϑοοδία ἀϊουηΐ. ΑὐΟοοββΌΓι ἢ) 

βδρίθηίθιῃ δ γοιρι ] οδπὶ ἀἰουπὶ 5 πἰοδὶ φυϊὰ ἱππροι δαί, υἱ 

ΟἸγυϑμρυ5 ἴῃ Ργίιηο ἀ8 Υἱ {15 δἱΐ : πᾶπιαμο οἱ νυἱεϊὰ ργορυ]βἃ- 

ἴυγυπι οἱ δὲ νυἱγίυίειπι ἐχοϊδίυγυπι εἶνοϑ διιο5. ὈΧΟΓΘΙΣ ἐδ Πι 

ἀυοίαγυπι ργοογοδη όχι ΠΠρογογὰπι οδυδβα, αἱ Ζοπο αἱὲ ἐμ 

Βερυθ! θα. ϑαρίθῃΐθπι ργαογοα ποη ομρἰπδίαγιπι, Ποο δδὶ 

ἸΠΘΠδΟΙΟ ἈΒ5ΘΠ811}} ΠΕ ΠΖ πὶ ἀδίασιιηι. ΟΥ̓ ΘΔΠΊΠ]Π6 δϑοίδιι 

ΔΙ ΪΟχυγαπι : ο886 6δηΐπλ 1Π|8πὰ ΘΟ ροηἀἰγίδπῃ δὶ υἱγίυ- 

(οπὶ νἷᾶπὴ, υἱ ΑΡΟΠΟἝΟΓΙΒ ἰῃ Μογδ θυ (Δἰοίιγ. Ουδίδίι- 

Τυτὴ ἰΠΒΠ ΘΓ ΠῚ Δ Π88 ΟΔΓΏ6Β, δ ἐΐᾶ οαϑι ορνθπογίὶϊ. 5010 πι- 

406 βαρ ηΐθηη 6888 ᾿ἰδογιν ιν, Πη8108 δυΐδιη ΒΟΓΥΎΟΒ : 0556 ΘΗ ΪΠ} 

Ἰρογίδίοπι ρο(οβίδίθπη βῈῦ εξ οραγδπάϊ, βογυϊυἱοπι ργίνα- 

(ἰοπδπι {111 ρο(εδίδϊδ. (122) Εδ86 δυύΐοπι οἱ βογυϊ υἱϑηι 8] 8! 

406 πῃ 53] οἰ ἰ0η6 οοπείδίαί, οἱ ἰογ ἷ8πὶ 408 ἱπ 60 ᾳιιοὰ ρο8- 

δἰἀδδίυγ επηρίιβ οἱ ἰῃ βυμ)θοίίοπο 5[ξ, ουἱ ορρομίϊιγ δομηί- 

ΠΔί[0, οἱ ἱρβᾶ π)8]8. ΝῸΠ π|060 δυΐοιη ΠΟ ΓΟΒ 6856 δαρίοηίος, 

γογυπὶ οἵ γοβοϑ, 4Όυ πὶ 5[1 γορηυπὶ ἱπιρογίυ πη ποηἰηὶ οὐ- 

ποχίυπι, φυοα ἰπ 8015 ροβοὶί ϑαρίδη θ05 οὐμβίδίογο, υἱ ΟΠ ΓΥ- 

δίρρυβ αἰΐ ἴῃ ᾿ἰῦγο Οὐυοὰ Ζαπο ργοργία 811 υδὺ8 ποπιίη! 15. 

δίδίθογα οηἷπι δἱξ ὁρογίεγα ργίποίροπι ἀθ Ὀοηΐθ 86 Δ} 18 : 

[60 δυΐοπη ΠηΔ]οτιπι φοῖγα ΠΟ Πλΐ πο πὶ. 5: } {6 Γ δὰ πγδρὶβῖτα- 

ἴυ9 οἱ Ἰυάϊοία δἰ ογαίογίδπι 50108 ἰ||06 ἰίοηθοβ θᾶδα, ποηιὶ- 

ΠΟΙΏ64116 πιδίογυηι.. Ε5886 ἰδ πὶ οἵ ππρθοσδὲϊεθ, χυοὰ ἴῃ 

Ῥεοοδίδ ἱποίάδγε μη ροβδίπί. ([23) Εβθ6 ἰΐοπι ἱπποσιιοβ : 

ΠΔΠῚ Π6ΠῈ16 818 ΠΟΟΟΓΟ ΠΟΩ4Ὲ6 5] ἱ. ΝΜ βου οογὰθβ δυίοπη ποη 

Οὅδ6 ΠΟ4Ό6 γοηΐδΠ) 8] ἰουὶ ᾶῦοΓΟ : Π8 1} ΡΟ ἢΔ8 ἰαρί θυ ἀρ (Ὡ5 

ποιηΐηΐ ΓΘΙΠβϑυΓΊ ἢ} : συοηίΐδπι ἱπάυϊσοηίία ἃς πηϊβογ οογ ἰὰ 

οἱ 'ρ88 οἸοπιοηί ἃ δἰπί δηΐπιὶ 11} 85., ἰῃ Θυ Π ΘΠ Ϊδ δι ρΡ οἰ 8 

᾿οπηἰ κἰδἴοπι 5 πηι ]δμ ἷθ., πο0}6 ᾿,.85 ρα Πδ8 ἀυγίογοθ γι) ΐ- 

ἱγαγὶ. ῬΟΓΓῸ βαρ πίοι πὶ! οογυπιὶ δα πιϊγᾶγὶ 4 νἰἀοδηίυῦ 

τηΐγ 1} 8 οἱ ̓ πβρογδίδ, υἱ ΟἹ δ γοηἱβ [απιιδ88, ἤπ χυϑα 06 πιδγὶβ δΟ 

ΓοΠαχαβ, οἱ (Οηἴ65 οΔἰπί υπλ δαυδγυπι δίαυδ ἰρη πη οΥαρογᾶ- 

(ἰοη65. ΕΠΙΠΊΥΘΓΟ ΠΟ416 60] ἰδγίαβ, ἱπαυίΐιπί, ϑδρίοπβ νἱνεῖ : 
6ϑἰ οηΐπη 5064}}5 ΟῚ πδίυγδη δίαυθ δοίϊοπο σαυάροί. Εχογοϊίἃ- 

τἰοηθῖπὶ ν ΘΓ βιιβοϊμοί γαιαπάϊ ἃς ΓΟΡΟΓΔΠαΐ ΟΟΓΡΟΓΙβ οΔυ88, 

([21) Ογαθίίᾳφυς, ἱπαυϊυπί, βαρίεπ8 δο νοίδ (δοίεί βοπᾶ ἃ 

αἰ 5 ροβίυ]δηβ, υἱ Ῥοβιἀυπίυβ ἰῃ ργίπιο ἀ6 οὔῇοὶ 5 οἱ Ἠῤοδίο 

Ἰΐδγο ἰογίϊο 46 ραγδάοχίβ δἰαπί. Ὠϊουπίαας ἰΐθπι ἀπ οἰ ἰαπι 
80105 ἰηΐοΓ ὈΟΠΟ8, 41108 βἰδὶ ἰηνίοοπι βίυἀϊογυϊη 5 Π}}}Πυὰο 

ΤΟΠΟ 6 !, ροβθ6 σοηϑἰδίογο. ῬΟΓΓῸ διηηϊο 8Π| ἰρ588Π| δοσίοίδ- 

ἰ6π) αυδηάδηλ 6556 ἀἰουπί οπγηΐυμη 408 βϑαπξ δα Υἱΐίδπι π6- 

οοβϑδγίδ, 4υπ|ὶ ἀηιὶοἰα υἱ ΠΟ δος ρ58 υἱδπλιΓ. Απιΐουπι- 

406 ργορίογ 56 ἰρϑυπι οἰ σοηάυπι ργοπυηδηΐ δι! ΟΥΠ4116 

τυ υἀίποπι ἰοῦ οχροϊθι δ ροπυηί. [π|6Γ "8108 ΠΟ 

ΡΟῦβ6 Τοπβίαγα δη)ο ἰϑππὶ ΠΟΙ ΠΟΠ406 ἸΠΔΙΟΓΌΠι δηΐου 

πᾶθογα. ΟἸλΠ 6416 50} 105 ἰηδδηῖγο : ΠΟ,Ὲ6 ΘΠ πὲ ὨΓι πο 5 



80 ΒΙΒΑ. Ζ, α. ΖΉΝΩΝ. . 

φρονίμους εἶναι, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἴσην τῇ ἀφροσύνῃ μα- 466, γοζιπὶ ρῈΓ ἱποδηΐδβ 64 08]6Π) δία} {{{|ΔπΔ οπππία ρόγογα. 
νίαν πάντα πράττειν. (26) πάντα τ᾽ εὖ ποιεῖν τὸν σο- 

φόν, ὡς χαὶ πάντα φαμὲν τὰ αὐλήματα εὖ αὐλεῖν τὸν 

ἸΙσμηνίαν. χαὶ τῶν σοφῶν δὲ πάντα εἶναι" δεδωχέναι 
ὃ γὰρ αὐτοῖς παντελῇ ἐξουσίαν τὸν νόμον. τῶν δὲ φαύλων 

(25) Π6πὶ οπημΐδ νῈπα ἴδοογα δαρίθῃίοπι, δέουὶ οἱ [5πηρηΐϊᾶπι 

αἀἰείπνυδ χυϊἀαυϊὰ σδπεβδὶ (ἰ 18, Πδῶθ ορϑοϊπίδθσο. ΑςἋ 88- 

Ρἰδῃίυπι 6536 Οπιηΐᾶ : αυΐρρε ρεγίδοΐδι ἡ} }5 ροϊοβίδίοθμ ἃ ]οβὲ 

ῥΓγιϑι πη. Οαίδγυμμ πα] ογι πὶ 80 δία] ογυπι αυξρυδηι 6586 
εἶναί τινα λέγεται, ὃν τρόπον καὶ τῶν ἀδίκων, ἄλλως φμῃοπηδάπησάυπι οἴ. .... ΔΙ οΓ αυΐάοηι εἰν {δι5, Δ 16τ υἱδπίϊυπι 
μὲν τῆς πόλεως, ἄλλως δὲ τῶν χρωμένων φαμέν. Τὰς δ᾽ 65 
ἀρετὰς λέγουσιν ἀνταχολουθεῖν ἀλλήλαις καὶ τὸν μίαν 

ἔχοντα πάσας ἔχειν' εἶναι γὰρ αὐτῶν τὰ θεωρήματα 
ιυ χοινά, χαθάπερ Χρύσιππος ἐν. τῷῷ πρώτο» περὶ ἀρετῶν 

φησιν, Ἀπολλόδωρος δὲ ἐν τῇ φυσιχῇ κατὰ τὴν ἀρχαίαν, 
᾿Ἑχάτων δὲ ἐν τῷ τρίτῳ περὶ ἀρετῶν. (130) τὸν γὰρ 
ἐνάρετον θεωρητιχόν τ᾽ εἶναι χαὶ πραχτιχὸν τῶν ποιη- 
τέων. τὰ δὲ ποιητέα χαὶ αἱρετέα ἐστὶ χαὶ ὑπομενητέα 

Ιὸ καὶ ἐμμενητέα χαὶ ἀπονεμητέα,, ὥςτ᾽ εἰ τὰ μὲν αἵρετι- 
χῶς ποιεῖ, τὰ δ᾽ ὑπομενητιχῶς, τὰ δ᾽ ἀπονεαγτιχῶς, 
τὰ δ᾽ ἐμμενητικῶς, φρόνιμός τ᾽ ἐστὶ χαὶ ἀνδρεῖος χαὶ 
δίχαιος χαὶ σώφρων. χεφαλαιοῦσθαί θ᾽ ἑχάστην τῶν 
ἀρετῶν περί τι ἴδιον χεφάλαιον, οἷον τὴν ἀνδρείαν περὶ 

0 τὰ ὑπομενητέα, τὴν φρόνησιν περὶ τὰ ποιητέα καὶ μὴ 
καὶ οὐδέτερα" ὁμοίως τε καὶ τὰς ἄλλας περὶ τὰ οἰχεῖα 
τρέπεσθαι. ἕπονται δὲ τῇ μὲν φρονήσει εὐθδουλία χαὶ 
σύνεσις, τῇ δὲ σωφροσύνη εὐταξία χαὶ χοσμιότης, τῇ 
δὲ δικαιοσύνῃ ἰσότης καὶ εὐγνωμοσύνη, τῇ δὲ ἀνδρείᾳ 

35 ἀπαραλλαξία χαὶ εὐτονία. (127) ἀρέσχει δ᾽ αὐτοῖς μηδὲν 
μεταξὺ εἶναι ἀρετῆς καὶ χαχίας, τῶν περιπατητιχῶν με- 
ταξὺ ἀρετῆς καὶ χαχίας εἶναι λεγόντων τὴν προχοπήν' ὡς 
γὰρ δεῖν φασιν ἣ ὀρθὸν εἶναι ξύλον ἣ στρεύλόν, οὕτως ἢ 
δίκαιον ἢ ἄδικον, οὔτε δὲ δικαιότερον οὔτ᾽ ἀδικώτερον, 

80 χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. καὶ μὴν τὴν ἀρετὴν Χρύ- 
σιππὸς μὲν ἀποδλητήν, Κλεάνθης δὲ ἀναπόθλητον" ὃ 
μὲν ἀποδλητὴν διὰ μέθην χαὶ μελαγχολίαν, ὃ δ᾽ ἀνα- 
πόθλητον διὰ βεθαίους χαταλήψεις" χαὶ αὐτὴν δ᾽ αἷρε- 

τὴν εἶναι, αἰσχυνόμεθα γοῦν ἐφ᾽ οἷς χαχῶς πράττομεν, 
85 ὡς ἂν μόνον τὸ χαλὸν εἰδότες ἀγαθόν. αὐτάρχη τ᾽ εἶναι 

αὐτὴν πρὸς εὐδαιμονίαν, χαθά φησι Ζήνων χαὶ Χρύ-- 
σιππὸς ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ἀρετῶν χαὶ ᾿Ἑχάτων ἐν 
τῷ δευτέρῳ περὶ ἀγαθῶν. (128) « Εἰ γάρ, φησίν, 
αὐτάρχης ἐστὶν ἣ μεγαλοψυχία πρὸς τὸ πάντων ὑπεράνω 

40 ποιεῖν, ἔστι δὲ μέρος τῆς ἀρετῆς, αὐτάρχης ἔσται χαὶ ἥ 

ἀρετὴ [πρὸς εὐδαιμονίαν καταφρονοῦσα καὶ τῶν δο- 
χούντων ὀχληρῶν. » ὃ μέντοι Παναίτιος καὶ Ποσειδώ- 
νιος οὐχ αὐτάρχη λέγουσι τὴν ἀρετήν, ἀλλὰ χρείαν εἶναί 
φασι χαὶ ὑγιείας ἐπὶ “ορηγίας καὶ ἰσχύος. ἀρέσχει δ᾽ 

45 αὐτοῖς χαὶ διὰ παντὸς γρῆσθαι τῇ ἀρετῇ, ὡς οἵ περὶ 
Κλεάνθην φασίν: ἀναπόύλητος γάρ ἐστι καὶ πάντοτε τῇ 

ἀἰϊοίπηαπ. Ὑἰγίυϊο5 ἀϊουπί {ΠὈἱ ἰηνίοοπι ἰ(8 6886 Θοπποχδβ, υἱ 

αυϊ υπδηὴ αοδί, μαδθδί ΟΠ Π65 : 6556 ΄Ζυΐρ ρα {ΠΠΔγ Ππ} ΟΟΠ}- 

τοῦθ π) παίθγδπι οἱ ΘΟ υπἷδ ργΓαοορίδ, υἱ ΟΠ γγβρρυ5 ἴῃ 

Ῥγίπιο ἂς υἱγίυ ἰδυ8 οἱ ΑροΟ]]οάογυβ8 ἰῃ ῬΗγδίοο βοουπάυπὶ 

δη[ἰυῦπι τηογοπὶ οἱ Ἠροδίο ἴῃ ἰογίϊο ἄς νἱγίυἱ δα δἰυηΐ. 

(126) Θαὶ εοπίμῃ Υἱγίυϊα ῥποάϊίυβ εἰ, δᾶ αἀϊξρίοογα δὲ ἄρογ 

αυδ δἰπί δρεπάδ : 028 γθγο (δοίεμἀδ ἐπὶ, δὰ οἱ οχροίοπάδ 

6556 οἴ δυϑίϊποηἀ8 οἱ ρογβουεγαηίογ ἰθηθηάδ οἱ ἀἰδίγ δυθηάλ : 

εἱ 5ἱ 118 φυϊθ πὶ οοηϑυ}ο, 8114 [ογίογ, 8118 ἰυβΐο οἱ δ᾽ϊδ 

οοπδίδηϊοσ δρῖΐ, ργυάθῃ8 6βὶ οἱ (ογί 8 οἱ ̓ υβίυβ οἱ ἰοπηρογδηϑ. 

Ὁπδιῃαυδηίχι Υἱγίυϊοπι ἰῃ ργοργίο 58:0] βϑῆογα ἰδηαυδπὶ 

οδρίίε νεγεαγί,, υἱ (ογ  ἀΐπεπιὶ ἴῃ [ν15 χε βυῤδίϊποηάδ βυπέ, 

Ργιδοη δπ) ἰῃ 8 αὐυδδ δροπάδ νοὶ ποθὴ δροπάδ υο] πουΐίγα 

δῖ; 5:0} ΠΠΓαῸ 6 το] 488 ἰη ργοργ 8 σοπογίθυβ νογβδγί. 

δοφυυπίυγ δυΐοπι ργυἀ η(Δη ΟΟΠ δἰ ΟΓαπη πιδίυγ(δ5 οἱ ἰη- 

[ε]Πἰσοηἷα, ἰοιμρογαηξδπ) ὙΘΓῸ ΟΓἀϊπἰβ οοπδίδη(ἑ οἱ ἀθ- 

οοηίδ, 5{{{}8π| δυΐοηλ δια 85 οἱ ὁδηάογ, (ογ  υἀϊποιηχυθ 

οομδίδη(ἰδ δίᾳφυο ναἰθηιΐδ. (127) Ρ]δοϑί δυΐδπ) οἱβ πυ}} υπὴ 

ἰηίον νἱγίυΐοση οἱ υἱἐϊ πὶ 6556 πιράϊιπι, Ρογίρα(ο ἰοἷδ οοηῖγα 

τ᾿πΐος νἱγίυΐοη) οἱ νἱιιπὶ ργοίδοίυηι μοδὲίυπι 6586 ἀϊοοπίδιις : 

αυοσμδαϊποάυπι,Ἠ οὨΐπὶ ᾿ἰμηιπ δυΐ τοοίαπὶ δυΐ οὐ] αυυπι 

Ορογίογε εβϑ6 δίυηΐ, ἰδ ᾿υδίυπ) γ6] ἱπ) υϑίιπι, ΠΟ46 σοῖο 

ἐυδιίίυβ ποαθθ ἰπ᾽υπίϊυ5, δίᾳυς ἰῃ οοἰογίδ βἰ πο γ. Αἵ υἱγ- 

(υἱοῦ ΟἸγυϑίρρυθ αυΐϊάδπι ἈΠ} ΠῚ Ρ.)556., ΟἸ δ 8 Ὑ6ΓῸ 

ΟΠ ΡΟ896 δίξ : ῃἰο, ροβ86 δι {ἰ μοῦ οὈτίοίδίοιη οἱ δίγδπ, 

ὈΠΘαι; ἐ||6, ΠΟΠ ΡΟβδ6 Οὗ ΠγΠ)85 80 5ί8 0168 Ομ γοϊεῃ- 

δ 068 : ἰρθᾶπι γ6ΓῸ 6866 οἰ ρεπάδιη. Εγυεδοίπηυ8 αυΐάεπὶ 

ἴῃ ἰἰ8 αὐυδὸ π|δὶ6 δρίπιυβ, φυΐρρα αυοὰ 5ἰξ Ποποδίυπι, κὶ 

80]0π|ὶ 6586 ὈΟΠυπιὶ δοίθηίοδ. Ἰρδδπαυο δὶ δι ϊῇσογο δὰ 

Ῥεῦθ ὑεδίοχιο υἱνοπάυσπι, υἱ δἷΐ Ζοπο οἱ ΟΠιγγείρρυβ ἰῃ 

ργίῃο ἀδ υἱγίυυ5 εἰ Ηδοδίο 'ῃ δθευπάο ἀε Ὀοπὶβ. (28) 

δὲ ἐπὶπι, ἰβαυ!, φιασπιμαο απὶπιὶ δοἷα δι Ποῖ, χια 

οπιπία 7αεἰϊσίο πιεπίἐ8 ἰγαπβοοπαάαπιιδ, ἐρδαφμθ ραγξ 

υἱν μέ οςί, ῬΥοϊεοίο οἰ υἱγίιι δοία ειϑβεὶϊί [ᾳα δεαίαπι 

υἱίαπι), δα χιιοφιια σοπίοπιπ ηΣ σΈ(Σ πιοϊδεία υἱαοπίμγ. 

Ῥαπδοίῖμδ ἰδηλεη οἱ Ῥοβίἀοῃίυ5 υἱγίιιοπὰ Πιϊπἰπιο βυθοῦ 

ἀϊουηξ, νογυπὶ ᾿γείογοα ορὺβ 6856 θοπδ νδὶοἰυἀΐης οἵ δί- 

Πυσηίδ γοσυπὶ οἵ τό ογο. Ρδοοὶ ἰίθηι οἰβ υἱγίαϊα 561 ΡΟΣ 

αἱἱ, δἰοιεἱ ΟἸοδη δ 68 αἱΐ : δι ἐ οηΐμ Ποη ροίοδί βοιηρογ- 

ψυχῇ γρῆται οὔση τελείᾳ ὁ σπουδαῖος. φύσει τε τὸ δί- ββαυο ροτίοοίο δηίπιο υἱἱΐας Βοπυβ. Ναίυγα ασυσαυς ᾿μ8, ποη 
χαιον εἶναι καὶ μὴ θέσει, ὡς καὶ τὸν νόμον καὶ τὸν ὁρ- 
θὸν λόγον, χαθά φησι Χρύσιππος ἐν τῷ περὶ τοῦ καλοῦ. 

50 (120) δοχεῖ δ᾽ αὐτοῖς μήτε διὰ τὴν διαφωνίαν ἀφίστα- 
σθαι φιλοσοφίας, ἐπεὶ τῷ λόγῳ τούτω προλείψειν ὅλον 
τὸν βίον, ὡς καὶ Ποσειδώνιός φησιν ἐν τοῖς προτρεπτι- 
χοῖς. εὐχρηστεῖν δὲ καὶ τὰ ἐγχύχλια μαθήματά φησιν ὃ 
Χρύσιππος. ἔτι ἀρέσχει αὐτοῖς μηδὲν εἶναι ἡμῖν δίχαιον 

ΟΡίπίοπα οομβίαγα, δέου! οἱ ἰοζοηι οἱ γϑοΐδῃη γαίοπομν, υἱ 

Οἰιγγδίρρυβ ἰῃ ᾿ἰθγο ἀ6 Ἰιοποϑίο αἷξ.0 (429) Υἱάοίυγ δυΐοπι 
}}Π|8 πὸ Ῥγορίοσ ἀϊβϑοηβίομοπ) ἃ ρἢ]οϑορ δ ἀοοἰδίοπά υπι 

6886 : 80 6ΠΪΠῈ ΓΔΙΪΟΠΟ ῥτὶιι5 ἀοίδείυτδῃ οπηποπὶ νἱΐδιη, υἱ 

οἰΐδπ) Ροβίἀοηὶυ8 ἰῃ Ε Πογίδιοπίθυβ δἰΐ. 1,10 γα] θὰ φυοαυο 

ἀἰδοὶρ! 88 6886 πιᾶζηο υϑδυὶ βδρίοπ!! ΟΠΓΥβρρυ δυςίυγ οὐἱ. 

ὈΙΔοΘί ἰΐο πὶ 1118 Ὡ0υ}18 πο5 Ιεξὲ παίυγα ἰοποτὶ δάνογδιι γο 4 



σ' 

 ..Σ -- 

ι ουι 

2υ 

5 

18. ΥἹ], 1. ΖΕΝΟ. 

πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα, διὰ τὴν ἀνομοιότητα, χαθά φησι 
Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ δικαιοσύνης χαὶ Ποσει- 

δώνιος ἐν πρώτῳ περὶ χαθήχοντος. καὶ ἐρασθήσεσθαι δὲ 

τὸν σοφὸν τῶν νέων τῶν ἐμφαινόντων διὰ τοῦ εἴδους τὴν 
πρὸς ἀρετὴν εὐφυΐαν, ὥς φησι Ζήνων ἐν τῇ Πολιτείᾳ 
καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ βίων καὶ Ἀπολλό- 
δωρος ἐν τῇ ἠθιχῇ. (130) εἶναι δὲ τὸν ἔρωτα ἐπιδολὴν 
φιλοποιίας διὰ κάλλος ἐμφαινόμενον" χαὶ μὴ εἶναι συν- 
ουσίας, ἀλλὰ φιλίας. τὸν γοῦν Θρασωνίδην καίπερ ἐν 
ἐξουσίᾳ ἔχοντα τὴν ἐρωμένην, διὰ τὸ μισεῖσθαι ἀπέχε- 
σθαι αὐτῆς. εἶναι οὖν τὸν ἔρωτα φιλίας, ὡς καὶ Χρύ-- 
σιππος ἐν τῷ περὶ ἔρωτός φησι" χαὶ μὴ εἶναι θεόπεμ. - 

πτον αὐτόν. εἶναι δὲ καὶ τὴν ὥραν ἄνθος ἀρετῆς. Βίων 
δὲ τριῶν ὄντων, θεωρητικοῦ χαὶ πραχτιχοῦ χαὶ λογι- 
χοῦ, τὸν τρίτον φαδὶν αἱρετέον" γεγονέναι γὰρ ὑπὸ τῆς 
φύσεως ἐπίτηδες τὸ λογιχὸν ζῷον πρὸς θεωρίαν καὶ πρᾶ- 
ξιν. εὐλόγως τέ φασιν ἐξάξειν ἑαυτὸν τοῦ βίου τὸν σοφόν, 
χαὶ ὑπὲρ πατρίδος χαὶ ὑπὲρ φίλων, κἂν ἐν σχληροτέρα 
γένηται ἀλγηδόνι ἣ πηοώσεσιν ἢ νόσοις ἀνιάτοις. (13:1) 
ἀρέσχει δ᾽ αὐτοῖς χαὶ χοινὰς εἶναι τὰς γυναῖχας δεῖν 

παρὰ τοῖς σοφοῖς, ὥςτε τὸν ἐντυχόντα τῇ ἐντυχούση 
χρῆσθαι, καθά φησι Ζήνων ἐν τῇ Πολιτεία καὶ Χρύ- 
σιππος ἐν τῷ περὶ πολιτείας, [ἀλλ᾽ ἔτι Διογένης ὃ χυ- 

νικὸς χαὶ Πλάτων]. πάντας τε παῖδας ἐπίσης στέρξομεν 
πατέρων τρόπον καὶ ἣ ἐπὶ μοιχείᾳ ζηλοτυπία περιαιρε- 
θήσεται. πολιτείαν δ᾽ ἀρίστην τὴν μικτὴν ἔκ τε ὄημο- 

 χρατίας χαὶ βασιλείας καὶ ἀριστοχρατίας. χαὶ ἐν μὲν 

4“υ 

τοῖς ἠθικοῖς δόγμασι τοιαῦτα λέγουσι χαὶ τούτων 
πλείω μετὰ τῶν οἰχείων ἀποδείξεων" ταῦτα δ᾽ ὡς ἐν 
χεφαλαίοις ἣμῖν λελέχθω καὶ στοιχειωδῶς. 
δὲ φυσικὸν λόγον διαιροῦσιν εἴς τε τὸν περὶ σωμάτων 
τόπον χαὶ περὶ ἀρχῶν καὶ στοιχείων καὶ θεῶν χαὶ πε-- 
ράτων καὶ τόπου χαὶ χενοῦ. χαὶ οὕτω μὲν εἰδιχῶς, 
γενιχῶς δ᾽ εἷς τρεῖς τόπους, τόν τε περὶ χόσμου χαὶ τὸν 

περὶ τῶν στοιχείων καὶ τρίτον τὸν αἰτιολογιχόν. τὸν 
δὲ περὶ τοῦ κόσμου διαιρεῖσθαί φασιν εἰς δύο μέρη. 
μιᾷ γὰρ σχέψει ἐπιχοινωνεῖν αὐτοῦ χαὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 
μαθημάτων, χαθ᾽ ἣν ζητοῦσι περί τε τῶν ἀπλανῶν χαὶ 
τῶν πλανωυένων, οἷον εἰ ὃ ἥλιός ἐστι τηλικοῦτος ἡλίχος 

φαίνεται, χαὶ δμοίως εἶ ἣ σελήνη, καὶ περὶ δινήσεως καὶ 
4υ τῶν διοίων τούτοις ζητημάτων. (133) ἑτέραν δ᾽ αὐτοῦ 

45 

σχέψιν εἶναι ἥτις μόνοις τοῖς φυσιχοῖς ἐπιδάλλει, καθ᾽ ἣν 

ζητεῖται ἥ τ᾽ οὐσία αὐτοῦ [καὶ εἰ ὃ ἅλιος χαὶ οἱ ἀστέρες 
ἐξ ὕλης καὶ εἴδεος] χαὶ εἰ γενητὸς ἣ ἀγένητος χαὶ εἰ ἔω- 

ψυγος ἢ ἄψυχος καὶ εἰ φθαρτὸς ἢ ἄφθαρτος χαὶ εἰ προ- 
νοία διοιχεῖται χαὶ περὶ τῶν λοιπῶν. τόν τ᾽ αἰτιολογιχὸν 
εἶναι καὶ αὐτὸν διμερῇ. μιᾷ δ᾽ αὐτοῦ ἐπισχέψει ἐπιχοι- 
νωνεῖν τὰν τῶν ἰατρῶν ζήτησιν, χαθ᾽ ἣν ζητοῦσι περί τε 
τοῦ ἡγευονιχοῦ τῆς ψυχῆς χαὶ τῶν ἐν ψυχῇ γινομένων 
χαὶ περὶ σπερμάτων χαὶ τῶν τούτοι; διοίων᾽ τοῦ δ᾽ ἑτέ- 

, Ὶ ,, Δ φῳ 0 Ἷ 4 ταῦ ἷ “Ὺ 
δο ρὸν Χαὶ τοὺς αἸῸ τοὺν μα ἡματίον ἀντιποιεισναϊ, οἷον τὼς 

δρῶμεν, τίς ἢ αἰτία τῆς κατοπτριχῆς φαντασίας, ὅπως 
νέφη συνίσταται, βρονταὶ χαὶ ἴριδες χαὶ ἅλως χαὶ χο- 
υἶται χαὶ τὰ παραπλήσια. (132) δοκεῖ δ᾽ αὐτοῖς ἀρχὰς 

187 

ΔηΪΠπη4} 8, οἷ) πδίιγας ἀἰφαὶ αὐ"  υὐίποιι, υἱ ΟἸγγδίρρυθ ἰη 

Ῥγίπιο ἐ6 ͵ υδιϊ(ἰ εἱ Ῥοβίἀοπίυ δ ἰῃ ργίπιο ἀδ οὔοί,5 ἰγδάυπί. 

ΑπιδίυγΓυπι 4004: δδρὶθηΐθπ 608 ᾿υὐ6η68 4υΐ ρΓγα" δ6 (ἀγδπὲ 

᾿πάο]6π) σαπογοβδιη ἱπσδαϊιπιηθς δὰ υἱγίυί θη ργορδηϑυπι, 

υἱ Ζόπο ἰη το ἀκ γορι σᾶ οἱ ΟΠ γυϑίρρυβ ἴῃ ᾿ἰ το ἀσ νἱ(ΐᾳ 

Ρυΐπιο εἴ Αρο ]ούογυϑ ἰμ ἐδ γο ἀδ πιογα! θυ δἰυπί, (1380) ΑΠιο- 

ΓῸΠῚ ΥΟ͵ΓῸ 6856 ΟΟηδίιπ) δηλ οἰ ἰἶὰ» σΟΠοΟ Πα ηἀπ8 ργορίοῦ ἃρρᾶ- 

γοπίοπῃ ρυ γι ἀΐποιη, ἤθαᾷυδ ἀϑυγᾶπι ΟΟΓΡΟΓΙ8 ἀρροίοΓο, 

564 Ῥοπογυο θη ίδπ πὶ. Νπι ΤΙ γαϑοηί θη) φυϊάοη), συυπὶ 

᾿αθογοί ἰη ρΡοἰοϑίαία διπιδίδηη, δι ϊηυ 586 Δ 68 ργορίογ ἰ}- 

ἰϊὰ5 ἰῃ 56 οὐΐαπη. 856 ἰσί ἔα Γ διόγοιη δι)! οἰ δ, εἰ ΟΠ ΤΥ ΡΡΝ 

αὐυοηὺθ ἰῃ Πἰθτο ἀ6 ἃπιογα δἰΐ : Πράᾷυς 9866 Θ1Πὶ ἃ α18 ἱπηπηΐὰ - 

δὴ. ΡΟ ΪΟ γι ἴ πο 6586 Υἱγίυ [8 Πογοπγ. Εἰ αυυπὶ ἰτρ]οχ 

Υἱα ρου 8ϊ{, δροουϊαίί νι, δοιίνυπι οἱ γαίοπα] 6, (ΘΓ 1} 

1Πυἀ οἰ ροπάυμπι ἀϊουπί : φυΐρρο ἀ6 ἱπαιϑκίτία δοίυπι ἃ πᾶ- 

ἴυγα ΓΙ ΟΠ 416 8Π1Πη8] δ βροουϊαίοποη οἱ δοίοποηι. Πδίϊο- 

Πα] ἴΘγαῦο δἰαπί βαρ απΐοπΠ) 86 ἰρϑι τ δὐποίαγυμ οχ νἱίδ, οἱ 

Ρϑίγιδε οἵ διηίοογιπι οδυ88, δία ἰηΐοῦ δοεγγίπηοδ αυυ γοῦ- 

δοίυν ἀο]οτβ δου! 608 δἰ γα πηϑι γαγηλ τυ 0068 δι 

ἰπΟΌ ΓΔ 165 πογθοΒ. (431) Ρίδοοί ἰΐα πὶ 1}|8 ὑχοόγοβ φυοαυδ 

ΘΟ Π6Β 6566 Ορογίογο δρυὰ βαρίοπίθβ, υἱ 40} οὶ οὐπὶ 

φυδιὶνεί οοπργοδίδίυν, υἱ αἱξ Ζοπο ἰῃ Ἀορυθ]ΐοδ οἱ ΟἸγγϑρ- 

Ρυ8 ἰῃ ἰργὸ ἀ6 γορυθ]ίοδ, [οἷ ργδίογοα υἱοβοποβ Ογηίουϑ δα 

ΡΙαῖο]. ΟἸηο406 ᾿ἰθογοβ ρϑίγαπι ἰῃϑίδγ αυδ οδγίίδία 

ἀπ φοπυ5 οἱ ἰο]] εἴων δά] οτἰϊ δυβρίοἰο οἵ οὐϊγοοίδίϊο. Ἐδπὶ 

γΟΓῸ ΓΟΠΡΟΝΙ  οδα 6586 Ορἰΐδπ 41188 511 πηχίδ ὁχ γοζῃο οἱ 

ρΡορυϊαγὶ ἀοπηηαία ορ(ϊἱπηδἰυπηαι6 ροίοπίιϊα. Αἴᾳφιο ἰῃ πιογᾶ- 

ἴθι ᾳυϊάοπι ἀδοτγοῖίβ ᾿υ} υϑπηοαϊ δαπί, ρἰαδ4υ Ὠυ͵υδιηιοάὶ 

(133) ᾿Γὸν 6 7 εὐδάσηί συπη ἀγυπιοηίίβ ουΐχαε ρῥ]δοίίο ργορτίϊ8. Ὑαγυῃι ἰδῖα 

δ. ΠῚ ΠΔ{1π| 86 νοὶ ῬῸΓ οδρὶίδ οἱ οἱ οπηθηΐδ ἰοἰἐμίθθα 80 - 

εἰαί. (132) Πεπίᾳυς ρῥἢγδίοδπι γαϊίοπϑαι ἀϊνἰἀυπί ἰῃ Ἰοσυπι 

ἂς οογρογίδυϑ οἱ ρῥγίποὶ ὶβ οἵ οἰ οπηθη 8 οἱ ἀἱΐα οἱ Πηϊδυδ οἱ 

Ιοζο οἱ ἱπαδηὶ. Εἰ ἰΐὰ χυϊάπὶ ρ6Γ δρϑοίθβ αἰνίἀυπὲ, βοπογᾶ- 

᾿ἰ6Γ δυίοηῃ ἴῃ ἰοῦος ἐΓ68, ἀ6 ηυπάο, ἀδ οἰοπηοηίβ, ἰογίϊ πὶ 

ἀκ οδυορίς. θ6 πηυπάο Ἰοουμ ἰῃ ἀυ.85 αἀἰδίϊησουϊ ραγίοϑ ἀϊουηί. 

ὕσδ οηἰἷπῃ σοηδιἀογϑίί ἢ 6 ἰῃ ἱρϑίυβ δϑεδεὶ δοοοἰδίοπι οἱ Π8- 

(μοπιδίϊοοθ » Ῥ6Γ ΄υδηὶ ἀ6 ἤχίβ νδρίβδηυο δἰἀογίδυβ ἀἰδρυίδηί, 

αυοσπιδάπιοάυπι υἱγυπι 5οἱ ἰδηΐυ8 5ἰῖ αυδηΐι8 Π0}}}8 Υυἱάδίυτ, 

εἴ ᾿Ιυπ (ἰἰάοπι χυδηίδ δὲὶ τηδρηϊυάο, εἰ ἀδ ογίι! οὐοδδυσὺς 

δίάοσγυι δίφις οοἰογίβ ῃυὐυδιηράΐ χυεξοδιοηίθυβ. (183) ΑἸΐ6- 

ΓΆΓΩ 6.8 οοῃδὶ ἀἜΓΔίἑ ΟΠ 6 Πὶ 6886 ατ|85 8018 οοηρτυδὶί ρῃγεὶοίθ, 

4.8 αυδ: 51 ᾿}}}.8 βυθείλη 8 ᾳυωγίυγ, [δος 50] οἱ δί. }}85 

υἱγυπι οχ πιδίοσία δἱπὶ οἱ (οστηδ, ] υἱγυπὶ ροηΐ 5 8η ἰηώ6- 

πἰίυβ εἰϊ οἱ υἱγυπι δηἰπιδίυϑ εἷξ δη ἱπδηϊπκβ, οογγυρί  Π 5 Π6 
8 ἱποοτγυρίυβ, οἱ μγου θη ἰδ δἀηγἱπἰδίΓοίῸΓ ἤροπ6, δίᾳυθ 

ἰη σης πιοάμυπι ἀς τε 4υΐβ. Οδιυιβδοη ΄φυοαας γα οποπὶ οἱ 

ἰρβᾶπι 6866 Ὀ᾿ραγ [ἴ8π|. Ε͵5 δ᾽ ἰαγαπὶ δροου δι οηοπι πηι οἷδ 

6586 ἙΟΙΙΠΊ ΘΠ) αι δοβίίοησπι, 408 ἱπαυίγυπὶ ἀ6 μεηο ρα )ἐ 

δηϊπιὶ οἱ ἀδ ἰδ φυδι ἤυπί ἰῃ δηΐπιο οἱ 46 βοΐ θυ.5 δίαυθ 

ο᾽υ5 ροποτῖβ οοἰοείβ ; γο 'φυυπὶ ὙΘΓῸ ᾿ηΔ 6 πηδίϊοο08 αυοα 00 

δἰ δὶ μβογραγο, υἱ ἀυοΠΊ04}.0 ΘΟΓΠΔΙΏΙ8, 4185 δ οδυ88 Υἱβίοη β 

ἰπ ϑροουϊο, ηυὰ γδίΐοπο οοπϑίθηϊ ἢυ 68 ἰοπἰίγυδαμε οἱ ἱγάεα ΄ 

εἴ ἄγε οἱ οοπιοίξε οἱ ἰχδ δἰπκἰ α. (31) Υἱάοίυν δυίοιι ᾿ἢ}5 



1.88 ΒΙΒΑ. Ζ, «. ΖΙΝΩΝ. 
φ ἤ Α φ΄ῳ- [2 

εἶναι τῶν ὅλων δύο, τὸ ποιοῦν χαὶ τὸ πάσχον. τὸ μὲνόδϑιλιιο 6356 γογυπι οπμπίαπι ργίπερίδ, (δείεπϑ νυ οϊοοῖ ἃς ρᾶ- 

οὖν πάσχεν εἶναι τὴν ἄποιον οὐσίαν τὴν ὕλην, τὸ δὲ 
ποιοῦν τὸν ἐν αὐτῇ, λόγον τὸν θεόν" τοῦτον γὰρ ἀΐδιον ὄντα 
διὰ πάσης αὐτῆς δημιουργεῖν ἔχαστα. τίθησι δὲ τὸ δό- 

ὁ γα τοῦτο Ζήνων υὲν ὃ Κιτιεὺς ἐν τῷ περὶ οὐσίας, 
Κλεάνθης δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἀτόμων, Χρύσιππος δ᾽ ἐν τῇ 
πρώτη τῶν φυσιχῶν προς τῷ τέλει, Ἀρχέδημος δ᾽ ἐν 

τῷ περὶ στοιχείων χαὶ Ποσειδώνιος ἐν τῷ δευτέρῳ τοῦ 

φυσιχοῦ λόγου. διαφέρειν δέ φασιν ἀρχὰς χαὶ στοιχεῖχ" 

10 τὰς μὲν γὰρ εἶναι ἀγενήτους χαὶ ἀφθάρτους, τὰ δὲ στοι- 

χεῖα κατὰ τὴν ἐχπύρωσιν φθείρεσθαι. ἀλλὰ χαὶ ἀσω- 
μάτους εἶναι τὰς ἀρχὰς χαὶ ἀμόρφους, τὰ δὲ μεμορ- 
φῶσθαι. (155) σῶμα δ᾽ ἐστίν, ὥς φησιν Ἀπολλόδωρος 
ἐν τῇ φυσιχῇ,, τὸ τριχῇ διαστατόν, εἰς μῆχος, εἰς πλάτος 

5 εἷς βάθος " τοῦτο δὲ καὶ στερεὸν σῶμα καλεῖται. ἐπιφά- 
γειὰ δ᾽ ἐστὶ σώματος πέρας ἣ τὸ υὔὖχος καὶ πλάτος μό- 
νον ἔχον, βάθος δ᾽ οὔ" ταύτην δὲ Ποσειδώνιος ἐν τρίτῳ 
περὶ μετεώρων χαὶ κατ᾽ ἐπίνοιαν χαὶ χαθ᾽ ὑπόστασιν 

ἀπολείπει, γραμμὴ δ᾽ ἐστὶν ἐπιφανείας πέρας ἢ υὖχος 

0 ἀπλατὲς ἢ τὸ μῆχος μόνον ἔχον. στιγυὴ δ᾽ ἐστὶ γρχα- 

μῆς πέρας, ἥτις ἐστὶ σημεῖον ἐλάχιστον. ἕν τ᾽ εἶναι θεὸν 

χαὶ νοῦν χαὶ εἱμαρμένην καὶ Δία πολλαῖς τ᾽ ἑτέραις 

ὀνομασίαις προζτονομᾶζεσθαι. (ι56) χατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν 

χαθ᾽ αὑτὸν ὄντα τρέπειν τὴν πᾶσαν οὐσίαν δι᾿ ἀέρος εἰς 

35. ὕδονρ' καὶ ὥςπερ ἐν τῇ γονῇ τὸ σπέρμα περιέχεται, 

οὕτω χαὶ τοῦτον σπερωατιχὸν λόγον ὄντα τοῦ χόσμου 

τοιόνδ᾽ ὑπολείπεσθαι ἐν τῷ ὑγρῷ, εὐεργὸν αὐτῷ ποιοῦντα 

τὴν ὕλην πρὸς τὴν τῶν ἑξῆς γένεσιν, εἴτ᾽ ἀπογεννᾶν 

πρῶτον τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, πῦρ, ὕδωρ, ἀέρα, γῆν. 
0 λέγει δὲ περὶ αὐτῶν Ζήνων τ᾽ ἐν τῷ περὶ τοῦ “ὅλου χαὶ 

Χρύσιππος ἐν τῇ πρώτη τῶν φυσιχῶν καὶ Ἀρχέδημος 

ἕν τινι περὶ στοιχείων. ἔστι δὲ στοιχεῖον ἐξ οὗ πρώτου 

τίνεται τὰ γινόμενα χαὶ εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύεται. (137 

τὰ δὴ τέτταρα στοιχεῖα εἶναι ὁμοῦ τὴν ἄποιον οὐσίαν 

τὴν ὕλην" εἶναι δὲ τὸ μὲν πῦρ τὸ θερμόν, τὸ δ᾽ ὕδωρ τὸ 

ὑγρόν, τόν τ᾽ ἀέρα τὸ ψυχρὸν καὶ τὴν γῆν τὸ ξηρόν" οὐ 

αὴν ἀλλὰ καὶ ἔτι ἐν τῷ ἀέρι εἶναι τὸ αὐτὸ μέρος. ἀνω- 

τάτο» μὲν οὖν εἶναι τὸ πῦρ ὃ δὴ αἰθέρα χαλεῖσθαι, ἐν 

ᾧ πρώτην τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν γεννᾶσθαι, εἶτα 

τὴν τῶν πλανωιένων" μεθ᾽ ἣν τὸν ἀέρα, εἶτα τὸ ὕδωρ, 

ὑποστάθμην δὲ πάντων τὴν γῆν, μέσην ἁπάντων οὖσαν. 

Λένουσι δὲ κόσμον τριχῶς αὐτόν τε τὸν θεὸν τὸν ἐχ τῆς 7 

πάσης οὐσίας ἰδίως ποιόν, ὃς δὴ ἄφθαρτός ἐστι χαὶ ἀγέ- 

νητος, δημιουργὸς ὧν τῆς διαχοσμήσεως, κατὰ γρόνων 

ποιὰς περιόδους ἀναλίσχων εἰς ἑαυτὸν τὴν ἅπασαν οὐ- 

σίαν χαὶ πάλιν ἐξ ἑαυτοῦ γεννῶν" (138) χαὶ αὐτὴν δὲ τὴν 

᾿διαχόσμησιν τῶν ἀστέρων χόσωον εἶναι λέγουσι χαὶ τρίτον 

τὸ συνεστηκὸς ἐξ ἀμφοῖν. χαὶ ἔστι χόσμος ὃ ἰδίως ποιὸς 

τῆς τῶν ὅλων οὐσίας ἦ, ὥς φησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ με- 

υυ τεωρολογιχῇ στοιχειώσει, σύστημα ἐξ οὐρανοῦ χαὶ γῆς 

χαὶ τῶν ἐν τούτοις φύσεων ἣ σύστημα ἐχ θεῶν χαὶ ἀν- 

θρώπων χαὶ τῶν ἕνεκα τούτων γεγονότων. οὐρανὸς δέ 

ἐστιν ἢ ἐσχάτη περιφέρεια ἐν ἦ πᾶν ἵδρυται τὸ θεῖον. 

τὸν δὴ κύσμον διοικεῖσθαι χατὰ νοῦν καὶ πρόνοιαν, καθά 

ΟΣ - 

3 ξ' 

4 

4 σ 

(ἰοης. θιιοά ἰσίίυν μαι υγ, ο'ηο αὐυλ) 86 ἐ580 πδίυγαπι 

τηδίογίδιῃ ; αυοὰ δυΐίοπη (δεὶαὶ,, ταιϊοηθπη 4118 'π ἱμδδ οἱῖ, 

Ἰιος εοἴ ἀουπ, 6556 : τῆς οπἷπι, Φυρρα ϑοιημρί(ογπαπι, μοῦ 

ἰρβδπι υπίνογϑδηη δἰησιΐα σγοᾶγο. Ροιΐΐ δυΐοπι πος ἀδογοίυπι 

Ζδῦο Οἰκἴεμ ἐπ ΠΌγο 46 οβϑοπίία, (Ἰθᾶπί 65 ἴῃ ᾿ἶθγο ἂς δῖο- 

πιὶβ οἱ ΟΠγγϑίρρυβ ἰῃ ργίπηο ΡηγοϊοοτυπιΒ οχίγριο, ρογγοὸ 

Αγεβοάοιηυβ ἰῃ ᾿ἰὔγο ἀδ οἰθπμοπί 8 οἱ Ροδίἀοπίιι5 ἰῃ 86- 

οὐυπάο πδίιγϑὶ 5 βογπιοη δ. Ὠϊογγο δυΐοπι διυηὶ ρεϊπεοὶρίδ 

οἱ οἰοπιοηίδ : πᾶπι 1116 φυϊάδπι ἱπσοηίίδ 6556 οἱ οογγηπιρὶ 

ΠΟ Ροβ86, οἰοπηοπίδ Υ6ΓῸ ΡΟ ἱρποδπι ΟΥ̓ΔροΟγδ οπὸπι ΟΟΓ- 

τυμπιρὶ. Ῥτγωίογοᾶ ργίπεῖρίδ 6596 ἱποογρογοᾶ εἴ ἰπ(ογεία, 118 

δυΐεπι (ογττμδίδ. (135) Οογρὺβ δυΐεπι δΔρρεὶϊδί Αροϊοάοτυβ 

ἰη Ρῃγδίοδ, φυοά δορί ἰη {γίδ, ἰῃ Ἰοηριυἀϊΐϊποηι, ἰα[ υἀϊ- 

ποι οἱ δ ἐἰτυἀΐποιι : ἰὰ δυΐοπι οἱ δοϊἀυπι οὐγρα8 Δρ6.61}8- 

ἴαγ. ῬοΓΙῸ βυρογῆςοϊοϑθ οδῖ σογρογὶβ 18 56 σογρι5 Ομ - 

ἀϊποι βοΐδπι μα θοῦ ἃς ἰδ υἀϊποτι, δοὰ οδγοηβ δ᾽ ἰυάϊπα : 

Ἰιδῆς δυΐοπι Ῥοκίἀοηϊυβ Πἰυγο ἰογιο ἀς σογρογίθυβ σοι} - 

θὺ οἱ οορ  δἰίοπο οἱ κυ μεοίδη(ἴα 6856 δἰδίυϊξ. {π08 δυρεγἤεϊοὶ 

(ἰπΐ8 οϑὲ εἶνο ἰοησίἰυὐο ἀῆβαυς [δἰἰϊυἀϊπα 5'νε ϑοΐδπι ἰιἃ- 

μοης Ἰοηφί(υὐΐπεπι!. Ῥυποίυπι δυΐοπι ε5ἱ ποῦς ἤαἷ5 ποία - 

4υς πιϊπίπιδ. ὕπυπι ἰἀεπιαυς 6556 ἀδυπιὶ εἴ πιοπίεπι εἰ (Δ- 

ἴυπ οἱ ϑονοῖλ πιυ ἴϑαας 8}115 δρρει δγὶ ποιιϊπίθυθ. (156) 

Ρηποὶρίο ἐρίέαγ {Ἰπὶ αυσπι εϑθεΐ δρυὰ 56, βυβϑίδηϊίδη 

οπῖπθῖι ροΓ δογοπὶ ἰῃ ΔαΌΔΠπιὶ σὐηγογίίθ5ε ; εἰ αυεπιδἀπησάμπι 

ἰὼ ᾿ρίυ Ξοσιθη οοπεϊποίυν, ἰἴ8 οἵ ᾿νης βογοηάϊΐ γί πθπὶ ἐπ 

του ηάο οδιϊποηΐοπι ἰδίοπι ἴῃ ᾿πππογὸ Γαβαά ΐϊβδϑο, πηδίογιδπὶ 

δρίἰογοίῃ γοἀἀθηΐοπι, εχ 4υ8 σοἴεγδ ροδὲ [μθο οἰσπογοηίυγ; 

ἴυπι σομ ἶβθ6 ῥγίπιυπι οἰοπηοηΐδ ιδίίυογ, ἰσπθηι, ἃηυδπι, 

δόγοπι, ἰογγᾶπι. Ὠἰβϑοσὶὶ ἰδ Ζθπο ἰπ ̓ἰΌγο ἀα υμίνογϑο, ΟΠ ΓΥ - 

Θρπείρρυθαυς ἴῃ ργίπιο Ρ]ιγδίςογιαι οἱ Αγοϊιολοπιυϑ ἰῃ φυράδηι 

ἀε εἰοπιοηίβ. Ειξὶ δυΐδπι οἰοπιοηΐαπι ἐχ 400 ργίπιο ργυδευπί 

4υς αυπί εἰ ἰπ ᾳυοὰ οχίγεπηυπι δοϊνυπίιγ. (137) 586 δὺ- 

ἴοι φυδίϊυοτ οἰοπηθηΐδ βπιὰὶ οπληΐ αυδι!δίς σἀγοπίεμι 80 

εἰδηζίδιη πιδίοτίδηι : 6556 δυΐδπι ἱσποηὶ οδ᾽ ἰυπι, ἀχθδπι ᾿{π||- 

ἄυπι, δογοπὶ (τρί πὰ ἰοττδιαιε δγίάυπι : 4ιυΐη εἰΐδπὶ δ μο᾿ 

ἰῃ δογοί προς δδηιΐοπι ρᾶγίοπι. ϑυπηπιο ἱρσίἰυγ ἢ ἸοΓῸ ἰσποπὶ εο- 

86, Ζυ6 1 αἴ ιογα ρρο οὶ, ἴῃ 400 μα. πὶ ἐπ Ὀ} Π πὶ ἃσῖγο- 

τὰπι ογῦθῃ 6596 πδίυπι, ἀεὶ μὰς ὀγγδηζίυπι ; ροδί πο δοζδ, 

ἴυπι δαυδπι, ὀχίγοιηυπι δυΐοπι ΟΠ ὉΠ (εγγαΐν, 4υ8πὶ Πιὸ- 

οὐΐδπι οπιπίυπι 6556. Μυπύυπι γεγο ἰγίρ! οἰϊος ἀϊουηΐ οἱ ἰμδυμι 

ἀδυπε υθπὶ οχ οπιηΐ βυ μσἰδηίϊδ ἀϊουηὶ Ργορτίς χυδίοπι, αυὶ 

ἱπηιαοτία! 5 οἱ ἱπροηίίυϑ εἰ, ορίίοχ ἰδη1ὶ Ορογῖδ σοΙπροποηιῖ,
 

εἰδῖο αυοάδπι ἰεπιρογαπι δηιθὶΐα ᾿π 56 ᾿ρϑὰπι Οὔ Π πὶ 50- 

εἰδηϊίδπι Θομϑιπιθηϑ ΘΔ ΠΉ{116 ΓυΓβιι9 ὁχ 86 ἶμ50 βἰσπεηϑ; ([38) 

ἴυπι οἰΐδπι ἰροδιη δοίγογυπι ἀοϑογ ρ ο μοι ταυπάυπι οἰ8ὲ εἰ- 

ευηῖ; ἀοηίχυε ᾳφυοὰ εἰϊ ἐχ υἱγίδαυα ἐοπιροκίϊυπι, Εϑὶ αυΐοτῃ 

πιυπὰυβ ργοργία 40.815 χ ὁπλαὶ βιι ειδηϊδ εἶτα, υἱ δἱΐ Ῥοσὶ- 

ἀοπίυ5 ἰῃ πιοϊοογοϊορὶοὶβ οἰοπισπ 5, φαΐ οσποίδί ἐχ οαο οἱ 

(οἴτᾶ οἵ (ογτοηΐβ οαὐἰοβιϊυδηια πδίυτίβ, βῖνα 4:ϊ οοποίδί ἐλ 

ἀὲς οἵ οπεπίνειβ εἰδχυς τεθυβ5 φυῶ Βογαπι ρταί!δ εουάϊιτο 

φαηΐ. Γα]υπι δυΐοπι οεὶ οχίγοπιδ οἰγουπιίογομ δ ἴῃ 418 ἀϊ- 

αἰαὶ οἴμμο ἤχαπι ἃς ἰοοδίαπι εοἰ. Μυπάυπι ἰσίταγ γὸϑὶ δὸ 



118. Υ11,.1. ΖΕΝΟ. 

φησι Χρύσιππός τ᾿ ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ προνοίας καὶ 
Ποσειδώνιος ἐν τῷ τρίτῳ περὶ θεῶν, εἰς ἅπαν αὐτοῦ μέ- 
ρὸς διήκοντος τοῦ νοῦ, καθάπερ ἐφ᾽ ἡμῶν τῆς ψυχῆς: 

᾿ς ἀλλ' ἤδη δι ὧν μὲν μᾶλλον, δι᾽ ὧν δὲ ἧττον. (130) δι 
ὁ ὧν μὲν γὰρ ὡς ἕξις χεχώρηκεν, ὡς διὰ τῶν ὀστῶν χαὶ 

τῶν νεύρων᾽ δι᾿ ὧν δὲ ὡς νοῦς, ὡς διὰ τοῦ ἡγεμονιχοῦ. 
οὕτω δὲ χαὶ τὸν ὅλον χόσμον ζῷον ὄντα καὶ ἔμψυχον 
χαὶ λογικόν. ἔχειν ἡγεμονικὸν μὲν τὸν αἰθέρα, καθά φη- 
σιν Ἀντίπατρος ὃ Τύριος ἐν τῷ ὀγδόῳ περὶ χόσμου. 

ιυ Χρύσιππος δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ προνοίας καὶ Ποσει- 
δώνιος ἐν τῷ περὶ θεῶν τὸν οὐρανόν φασι τὸ ἡγεμονιχὸν 

τοῦ χόσμου, Κλεάνθης δὲ τὸν ἥλιον. ὁ μέντοι Χρύσιπ- 
πος διαφορώτερον πάλιν τὸ καθαρώτερον τοῦ αἰθέρος 
ἐν ταὐτῷ, ὃ καὶ πρῶτον θεὸν λέγουσιν αἰσθητιχῶς ὥςπερ 

15 χεχωρηκέναι διὰ τῶν ἐν ἀέρι καὶ διὰ τῶν ζῴων ἁπαν- 

τῶν χαὶ φυτῶν" διὰ δὲ τῆς γῆς αὐτῆς χαθ᾽ ἕξιν. (140 
ἕνα τὸν κόσμον εἶναι χαὶ τοῦτον πεπερασμένον, σχ μ᾽ 
ἔψοντα σφαιροειδές" πρὸς γὰρ τὴν χίνησιν ἁρμοδιώτα- 
τον τὸ τοιοῦτον, χαθά φησι Ποσειδώνιος ἐν τῷ πέμπτῳ 

30 τοῦ φυσιχοῦ λόγου καὶ οἱ περὶ ᾿Αντίπατρον ἐν τοῖς περὶ 
χόσμου. ἔξωθεν δ᾽ αὐτοῦ περικεχυμένον εἶναι τὸ χενὸν 
ἄπειρον, ὅπερ ἀσώματον εἶναι, ἀσώματον δὲ τὸ οἷόν τε 
χατέλεσθαι ὑπὸ σωμάτων οὐ χατεχόμενον. ἐν δὲ τῷ 
χόσμῳ μηδὲν εἶναι χενόν, ἀλλ᾽ ἡνῶσθαι αὐτόν’ τοῦτο 

2» γὰρ ἀναγχάζειν τὴν τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ἐπίγεια σύμ- 
πνοιαν χαὶ συντονίαν. φησὶ δὲ περὶ τοῦ χενοῦ Χρύσιπ- 
πος μὲν ἐν τῷ περὶ χενοῦ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν φυσι- 
χῶν τελνῶν χαὶ ᾿Λλπολλοφάνης ἐν τῇ φυσιχῇ χαὶ Ἀπολ- 
λόδωρος καὶ Ποσειδώνιος ἐν δευτέρῳ τοῦ φυσιχοῦ λό- 

0 γου. εἶναι δὲ χαὶ ταῦτα ἀσώματα ὁμοίως. (141) ἔτι δὲ 
χαὶ τὸν χρόνον ἀσώματον, διάστημαὄντα τῆς τοῦ χό- 
σμου χινήσεως. τούτου δὲ τὸν μὲν παρῳχηχότα χαὶ τὸν 
μέλλοντα ἀπείρους, τὸν δ᾽ ἐνεστῶτα πεπερασμένον. 
ἀρέσχει δ᾽ αὐτοῖς χαὶ φθαρτὸν εἶναι τὸν χόσμον, ἅτε γε- 

835 νητὸν τῷ λόγῳ τῶν δι᾽ αἰσθήσεως νοουμένων, οὗ τά τε 
μέρη φθαρτά ἐστι χαὶ τὸ ὅλον. τὰ δὲ μέρη τοῦ χόσμου 
φθαρτά" εἷς ἄλληλα γὰρ μεταθάλλει" φθαρτὸς ἄρα ὁ 
χόσωος. χαὶ εἴ τι ἐπιδεχτικόν ἐστι τῆς ἐπὶ τὸ “εἶρον 

μεταθδολῆς, φθαρτόν ἐστι" χαὶ ὃ χόσμος ἄρα’ ἐξαυχμοῦ- 
40 ται γὰρ χαὶ ἐξυδατοῦται. (142) γίνεσθαι δὲ τὸν χόσμον, 

ὅταν ἐχ πυρὸς ἡ οὐσία τραπῇ δι᾿ ἀέρος εἰς ὑγρόν, εἶτα 

τὸ παχυμερὲς αὐτοῦ συστὰν ἀποτελεσθῇ γῇ, τὸ δὲ λε- 
πτομερὲς ἐξαερωθῇ, καὶ τοῦτ᾽ ἐπὶ πλέον λεπτυνθὲν πῦρ 

ἀπογεννήση" εἶτα κατὰ αἵξιν ἐκ τούτων φυτά τε χαὶ 
45 ζῷα χαὶ τὰ ἄλλα ἡένη. περὶ δὴ οὖν τῆς γενέσεως χαὶ 

τῆς φθορᾶς τοῦ χόσμου φησὶ Ζήνων μὲν ἐν τῷ περὶ ὅλου, 
Χρύσιππος δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν φυσιχῶν καὶ Ποσειδώ- 
νιος ἐν πρώτῳ περὶ χόσμου καὶ Κλεάνθης καὶ ᾿Αντίπα- 
τρος ἐν τῷ δεχάτῳ περὶ χόσμου. Παναίτιος δ᾽ ἄφθαρτον 

το ἀπεφήνατο τὸν χόσμον. ὅτι δὲ χαὶ ζῷον ὃ χόσμος χαὶ 
λογιχὸν καὶ ἔμψυχον χαὶ νοερὸν χαὶ Χρύσιππός φησιν 
ἐν πρώτῳ περὶ προνοίας χαὶ ᾿Απολλόδωρος [φησὶν] ἐν 
τῇ φυσιχῖ, καὶ Ποσειδώνιος" (143) ζῷον μὲν οὕτως ὄντα, 

οὐσίαν ἔμψυχον αἰσθητιχήν. τὸ γὰρ ζῷον τοῦ μὴ ζῴου 
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Πἰπροιὶ ϑοουπάιιπι πιοηίοπι ἃς ῃγουϊ θη απι, υἱ ΟἹ ΓΥ δ᾽ νΟι}5 

δἷΐ ᾿ίῦγο φυϊπίο ἀ6 ργονίἀσηίδ οἱ Ῥοδίἀουΐυβ ἰἰγο ἰεγίο (6 

αἰ, πιοηΐα ρ6Γ ΟΠΊη65 {{11ι|8 ραείαϑ μογίἱησοηίο, βἰουΐ ἰα 

ΠΟὈ15 δΔηΪΠ18 ; 50ἃ ΡῸΓ [185 Π4018, ΡΟΓ 8188 πιυβ, (99 

ΟΡῈΥ δ] ἃ5 δηίηι νϑ υἱἱ δ θ 08 οοϑϑ!ῖ, υἱ Ρ6Γ οϑϑᾶ δὲ Ὠεδγνοβ; 

ΡΟΓ 8]188 υϑὶυἱἱ πηθη8, υἱ Ρ6Γ ῥγίπορα!θ. δίο ἰβίυγ οἱ 

τηυπάυπιὶ οἴ πλ Ζυΐ δι] οϑί οἱ δηϊπηδί8 80 τι] ΔΙΑ, 

ΠΔΌΘΓΟ ῥγίμοῖρα! 6 δυυπι ἐρί ογα, υἱ δἰ Απιἰραίογ Τ γγίυβ ἰη 

οσίανο ἀδ πγυμάο. ΟἸιγγδίρρυϑ δυΐθιῃ ἰη ργίηο ἀδ ῃγονίάθη- 

(ἸΔ εἰ Ροβίἀοῃίαϑ ἰμ ἰἰργο ἀδ ἀιὶ8 ΘαΘἸτ ἰνπὶ ρυϊποῖ ρα} 6 6556 

τηυπαϊΐ, ΟἸοδη 68 γογῸ βοΐ δι. ΟΠ γγδίρρυϑ διυῖοπι) γυγδι8 ἃ 

86 αἰδϑἰἀδηβ ἱπ δοάδιῃ ρυΓιβδιδη) αἰχὶξ ἃο ᾿ἰᾳι δαί λα! 

οἰ μογὶϑ ραγίθμι : 408π αἰἶδῆι ΓΙ πη 0 πὶ δϑϑογυπίὶ ἀδιιτι βοηϑὶ - 

ὉΠ νοὶ αἱἱ ἰη 50Πὶ 6886 Ρ6Γ θᾶ 4.8: διη1 ἰῃ δόγὰ οἱ μὸγ 

οὐποίδβ δηϊη)δηΐίο5 οἱ ἈΓΌΟΓΘΒ; ΡΟΥ ἰογγὰπ) δυΐθη ἴρδθδηι 86- 

οὐπάσπι μδοϊαἢ.. (140) ὕπυπι 6858 πηυπάυπι οἱ θη Πἰμΐ- 

ἴῃ τοϊυπαδ ρσἰοὈοδάαιια ἠβυγα : ΠαΠΊ4ι16 δα τηΟἴλ1}}) 6586 

ιυ]πϑιοα! οὐ θη) δρ(ἐβδίπηυπι, υἱ δἱὶ Ροβίἀοηΐῃϑ Εἰ γῸ υΐμῖο 

ἀκα γαίϊομα ρἰγϑῖοᾶ οἱ Ἀπ ραίογ ἰῃ ΠἰὈγ8 «6 υηο. Εἰλίγα 

ἰρβυμλ δυΐοιιμ Οἰγου [1811 6686 ὙΔΟΙπ) ἱπηπηθηϑυπι, 4π0ε] 

δὶϊ ἱποογρογουπι. ᾿ποογρογοῦὺμπὶ δυΐοπ ἰά 6556, 4004 ἃ (0Γ})0- 

τίρηϑ οὈἰϊποῦὶ φυραῖ, πο δυίομι οὐ ποδί γ. Ἀογτγο πἰ εἰ] 

ἱῃ τυ πἀο 6886 γνϑουυπι), δοὰ ΘΠ ἰῃ 86 6856 υπϊϊδία ἐ6- 

. Υἱποίυμι : ἰὰ οηἰπὶ οὐρογα σα] οβίυπι δα ἰογγοπδ οοποογαΐδι) 

οἱ οοπργιυοιίδηι. Ὠ6 ἡδουο δυίεδπι ἀἰδοογὶϊ Ογγβίρριίη ᾿ἰδεο 

(6 ἱμδηΐ οἱ ἰμ ρῥγίπηο πδίυγδ) υπι δυίυπι, οἱ ΑΡο ΟΡ δη65 ἰῃ 

Ρμγβίοδ, Αρο!]οάογυδαᾳιε, οἱ Ῥοδίἀοπίυϑ ἰῃ δϑῦι πο Γαιϊοπὶς 

μδίΓΔ]}}5. 5356 δυΐθδηι ἰδ Ο406 δἰ μι "6 Ὁ ἱῃοοτρογοᾶ. ({41) 

Τοιρυδαυο ρῥγϑίογοδ 6866 ἱποογρογοῦυμι, φυοὰ ἰηίογνα! 

δἰἱ πη άἀδηὶ τηοΐυ5. Ηυΐς μγεαϊογ μη αυϊάθη 6886 ἱπίϊπἰ πὶ 

δς (υἱιγιπι, ργϑδ6 8 δυίΐοιῃμ Ππἰίιπὶ. ΗΪδοοὶ δυΐδηι οἷβ Πι0Γ- 

αἰδοῖ 6886 τυ άπ), 4υ!ρρα φοπ  ἰ.πὰ δογιηι γΓδίίοπο 4υδ 

ΡΕΓ 56η8.5 ἰπἰο!ἰμυηίυγ, ου}8 οἱ ραᾶγίοϑ δυμΐ πιογία ] 68 οἱ 

ἰυΐυπι. ῥᾶΓγίο8 δυίοπι μυπαϊ τηογίΔ 65 δυηΐ : ἰῃ 86 Θῃΐμ ἰῃ- 

νἱοθῆχ πη Γ : δῖ ἰψὶ ἰγ πηογίδ 13 πυπάυδ. Ας φυϊοψυ 

τυἱδτὶ ἰῃ ἀοίογίιβ ροίοϑὶ, πλογίδ]ε δὶ : ογζο οἰΐδη υπάιδ : 

μϑιη4υ6 οἱ δἰςοδίυγ οἱ οἰυνἰοπί θυ αἰοϊζυγ. (142) Μυπάυηι 

γογο δογί φυυπὶ ὁχ ἰξπα δυθαίδηϊἃ ρ6ῦ δογοπι νϑγβᾶ ἰῃ ᾿ιὰ- 

πογοα [πογὶΐ, ἀοἰπα δ ογαβϑίοῦ ἰρϑίυδ ρᾶγβ εἴθείδ (πογὶϊ ἰογγα, 

ΡΟΓΓΟ 50 Π|ογ ἰπ δόγθιη Οοβϑογιῖ, ΘΔ ΘΠ] πηδρί8 80 πιδμὶδ 

οχίοηυδίδ ἰῃ ἰζμοῖ) ουδδογὶὶ : 0 Οχ ἢἰβ ρογΓη ἐ χί 5 Θχυγίαβ 

6856 δηϊπηδηίοϑ οἱ ΔΓΌΟΓΟΒ οἱ δἰἰᾶ ρεπόγα. 6 μοπογδίίομο ἰμἷ- 

(υγ οἱ ἱπίογι ἃ πιυπάϊ Ζοπο ἱπ ᾿ἴογο αυὶ ἀ6 υμίνοιϑο ἰῃ- 
βου ἱΐαν ἀἰερυϊαί, ΟὨγγβρρυϑ δυΐδη ἰπ ργίμηο Ρ] γϑἰοοτγαῃ), 

οἱ Ροβίἀοῃϊῃβ ἰῃ δγίπιο ἀ6 πηυπάο, ΟἸοδη 68 ἰΐθι οἱ Απί- 

ρΡϑίογ ἰῃ ἀδοίμο ἀ6 τυπ60. ΡοῖτῸ Ραπθί 5 ἱπηπηογίαϊεπι 

δϑδοῦϊί πηυπάσμπι. Οὐυοὰ δυίοπι 5[1 δηΐπιδ)] πηυμάμπδ οἱ γα ἷο- 

π8]6 οἱ δηἰιηδίιπι οἱ ἐη(6}}} 11 0}}6, οἱ ΟἸγγοίρρυδ ἰπ ργηο ἀν 

ρΡγον ἀθηίία ἀἰπβογὶ οἱ Αρο!]οάογιυϑ ἰὰ ΒΡ] ιγϑίοδ οἱ Ροβιἀοηίας : 

([43) 5ε δυΐοθιη διιϊπιαὶ,, πο 5ἱϊ βιιυθίαπί!ἃ δηϊπιαία 5.Π51- 

9} 15. Απἰπιὰ] οπΐπι ὁ0 αι ΠῸΠ αἴ Δηΐδ! ργαλθίδη!1υ5 οδί : 
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σμος. ἔμψυχον δέ͵ ὡς δῆλον ἐχ τῆς ἡμετέρας ψυγῆς 
ἐχεῖθεν οὔσης ἀποσπάσματος. Βόηθος δέ φησιν οὐχ εἶναι 
ζῷον τὸν κόσμον. ὅτι θ᾽ εἷς ἐστι Ζήνων φησὶν ἐν τῷ 

5 περὶ τοῦ ὅλου χαὶ Χρύσιππος χαὶ ᾿λπολλόδωρος ἐν τῇ 

φυσιχῇ χαὶ Ποσειδώνιος ἐν πρώτῳ τοῦ φυσικοῦ λόγου. 
τὸ δὲ πᾶν λέγεται, ὥς φησιν Ἀπολλόδωρος, ὅ τε χόσμος 
χαὶ χαῦ᾽ ἕτερον τρόπον τὸ ἐκ τοῦ κόσμου χαὶ τοῦ ἔξωθεν. 
κενοῦ σύστημα. ὃ μὲν οὖν χόσμος πεπερασμένος ἐστί, 

Ῥοῦῖο δηϊπιδίυπι 6566 ἰπι δ πιδηϊ(οδίυμ οϑῖ, αυοά δηϊπ)δ 

ποσίγᾶ ἰπάα υϑὶυἱἱ ἀν ]88 οἱ ἴυ96 δηϊπ)ϑίδ οϑΐ. Βορίῃυδ δυίθηιὶ 

δἷΐϊ ΠΟΙ 6556 ΔηΪΠ1Δ] πε π π. [01 δυΐοπ) 6886 ΖΘΠΟ ἰπ ̓ ἰ ΓΟ 

ἄς υπίγνοῦϑο οἱ ΟΠ γυβρρυβ οἱ Αρο!οάογυβ 'π Ναίυγα! θυ οἱ 

Ροκίἀοηίυϑβ ἰῃ ῥείπηο Ὠδίυ γα! ἰδ γαίἰοπὶβ ἰγϑαυῃί. {ηἰνογϑυπλ 

διιΐοη ἀϊολίων, δἱὶ Αρο!οάοτυδ, πυπάπ8 οἱ βοοιπάυπη 81{6- 

ταιῃ πιοάσυπηι ἰὰ αποά ὁχ πυπάο οἴ οχίθγίογα συδουοὸ οοηβίδί. 

Μυμπάυ Ἰρίίατ ἢ! 8 ὁ5ί,, δορὰ 'πδηὸ {ΠΠιὰ ἰηβμ απ). (14) 

10 τὸ δὲ χενὸν ἄπειρον. (144) Τῶν δ᾽ ἄστρων τὰ μὲν 13 8π| δἰάεγυπι ἢ] αυϊάεπι υι ἢχᾶ δυῃΐ οὰπὶ (αἸο ἰοίο ὑπᾶ 
ἀπλανῇ συμπεριφέρεσθαι τῷ ὅλῳ οὐρανῷ, τὰ δὲ πλα- 
νώμενα χατ᾽ ἰδίας χινεῖσθαι χινήσεις. τὸν δ᾽ ἥλιον λο- 
ξὴν τὴν πορείαν ποιεῖσθαι διὰ τοῦ ζωδιαχοῖῦ χύχλου" 

ὁμοίως καὶ τὴν σελήνην ἑλιχοειδῇ. εἶναι δὲ τὸν μὲν 

ῖ6 ἅλιον εἰλικρινὲς πῦρ, χαθά φησι Ποσειδώνιος ἐν τῷ 

ἑξδόμῳ περὶ μετεώρων' καὶ μείζονα τῆς γῆς, ὡς ὁ αὐ- 
τὸς ἐν τῷ ἔχτω τοῦ φυσικοῦ λόγου" ἀλλὰ καὶ σφαιροειδῆ, 

ὡς οἱ περὶ αὐτὸν τοῦτόν φασιν, ἀναλόγως τῷ χόσμῳ. 
᾿ πῦρ μὲν οὖν εἶναι, ὅτι τὰ πυρὸς πάντα ποιεῖ" μείζω δὲ 

30 τῆς γῆς τῷ πᾶσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ φωτίζεσθαι, ἀλλὰ χαὶ τὸν 

οὐρανόν. καὶ τὸ τὴν γῆν δὲ χωνοειδῇ σχιὰν ἀποτελεῖν τὸ 

μείζονα εἶναι σημαίνει" πάντοθεν δὲ βλέπεσθαι διὰ τὸ 
μέγεθος. (115) γεωδεστέραν δὲ τὴν σελήνην, ἅτε χαὶ 
προςγειοτέραν οὖσαν. τρέφεσθαι δὲ τὰ ἔμπυρα ταῦτα 

25 χαὶ τὰ ἄλλα ἄστρα, τὸν μὲν ἥλιον ἐκ τῆς μεγάλης θα- 
λάττης νοερὸν ὄντα ἄναμμα᾽ τὴν δὲ σελήνην ἐχ ποτί- 
μων ὑδάτων, ἀερομιγῆ τυγχάνουσαν χαὶ πρόζγειον οὖ- 
σαν, ὡς ὃ Ποσειδώνιος ἐν τῷ ἔχτῳ τοῦ φυσιχοῦ λόγου" 
τὰ δ᾽ ἄλλα ἀπὸ τῆς γῆς. δοχεῖ δ᾽ αὐτοῖς σφαιροειδῇ εἷ- 

80 ναι χαὶ τὰ ἄστρα καὶ τὴν γῆν ἀκίνητον οὖσαν. τὴν δὲ 
σελήνην οὐχ ἴδιον ἔψειν φῶς, ἀλλὰ παρ᾽ ἡλίου λαμόά - 
νειν ἐπιλαμπομένην. ἐχλείπειν δὲ τὸν μὲν ἥλιον ἐπι- 
προςθούσης αὐτῷ σελήνης κατὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς μέρος, ὡς 
Ζήνων ἀναγράφει ἐν τῷ περὶ τοῦ ὅλου. (146) φαίνεται 

86 γὰρ ὑπερχομένη ἐν ταῖς συνόδοις χαὶ ἀποχρύπτουσα 
αὐτὸν καὶ πάλιν παραλλάττουσα' γνωρίζεται δὲ τοῦτο 
διὰ λεκάνης ὕδωρ ἐχούσης. τὴν δὲ σελήνην ἐμπίπτου- 
σαν εἰς τὸ τῆς γῆς σχίασυα" ὅθεν χαὶ ταῖς πανσελήνοις 

ἐχλείπειν μόνον, καίπερ κατὰ διάμετρον ἱσταμένην 
40 χατὰ μῆνα τῷ ἡλίῳ, ὅτι χατὰ λοζοῦ ὡς πρὸς τὸν ἥλιον 

χινουμένη παραλλάττει τῷ πλάτει, ἣ βορειοτέρα ἣ νο- 
τιωτέρα γινομένη. ὅταν μέντοι τὸ πλάτος αὐτῆς χατὰ 
τὸν ἡλιαχὸν καὶ τὸν διὰ μέσων γένηται, εἶτα διαμετρήση 
τὸν ἥλιον, τότ᾽ ἐχλείπει" γίνεται δὲ τὸ πλάτος αὐτῆς 

45 κατὰ τὸν διὰ μέσων ἐν χηλαῖς χαὶ σχορπίῳ χαὶ χριῷ 
γχαὶ ταύρῳ, ὡς οἱ περὶ τὸν Ποσειδώνιον. (147) Θεὸν δ᾽ 
εἶναι ζῷον ἀθάνατον, λογικόν, τέλειον ἣ νοερὸν ἐν εὐὖ- 
δαιμονία, χαχοῦ παντὸς ἀνεπίδεχτον, προνοητιχὸν χό- 
συου τε χαὶ τῶν ἐν χόσμῳ᾽" μὴ εἶναι μέντοι ἀνθρωπό- 

00 μορφον. εἶναι δὲ τὸν μὲν δημιουργὸν τῶν ὅλων χαὶ ὥςπερ 
πατέρα πάντων χοινῶς τε χαὶ τὸ μέρος αὐτοῦ τὸ διῆκον 
διὰ πάντων, ὃ πολλαῖς προςηγορίαις προζονομάζεσθαι 
χατὰ τὰς δυνάυεις. Δία μὲν γάρ φασι δι’ ὃν τὰ πάντα, 

Ζῆνα δὲ καλοῦσι παρ᾽ ὅσον τοῦ ζὴν αἴτιός ἐστιν ἣ διὰ 

» 

εἰγουπηίουυῖ, ογγδηί δ ΘΓ 8018 πλοϊ θυ 8 ἀραὶ. ῬΟΥΓΟ 80] 61 

ΟὈἸ χυυπι ἰΐίο συ ρογάρογα ρθγ δἰψηϊίογιπι ογΌοαι : 8: }}}}Π6Ὁ οἱ 

Ιυπᾶπὶ πῃ ογθοπι ἰογαυογὶ. 886 διιίθ 5016} ΡυΓΙ55: ΠῚ ΠῚ] 

ἧσησπι, υἱ αἷΐ Ροοίἀοπίυβ ἱπ βορίϊπιο ἐδ οὐ οϑιθυ; 80 ἰδῦτοδ 

ΤΟ] 6Π) 5.8 πηδσηϊ υὐΐηο νἱποογα, εἱ ἰά6πὶ δἰΐ ᾿ἰὔγΟ βοχίο ἀ6 

τογπι πδίιΓα : 6696 ἰΐδ6πι ΟΥϊουΐάγοπὶ δὰ τυπαϊΐ γϑιἰοθθε 

ἰάοπι 'ρ56 διισΐογ οϑί. [χη 6Π} ΟΓΩῸ 6666, 4.8 οπχηΐα ἱχηΐς 

Ρογαρδί πηυπογᾶ ; Ππηδίογοηι δυΐοηι ἰογγο αἶορο, φποὰ ἰοίὰ δὺ 

11|ο ᾿Πυδίγοίγ, ΠΟαΊΟ ᾿ρ88 πιοῦο, 96 οἰΐδπ) ορυη). [{6Π| 

υοὰ ἴεγγα οοπὶ ἐπϑίδγ υὑπηθγᾶπη) (Δοίαὶ,, πιδ) γαῖ {ἢ πὶ 6586 

βἰρηϊποδί : οπῃηΐθυ8 δυΐοπι οχ ρϑγίἰδυ8 ὁδγηΐ ργορίογ πιᾶ- 

σηϊυἀΐποηι. ({45) [8 γ γῸ ρ] 08 ὨΔθογο ἀδ ἴεγγα, φυΐρρο 

φυα 111} ργορίονγ 6δῖ. Νυίγὶγὶ δυίοσι ἴρο ἰβποα οἱ δεῖγα 66- 

ἴογᾶ : 5016π| αυϊάδηι ὁχ τηδγὶ πιᾶζῃο, αὐυοὰ 8ἰ1 ἰη οἰ οί} 15 

δγάοῦ; ᾿Ἰυπ8 Υογοὸ ὁχ ροίδ᾽ θυ5 υπάΐ8, φιιοά 5'Γ Ρογηγί χίδ δογὶ 

80 νἱοίῃμδ ἰογγὰρ, υἱ Ῥοϑίαοπίιβ ἱπῃ βοχίο γα οπΐβ ὩδίμΓδ 13 

δἷϊ; οχ ἴδγγδ οοίογα. Ρυίαπί οἱ βἰάθγα ρίοθοβϑ οββα οἱ ἱπηπιο- 

Ὀΐ] ἰογγδη). [π8π| ρΓοργίο αυϊάσδπι οᾶγογο Ἰυπλίης, 56ἀ ἰεὶ 

ἃ 8016 τηυἱιυδεὶ δου Γδίδη). θοήσοτγο δυίΐίθπι 80] 6) απ 6ηὶ 

αυυπι δηΐα ἐπ Πππὶ ὁχ θὰ ρᾶγίο 408 ἰογγδβ γοϑρίοϊξ, 86 ὀρρο- 

διογίἸυπδ., αἵ ἰπ ᾿ἰδγο ἀδ πηΐγογθο βογ δ: Ζεπο. (146) Αρ- 

Ρδγοί οπὶμ αυδηᾶο 6χ σοποιΓβίοῃο πηυ τυ πὶ οσοσ. ΕΠ ΓυΓ- 

ΒΌΠΩΑ4ΙΙΟ γοϑίϊξ : ποίΐδίυν ἰὰ πηδχὶπηα ρῸΥ νὰ δι γοῦπι ρθη 9 

ἰῃ 400 51 ᾶ8]αυ8ἃ. [ὑπ8Π} σογὸ αυυπῃ ἐπ ἰογγας ἱποίογὴὶ ὑπὶ- 

Ὀγᾶπι : αυοσίγοδ ἴυπο δβοϊυπι ᾿ος ἀείροϊι ἰαθογαγα χυυπὶ 

ρἴοπδ Γογ,, συδηηυδπι ροῦ ἀϊδιποῖγαπι 5οὶἱ πιθηςίθυβ δἰπ- 
ξυ}}5 οὐ͵οςία οῖ. Ναπι αυυπὶ ΟὈ]χυ0 πηοῖι! οΟηίΓἃ 50}61}} 

πιογοδίυγ, αἰ υὐΐπο ἀἰεγῖ, φυυπ νοὶ δά βορίοηίγίοπαίθαι 

γοἱ δὰ διιβίγα δὰ υϑγοῖ ρἰαραπι. Οὐμπηι ἰδπηθη 1115 Ἰα υ 0 

δα 5018 ογθοπὶ αυΐᾳυδ ΡῈ πηράΐδ δἰψπὰ ἀυοίϊξαγ, νοπογὶΐ, 

ἀοϊηα ἃ πηρὶΐα πο ἀϊπηοηβ8 [ὑογὶΐ βοίδηι, ἴυπο ἀοῆοϊξ. 

Οοπίϊηρὶξ δυΐοιηῃ ο᾽08 ἰδ πὰ 0 μοῦ πηραΐιη οἰγου ἢ ἰῃ οἶν6- 

"15 οἱ δοογρίο οἵ ἃγίοίβ οἵ ίδυγο, υἱ ἃ Ῥοβίἀοηΐυ8. (147) 

Ὠδυπλ ὑ6γῸ 6886 δΔηΪΠΊΔ] ἱπηπηογίδ!ο, γα οπ8]6, μογίροϊι πὶ 

ϑίυᾳ ἱπίο!]οοίυ4]α, Ὀοδίυπι, ἃ τη4}]0 οἸἤηηὶ γοπηοί ἰβϑπιυπι, 

ργουϊ θη δυᾶ πυηάιιπι οἱ υδ' δυηξ ἰῃ πηυπάο ἀἰβροηοης 

οἰ πα ; ΠΟ ἰδη)6Π ἰπ6556 ᾿}}} ἢυπιδηδ (ὉΓΏ.2 ᾿ἰΠΟΔΠΙΟΠΙίδΔ . 

Οοίογυπι 6856 αυϊάσπι ΟΡ Π 6Π| ἱπηπιοπϑὶ ἢν}}18 σροΓ 8 οἱ ᾳυδϑὶ 

ραΐγοπι οπηηΐιπι, οἱ οοπιπιιηἰίογ οἱ ἱροϑίυϑ ρδυίοπι αυδὲ ΓῸΣ 

οπηηΐδ μοποίγοϊ, ΘΔ 7:6 πγ}}}{}5 ΔΠ} 6} 18] ΠΟΙ ἐπ δι} 9 ΘΟ ΟΠ. 

ἄυπ (δου δῖο65 8188. ΝΆΠΑΙΘ τγῆθοα Δία Δρρο τί, φυοὰ 

Ρογ (διὰ) ἰρδουπι 5ἰπι οπηηΐδ : ουπάοπι Ζῆνα γοοσδεὶ, νοὶ φυοὰ 

υἱΐα (ζῆν) οπιπίαπ) 81 δυςίοῦ νοὶ] φυοά ρὲζ οπηποπὶ Υἱίδη) [Ὁ» 
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τοῦ ζῆν χεχώρηχεν, ᾿Αθηνᾶν δὲ χατὰ τὴν εἰς αἰθέρα διά- 518 βἰῖ; ᾿Αθηνᾶν δυίΐοπι, φυοὰ ἱπ αἰϊογεηι 86 αἰ Ππιϊαί 6)08 
τασιν [τοῦ ἡγεμονιχοῦ αὐτοῦ ], Ἥραν δὲ χατὰ τὴν εἰς [πιροτίαπι;] Ἥραν γεγο, αυοὰ ἰπ ἄοτοπι; Ἥφαιστον, φυοὰ ἰπ 
ἀέρα, χαὶ “Ἥφαιστον χατὰ τὴν εἰς τὸ τεχνικὸν πῦρ, χαὶ ἃγιἰΠείοδιπι 'ρποπὶ ; Ποσειδῶνα, φυοά ἰπ Πυπιογεπι; Δήμητρα, 

Ποσειδῶνα χατὰ τὴν εἰς τὸ ὑγρόν, χαὶ Δήμητρα χατὰ τὴν αυοά ἰογγᾶπι. 5 Π|Π|6Γ οἱ Δρρο!]δἰϊομο8 8188 ργοργίοἰδίθπι 
ὃ εἰς γὴν" διαοίως δὲ χαὶ τὰς ἄλλας προςηγορίας ἐχόμενοί αιδηάδηι βθουτὶ ἱπάϊάογο. (448) αὶ νϑγοὸ βυβεδίδη(δπι Ζθ πο 

τινος οἰκειότητος ἀπέδοσαν. (μ5) οὐσίαν δὲ θεοῦ Ζ2η- αυϊύοιι δἷϊ παυπάππ) (οαπὶ δίαυο οὐαἰυπι, ἐπ} ΠΠ γαπα ΟἸἸΓγ-. 

νων μέν φησι τὸν ὅλον ΤΠΠΥ Χαι τὸν οὐρανόν, ὁμοίως δίρρυβ ΠΡγο ργίπηο ἀδ ἀϊ8 οἱ Ῥοβίἀοῃίιβ ἰῃ ρῥγίπιο ἀδ ἀϊίβ. 
δὲ καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ θεῶν χαὶ Π΄οσει- κα πμραίοῦ ἰάπιοῃ ἴῃ βερΕπ|ο ἀδ τηυπάο δογίαπῃ ἰρείυβ ευῖ»- 

δώνιος ἂν πρώτῳ ὍΕΡΙ θεῶν. καὶ Ἀντίπατρος ἐν ἑθδόμῳ βἰδηζίαπὶ ἰγδαϊὶ ; Βοοίμιυβ δυΐοη ἰῃ ᾿ἰδγο ἀ6 πδίυγδ ἀεὶ 50}»- 

10 περὶ ἌΠΠΙΟΝ ἀεροειδῇ ὙΠ} 0 τὴι; τὴν οὐσίαν" βοηθος βἰδη[ἰπὶ ἤχογυπι βἰάογυπι οἰοῦυπι ἀἰχὶῖ. Ναδίυγαπι γοτο 
δὲ ἐν τῇ περὶ φυσεῶς ουσιαγ θεοῦ τὴν τῶν ἀπλανῶν δἰϊφυδπὰο φυΐϊάοπι οχροπυηὶ, 4 οοπἰποδί πιυπάσ ; δ]}- 
ΘΥΧΙΡΕΥ: Θυσ δὲ ποτὲ μὲν ἀποφαίνονται τὴν συνέχου- ἢ υαπᾶο γογο, 4υῷ ρογηιίπαγο Ὠυτηυτῃ (Δεδὶ πδβείχας 5ι}- 

σᾶν τὸν χόσμον, ποτὲ δὲ τὴν φύουσαν τὰ ἐπὶ γῆς. ἔστι ΡῈγ ἰδγγδιη οἱπηΐδ. Εϑδί δυΐδθπῃ παίαγα ὨδὈϊ 6 Θχ 86 ἴβθο Π|0- 

δὲ φύσις ἕξις ἐξ ἄΡΤῊς χινουμένη χατὰ ἀΠΈΡ τιποὺς ἴυπι δοοὶρίοηϑ βοουῃάυπ) βεπλίπυπι Γαι οη πη, οἰ οἰθηβαυο οἱ 

" λόγους, ἀποτελοῦσα τε χαὶ ΠυΥΕχ πη σα τὰ ἐξ αὑτῆς ἐν ρῃιίπεηβ δὲ εχ ᾿ρβᾶ ργονθηϊυπί δίδίυξίε ἀοἢηϊίσχαο ἔσπι- 
ὠρισμένοις χρόνοις χαὶ ἐροωρο δρῶσα ἀφ᾽ οἵων Επε Ρογίθυβ, οδάδιηαι8 οἰπὶ 8 (Δοῖοπ5 ἃ φυΐπιβ ἀϊθεγοίδ δβί. 

κρίθη. δ τ ἰἀουδεν τὰ τὰς ἀξ πυρὶ οι, ΠΩ (449) Βυΐο δυΐεπι οἱ υἱἱΠΠ δίοπι οἱ γοϊυρίαἴοπι ργοροβί(δ8 
σθαι (δὰ ἡδονῆς, δῶ Η τὰ Ἢ τῆς μὰ , ΕΘ ΤΟΣ Νὰ 6586, αυοα ὁχ Βοπμλίηΐδ οοπϑίδί ορίβείο. Καίο δυΐδπχ ἤοτγί 

μιουργίας. καθ᾽ εἱμαρμένην δὲ φασι τὰ πάντα γίνεσθαι ππηία ΟΠ γγδίρρυβ ἴῃ ᾿ἰδγὶ8 ἀ6 (Δίο οἱ Ροβίἀοηΐυ ἱπ βεουπάο 
40 Χρύσιππος ἐν τοῖς περὶ εἱμαρμένης καὶ Ποσειδώνιος ἐν ' ' 

Ν ͵ ς ; , ᾽ ». ἀεῖαίο εἴ Ζουο, Βοοίπυδχυο ᾿ἶγΟ ρτγίπιο ἀ6 [αἴο ἰγδάυηί. Εδὶ 
δευτέρῳ περὶ εἱμαρμένης χαὶ Ζήνων, Βόηθος δ᾽ ἐν τῷ ἸΩ ἘΣ τς τὴ! 
πρώτῳ περὶ εἱμαρμένης. ἔστι δ᾽ εἱμαρμένη αἰτία τῶν δυΐίοπ) δίπαι ΘΟΏΠΕΧΔ ΓΘΓΊΙπΙ θη δἶγ 6 γαῖ ο μὲγ φιδῆ πηυ- 

: ἀυ5 δαἀπηϊηϊδίγαίυγ. Ὠἱνπαίίοποπι δυΐθπιὶ οπιηθπι δἰ ηΐ 50Ὁ- ὄντων εἰρομένη ἢ λόγος χαθ᾽ ὃν ὁ χόσωος διεξάγεται. 
ἐν ἢ Ἴ λΟΥ : νῶν εἰδίογα, βίφυϊά ὁπ ργουϊἀθηίἃ δἰ( : ἰρβδα6 ργορίογ αυο8- χαὶ μὴν χαὶ μαντιχὴν ὑγζεστάναι πᾶσαν φασιν, εἰ χαὶγ5 ᾿ ᾿ ᾿ 

20 πρόνοιαν εἶναι" καὶ αὐτὴν χαὶ τέχνην ἀποφαίνουσι διά ἄλπι ἐνεπίυ5 εἰϊδπὶ ἀγίεπι ἀδβηίϊυπί, υἱ δῖ Ζεπο εἰ ΟἸιγγβίρ- 
τινας ἐχθάσεις, ὥς φησι Ζήνων τε χαὶ Χρύσιππος ἐν τῷ Ῥὺδ ἰῃ βοουπάο ἀς αἰ νἱπαίίοπο, Αἰμβεποάογυθαμο οἱ Ῥοπἀοηίυα 
δευτέρῳ περὶ μαντιχῇς καὶ ᾿Αθηνόδωρος καὶ Ποσειδώ- Ἰῖθγο δοουῃάο ἀδ γογυπὶ παίυγδ οἱ ἰῃ αυϊπίο ἀς ἀἰνίηδί!οπο. 
νιος ἐν τῷ δευτέρῳ τοῦ φυσιχοῦ λόγου καὶ ἐν τῷ πέμ.- Ῥαποῖίυβ δυΐεπι ᾿ιδης πο βυραίϑίογε ἀϊχίξ. (150) Επίπινογο 

πτὼ περὶ μαντιχῆς. ὃ μὲν γὰρ Παναίτιος ἀνυπόστατον ΓΕΓαπι οπηηΐαπι βυ Ὀαίῃ δπ| ὈΓΪΠ.8Π| πιδίεγίδη ἀϊσπηὶ, υἱ οἱ 

80 αὐτήν φησιν. (150) οὐσίαν δέ φασι τῶν ὄντων ἁπάντων; ΟἸΓγείρρυδ ἐπ ρτίπιο γέγωπι παίυγα]ΐππι εἰ Ζεπο. Ἐδί δυίεπι 
τὴν πρώτην ὕλην, ὡς καὶ Χρύσιππος ἐν τῇ πρώτη τῶν πιδίεγία εχ υὰ φυοά! νοὶ ἢϊ. Αρρεϊ]δίαγαυε ἀυρὶϊείίοτ, πιᾶ- 
φυσιχῶν χαὶ Ζήνων. ὕλη δέ ἐστιν ἐξ ἧς δτιδηποτοῦν γί- ἰοτία βοἰ!οεῖ δἴίχυε βυιθείδηίία, εἶν 1118 οπιπίυπι βἶτθ γεγυπι 

νεται. χαλεῖται δὲ διχῶς, οὐσία τε χαὶ ὕλη, ἥ τε τῶν εἰησυ]αγυπι δὰ συ! ραγ!ου]αγίαπι οδυ88. Εἰ οπχπίαπι φυΐ- 
πάντων χαὶ ἢ τῶν ἐπὶ μέρους, ἡ μὲν οὖν τῶν ὅλων οὔτε ἄρχῃ πιλίοτίὰ ὨΘΩΌΘ πιᾶ)0Γ ὨΘΩΊ6 πιΐποΥῦ οἰ οἰ, ΘΟΓΌ ΠῚ τ ΟΓῸ 

86 πλείων οὔτ᾽ ἐλάττων γίνεται, ἡ δὲ τῶν ἐπὶ μέρους χαὶ (χα ἴῃ ραγία δαπί, οἱ πιδ]οῖ οἱ πηῖπογυ. ΟΟΓΡΕΒ διιίΐθπη οβ8δ 

πλείων καὶ ἐλάττων. σῶμα δέ ἐστι χατ᾽ αὐτοὺς ἡ οὐσία ριρειαπείδπι ἀοδηίυπί οαπιχυς ἤπίΐδηι, υἱ ΑΠ ἐραΐογ αἰΐ ἰῃ 56- 
χαὶ πεπερασμένη, χαθά φησιν Ἀντίπατρος ἐν δευτέρῳ ρῃῃᾷο δε βυϊδείλπίϊα οἱ Αρο!οάογαϑ ἐπ ΡΙιγβίοα. Ῥαθβίνδαιθ 
περὶ οὐσίας χαὶ ᾿Απολλόδωρος ἐν τῇ φυσιχῇ. χαὶ παθητὴ κι οἱ Ιάρπι αἱ! - μδπι δἰ δββϑοί ἐπηπιαίδο !α, πι}}8 τι ίοπο 
δέ ἐστιν, ὡς ὃ αὐτός φησιν’ εἰ γὰρ ἦν ἄτρεπτος, οὐχ ἂν 

40 τὰ γινόμενα ἐξ αὐτῆς ἐγίνετο" ἔνθεν χἀχεῖνός φησιν ὅτι 
τουὴ εἰς ἄπειρόν ἐστιν. οὐχ ἄπειρον δέ φησιν αὐτὴν ὃ 

Χρύσιππος" οὐ γάρ ἐστί τι ἄπειρον, εἷς ὃ γίνεται ἣ τομή. 
ἀλλ᾽ ἀκατάληχτός ἐστι. (151) χαὶ τὰς χράσεις δὲ διό. 8 
λου γίνεσθαι, χαθά φησιν ὃ Χρύσιππος ἐν τῇ τρίτη, τῶν 

46 φυσιχῶν, καὶ μὴ χατὰ περιγραφὴν καὶ παράθεσιν’ καὶ 
γὰρ εἰς πέλαγος ὀλίγος οἶνος βληθεὶς ἐπὶ ποσὸν ἀντιπα- 
ρεχταθήσεται, εἶτα συμφθαρήσεται. Φασὶ δ᾽ εἶναι χαί 
τινας δαίμονας ἀνθρώπων συμπάθειαν ἔχοντας, ἐπό- 

αὐ ἤυπηί ὁχ οἃ Πογὶ ροϑδοηΐ : υπᾶϑ ἰ66 πὸ 16 Βα ΠΟ Π 6 πὶ ο}0.5 

ἱπίηῇηϊίυπι ἰοηάόΓο αἰΐ. ΝΟῚ ἐπῇη.2Π| διιῖοπι 6856 ΟἸ ἸΓγβρρυβ 

αἷΐ : πἰ μὲ} οηἱπὶ ἰηΠη πὶ 6ϑὶ ἰῃ φυοὰ 56οο οδάϊξ. δοὰ 'ρδᾶ 

Πυπαῦδπὶ ἀδδίηἰ ἀἰν βἰο. ({51) Οοπογοίϊοποϑ ἰἰοπὶ Πογὶ ῥοῦ [ο - 

ἴυπι, υἱ ΟΠ γΥϑρρυ8 ἰη ἰογίο Ναϊυγδ] πὶ αἰΐ, οἱ ΠΟῚ Ρὸγ εἰγ- 

οὐπηδοῦὶρι ποῖ οἱ δρροϑιοποπι : 4 ρρ6 υἱηὶ πιοάϊουπι ρμ6- 

Ἰᾶρο ἱπ)οεῖτπι ΔΙ ψυχά δι! ὦοΓ80 86 δραυοτίβ ἱπίο πάθη 5 ΟὈ}1- 

οἰαἰ ον, ροδίοδ ἀοῆιοῖ δίαιια υπᾶ οογγιπιροίυγ. Οὐυοϑάδιη 

ἰΐοιη 6856 ἀζρηιοποδ ἀἰουηΐ, φυΐθυ5 51π| ἰἰάσπη δίαυ! Ἰοπληἶθυ8 

πτας τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων" χαὶ ἥρωνας τὰς ὑπο- δἤὝοείυϑ, ᾿μροοίογο5 θὐπιαπαγυαι ΓΟΓΌΙΙ : ἀεροθς 4υοφυ 50- 

00 λελειμμένας τῶν σπουδαίων ψυγάς. Τῶν δ᾽ ἐν ἀέρι γι- Ἰυΐδβ Θογρογίθυϑ ΒΟΠΟΓΌΠῚ δπἰΠι85. ΡΟΓΓῸ δχ ἢἰ5 αυα: πιδηδηΐ 

νομένων χειμῶνα μὲν εἶναί φασι τὸν ὑπὲρ γῆς ἀέρα κα- 80 86Γ6 Βεπιεπι φυίάεπι ἐβ56 δίυπ ἄθγεπὶ Ξυρ6Γ (ἐγγὰπι γείτ!- 
τεψυγμένον διὰ τὴν τοῦ ἡλίου πρόσω ἄφοδον, ἔαρ δὲ τὴν δεγδίυπι Οὐ 8015 Ἰοπρίογεπι ἀΐδοεβδυπι; γεγ δυΐεπι [επηρογίεπὶ 
εὐχρασίαν τοῦ ἀέρος κατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς πορείαν, (16})] δετγίδ, ἀυδπ0 δι0 δὰ πο8 ουζδὰ 8οΪ δρίίυγ; (22) τβίδι εἴη 
θέρος δὲ τὸν ὑπὲρ γῆς ἀέρα χαταθαλπόμενον τῇ τοῦ γέῖο οπιϊπεπίοαι ἰογγοβ δέγοπι οοπίοίυπι οἱ οδἰείδοϊυπι 80}}5 
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ἡλίου πρὸς ἄρχτον πορεία, μετόπωρον δὲ τῇ παλινδρομία 
τοῦ ἡλίου ἀφ᾽ λιν γίνεσθαι." " παρὰ τοὺς τόπους ἀφ᾽ ὧν 

ΒΙΒΔ. 7, α. ΖΙΝΩΝ. 

δὰ Ξορίοπίτομο Οὐγϑι; δυϊπηπυπι ἀοηίψιο Πογὶ γοσυγεα 

8015 ἃ πο 5. "" δὶ οἃ Ἰ0οὰ ἃ φυΐθιι Πυυη!. σοίογιπη οἰ υβοδ- 

ῥέουσι. τῆς δὲ γενέσεως αὐτῶν αἴτιον γίνεσθαι τὸν ἥλιονϑ 1 πιοὰϊ ἰοπιροβίαίιπι δυοίογοιη 6856 5016πὰ ἢ} 65 ονδρογδπίοπι. 
ἐξατωίζοντα τὰ νέφη. ἴριν δ᾽ εἶναι αὐγὰς ἀφ᾽ ὑγρῶν νε- 
φῶν ἀναχεχλασμένας ἥ, ὡς Ποσειδώνιός φησιν ἐν τῇ 
μετεωρολογιχῇ, ἔμφασιν ἡλίου τμήματος ἣ σελήνης ἐν 
νέφει δεδροσισμένῳ,, χοίλῳ χαὶ συνεχεῖ πρὸς φαντασίαν, 
ὡς ἐν κατόπτρῳ φανταζομένην χατὰ χύχλου περιφέ- 
ρειαν. χομήτας τε χαὶ πωγωνίας χαὶ λαμπαδίας πυρὰ 

εἶναι ὑφεστῶτα πάχους ἀέρος εἰς τὸν αἰθερώδη τόπον 
ἀνενεχθέντος. (53) σέλας δὲ πυρὸς ἀθρόου ἔξαψιν ἐν 

ἀέρι φερομένου ταχέως καὶ φαντασίαν μήχους ἐμφαί- 

γοντος. ὑετὸν δ᾽ ἐκ νέφους μεταβολὴν εἰς ὕδωρ, ἐπει- 
δὰν ἣ ἐχ γῆς ἢ ἐκ θαλάττης ἀνενεχθεῖσα ὑγρασία ἀφ᾽ 
ἡλίου μὴ τυγχάνῃ χατεργασίας" χαταψυχθὲν δὲ τοῦτο 
πάχνην χαλεῖσθαι. άλαζαν δὲ νέφος πεπηγός, ὑπὸ 
πνεύματος διαθρυφθέν' χιόνα δ᾽ ὑγρὸν ἐκ νέφους πεπὴη- 

γότος, ὡς Ποσειδώνιος ἐν τῷ ὀγδό» τοῦ φυσιχοῦ λόγου" 
ἀστραπὴν δ᾽ ἔξαψιν νεφῶν παρατριδομένων ἢ ῥηγνυ- 
μένων ὑπὸ πνεύματος, ὡς Ζήνων ἐν τῷ περὶ τοῦ ὅλου" 

᾿ βροντὴν δὲ τὸν τούτων ψόφον ἐχ παρατρίψεως ἣ ῥήξεως" 

“υ 

ν βιαίως καταφερομένην. 

(154) χεραυνὸν δ᾽ ἔξαψιν σφοδρὰν μετὰ πολλῆς βίας 

πίπτουσαν ἐπὶ γῆς, νεφῶν παρατριδομένων ἣ ῥηγνυμέ- 
νων ὑπὸ πνεύματος. οἱ δὲ συστροφὴν πυρώϑους ἀέρος 

τυφῶνα δὲ χεραυνὸν πολύν, 
βίαιον χαὶ πνευματώδη ἢ πνεῦωαχ χαπνῶδες ἐρρωγότος 
νέφους" πρηστῆρα νέφος περισχισθὲν πυρὶ μετὰ πνεύ- 
ματος. τοὺς σεισμοὺς δὲ γίνεσθαι πνεύματος εἰς τὰ 

χοιλώματα τῆς γῆς ἐνδύοντος ἣ χαθειρχθέντος, χαθά 
φησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ ὀγδόη" εἶναι δ᾽ αὐτῶν τοὺς μὲν 
σεισυατίας, τοὺς δὲ γασματίας, τοὺς δὲ «λιματίας, τοὺς 

42.) 

4 Ξ 

, Ὁ 

[}} 

δὲ βρασματίας. 

χόσμησιν͵ ὧδε ἔψειν: μέσην τὴν γῆν κέντρου λόγον ἐπέ- 
χουσαν, μεθ’ ἣν τὸ ὕδωρ σφαιροειδές, ἔχόν τὸ αὐτὸ 
χέντρον τῇ γἢ.,), ὥςτε τὸν γῆν ἐν ὕδατι εἶναι" μετὰ τὸ 

[τἰἀοπὶ ὙΘΓῸΟ Γοθχοϑ 6586 80 ἢ Π|} 18. π ἷ 5 γϑάϊοθ δἶνο, 

υἱ δι'ί Ροβίἀοῃίιϑ ἐπ Μοίθογοϊορίοδ, ἀθδοϊαγαίίοποηι βοίϑειγαι 

50115 56 Ἰ0Ππ85 ἰΏ πυ 6 γοβοϊάδ, οΘοπόδτα δίαυα οοπίϊπια δὰ 

Υἱδυπ, το] 1} ἰῃ ΒΡΟΟῦΟ ΘΥργοϑϑδῆη βου πη) οΥΐβ εἰγοι πε 

(ὀγθη(8η}. Ογ πἰϊδ8 δυΐίοι 56 }188 οἵ 685 αυδ'" ἃ βἰ"ηἰ ἰ υ πὸ 

Ῥαγῖκο πωγωνίαι Δῃ 0618 ῃἴτπ|Γ 6887: φυδ' ἸΔΠι δ τη} 5 πι}} 65 

δυηΐί, ἰτΠ 65 6586 8055 65 αυδη 40 ογαββίοῦ 8δοῦ δά αἰ πογοᾶ 

Ἰούδ ρμεγυεαγ. (153) συ θδΓ δυΐοπι γοροπίϊηί ἱρπῖβ ἱπορη- 

ἀΐυπι, φυοὰ οἷο ρ6γ δόγϑηι (Ἔγίυγ 8 Ἰοπρ ἰπἀϊηΐδ ἐπιδρίποπι 

ἰηϑἰπυδῖ, ΡΊυν ἴδ τΟΓῸ ΠΟΙ γβίποπὶ δχ πυ δίδει ἰῃ δηηβη, 

αυυπι δἰ να οχ ἰδγγὰ βίτ ὁχ πηδγὶ τί 680}}5 βυγβιι πη οἰαίας [ν0- 

ΤΟΥ Οοηῇοὶ ποχαυϊγνογὶξ : ἰὰά σόγο σοπροϊδίυπη ργιίΐίηδηι ἀϊεὶ. 

Οτγδπάϊηοθπι γογο οοπογοίδπι Πυ θοπὶ ἃ υρηΐο οοπιηνπυίδιη : 

Ὠἰνοηι δυΐθηι ᾿ΠΠΌΓΟ πὶ 6χ οοπογοίδ ὀχούββαπι πυῦν, υἱ αἰΐ 

Ῥοβίἀοηΐῃϑ 'π οοίδνο παί:Γ8 } 15 γαι! οἢἶβ : σογυδοδίϊοπμοπι δ0- 

Οδπβίομϑηι Ὠυ]} ἔτη], 405 ἃ τϑηΐο ἢ ἀδπίυγ δίαυθ γυπιρδη - 

ἴωγ, υἱ ΖΎὙηο ἰπ ᾿ἰδγο ἀδ υπΐγοῦϑθο; ἰοπἰ γα τόσο ἔγαβογοῖι 

6886 Ζυΐ εχ πυθίυπι οΟἰΠΒίοπο νοὶ γυρίϊοπε ρεγἤοϊίυτ; (154) 

[αἱπιοη δυΐδηι ἱποθηβίομ πὴ Ὑδὶ πὶ ὙΠ πποπίΐ εὐηι ἱπιροία 

[ογγίδ ἰγγιοηίοαι), αυυπὶ ἱπίογ 86 οοἢ Δυπίυγ πυῦδ5 δι τρηΐο 

Ρογγυτηρυπίυγ : δ] }ϊ οοηνογβϑιοηθη ἱστοὶ 8. ΠΠΔΠΠ πη [15 δογὶς 

Υἱοὶ πίον ἀοἰδῃδδπ). ΤΥρΟΠο πὶ υογοὸ (Ϊπηθη χταπάρ, νἱοϊθη- 

ἴυτη οἵ πμᾶρπᾶ Υἱ το πίογυ ἀδπηΐβϑυπι δἰγα (υπηδηίοηι νϑηζ τη 

γΓυρία πυῦ6 αἰαρδυπι. Ῥγοβίογοιη πυθθη ἵζηο ἀἰδοίδδδπι οὐ 

ἢ αίι:. Τόγγα" πηοίῃ}8 οτίγὶ ἰηστυθηία νοηΐο ἰῃ Θοποᾶνὰ ἰογγην δὺΐ 

οοδτγοίδίο, εἱ δἰ! Ῥοβί ἀοπὶ 5 ΓΟ οσΐατο : 6556 δυιίοιη {ΠΠογιπὶ 

Ρἰυγᾶ ροπογᾷ, ἰογγα πιοίυ8, ἰδίας, ΟὈΪ4ι|85 τυρίϊοπος, 

ΘΌΘΪ οη 65. ((55) ΡΙΔοοί δυΐοπι οβ οἱ ογάϊΐποπι πηυπάὶ ᾿[8 86 

(155) Ἀρέσχει δ᾽ αὐτοῖς χαὶ τὴν δια- 8 Δ θάθοΓα : ἴογγδηὶ πιοάϊαπι οοπ τὶ γαϊοποπι Ομ ίπογο, μοὶ χυδπιὶ 
Εἰοθοβδπ) δαυδηὶ οἵ ᾿ρβδιι ἰάδη ἰδίνογο οοπίγυμ οἰπὶ ἰογγᾶ, 

4 υἱ ἰη δήηυἃ ἴογγα δἰ; ροϑὲ δ]υδπὶ δ6ίο πη οΞ96 δρίδογ ἰῃ- 

δίδι. Ἐ5356 δ} θη} ἰῃ 6010 εἰγουϊοθ αυϊπαυδ : οχ [ἰδ με πη πὶ 

ὕδωρ δ᾽ ἀέρα ἐσφαιρονμένον. χύχλους δ᾽ εἶναι ἐν τῷ οὐ- 8.25ορ(οπίγίοΠδίοπὶ 4υΐ βοπιροῦ ἀρρδγοαῖ, βοουπάυπι ἰγορίοιπι 
ρανῷ πέντε, ὧν πρῶτον ἀρχτιχὸν ἀεὶ φαινόμενον, δεύ- 
τερον τροπιχὸν θερινόν, τρίτον ἰσημερινόν, τέταρτον 
χειμερινὸν τροπιχόν, πέμπτον ἀνταρχτιχὸν ἀφανῇ. λέ- 
ονται δὲ παράλληλοι χαθότι οὐ συννεύουσιν εἰς ἀλλή- 
λους" γράφονται μέντοι περὶ τὸ αὐτὸ χέντρον. ὃ δὲ ζω»- 
διαχὸς λοξός ἐστιν, ὡς ἐπιὼν τοὺς παραλλήλους. (156) 
ζῶναί τ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς εἶσι πέντε' πρώτη βόρειος [καὶ] 
ὑπὲρ τὸν ἀρχτιχὸν χύχλον, ἀοίχητος διὰ ψῦχος" δευτέρα 
εὔχρατος" τρίτη ἀοίκητος ὑπὸ καυμάτων, ἣ διαχεχαυ- 
μένη χαλουμένη" τετάρτη ἣ ἀντεύχρατος" πέμπτη νό- 

δοϑίνυπι, ἰογίίππι ὡραυϊηοςίί 4], αυδγίυπι [ΘΔ] 6 πὶ ἰγο’ 

Ρίουπηι, αυΐηίυπι δηίδγοίΐ οι! 4Ϊ ποη δρραγοαί. ὨὈϊευπίυι 

διιίόπη ράγδ} }οἱϊ, χυΐα Πποη ἰπ 86 ἰηνίοοπι εοηνοηϊυπί : ἀ6- 

βοῦ ρυμπίυν ἰδπηδθη εἶγοδ θην σοηίγιπι. ΡΟΓΓΟ Ζοι ἶδοι!5 ο}}}}- 

4υ18 δῖ, ρᾶγβι 6 ]|08 ρογίγδηβίοηβ. (156) Ουΐπαυς διιίσηι διιπὶ 

20Π 25 ϑύροι ἰδγγδῃι : ργϊῃᾶ βορίη Γ0Π8}}5 δυο Ὁ διοίίσυ ηὶ 

εἰγου υπι, γίρογο Γγσογὶβ Δ 18} }{|5; δδοιιάδ ἰοπμογδία ; 

(ογίΐα ηἰπιὶα νἱ ορϑίυβ πη ὐ Δ Ὁ} 16, 4086 ἰογἀδ ἀϊεί υτ; 

αυδγία 8].6γΓΆ ὁχ ρᾶγία ἰοπιρογαίᾶ; αυϊηία δυβίγα β,, ἰΠ 06 1| 

(γτίσογο ἱη}}8}}} {8 115, Ορίηδηΐιν ἰΐοπὴ πδίιγδηι ἱη6Π) 

τιος, ἀοίκητος διὰ ψῦχος. Δοχεῖ δ᾽ αὐτοῖς τὴν μὲν φύ- δ άεξ:ε ατιϊΠοίδ!οηι δυο ἐπίπογα δά ροπογαίίοποην ἰθποπίοπι : 
οιν εἶναι πῦρ τεχνιχόν, ὁδῷ βαδίζον εἰς γένεσιν, ὅπερ 
ἐστὶ πνεῦμα πυροειδὲς χαὶ τεχνοειδές - τὴν δὲ ψυχὴν 
αἰσθητικήν. ταύτην δ᾽ εἶναι τὸ συμφυὲς ἡιῖν πνεῦμα" 
διὸ καὶ σῶμα εἶναι καὶ μετὰ τὸν θάνατον ἐπιμένειν " 
φθαρτὴν δ᾽ εἶναι, τὴν δὲ τῶν ὅλων ἄφθαρτον, ἧς μέρν 
εἶναι τὰς ἐν τοῖς ζώοις. (157) Ζήνων δ᾽ ὁ Κιτιεὺς καὶ 
᾿Αντίπατρος ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς καὶ Ποσειδώνιος πνεῦιαα 

Ἰά δυίοπι οὅ"6 ἀρ γἰίαι ᾿ππὶβ βροοίοιη δγίϑαυθ ργς 56 [Ὁ - 

ΓΟΠΙΘΠ) ; ΔηΪΠπηΔ πὶ ΥΟΓΟ 86 ης} ΐο). ἘἙδηνυς οὅ96 πρὈ 5 ἰῃ- 

δἰζτπι οἱ ἱπσοηηυπὶ βρίγίϊαπι : ἰ6ο οἱ οογρυ8 6556 86 εἶϊ)- 

ΓΆΓΟ ΡΟΒΙ πιογίοιῃ, οϑλθ ἴἀπηθη ΟὈποχίδπι ππογίὶ. (οἰὸ- 

ΓΙΠῚ υἱἱγοῦϑὶ ἀη 8 Πὶ Θά ὸ ἱπηπιογίδ!οπι, οὐ}18 ρμαγίοθ5 5ἰηΐ 

δηϊϊηδηςίυν Δηἰ πη. (1112) Ζπὸ διιίοιῃ Οἰτίους οἱ Αη1]- 

μαΐογ ἰη ἢ Ὀγίβ (6 δηΐννα οἱ [υφἰομἶυ 5 Δηἰπηᾶπι δ γι: 



18. ΥἹΙ, 

ἔνθερωον εἶναι τὴν ψυχήν" τούτῳ γὰρ ἡμᾶς εἶναι ἐμ- 

πνόους καὶ ὑπὸ τούτου χινεῖσθαι. Κλεάνθης μὲν οὖν πάσας 
ἐπιδιαμένειν μέχρι τῆς ἐκπυρώσεως,͵ Χρύσιππος δὲ τὰς 
τῶν σοφῶν μόνον. Μέρη δὲ ψυχῆς λέγουσιν ὀχτώ, τὰς 

0. πέντ᾽ αἰσθήσεις χαὶ τοὺς ἐν ἡμῖν σπερματιχοὺς λόγους 
χαὶ τὸ φωνητιχὸν χαὶ τὸ λογιστιχόν. δρᾶν δὲ τοῦ με- 
ταξὺ τῆς ὁράσεως χαὶ τοῦ ὑποχειμένου φωτὸς ἐντεινο- 
μένου χωνοειδῶς, χαθά φησι Χρύσιππος ἐν δευτέρῳ 
τῶν φυσιχῶν καὶ ᾿λπολλόδωρος. γίνεσθαι μέντοι τὸ 

1.0 χωνοειδὲς τοῦ ἀέρος πρὸς τῇ ὄψει, τὴν δὲ βάσιν πρὸς 
τῷ ὁρωμένῳ " ὡς διὰ πρό νῃ δὰ τοῦ ταθέντος ἀέ- 
ρος τὸ βλεπόμενον ἀναγγέλλεσθαι. (158) ἀχούειν δὲ 
τοῦ μεταξὺ τοῦ τε φωνοῦντος καὶ τοῦ ἀχούοντος ἀέρος 
πληττομένου σφαιροειδῶς, εἶτα χυματουμένου χαὶ 

Ι1ῦ ταῖς ἀκοαῖς προςξπίπτοντος, ὡς χυματοῦται τὸ ἐν τῇ 
δεξαμενῇ ὕδωρ χατὰ χύχλους ὑπὸ τοῦ ἐμόληθέντος 

λίθου. τὸν δὲ ὕπνον γίνεσθαι ἐχλυομένου τοῦ αἰσθητι- 
χοῦ τόνου περὶ τὸ ἡγεμονιχόν. αἰτίας δὲ τῶν παθῶν 
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οδἸάμπὶ ἀἰοσυπέ : ΠῸς φηΐπὶ δρίγαγο ποβ δίφυο δ ἶρβο πιο- 
γογί. ΟἸοαπί! 65 φυΐάοπ) οὐποίδ8 ρογάυγᾶγο 5406 δά πη0η- 
4Ἱ ὁοηΠαρσγαιοποπὶ ; ΟΠΓυαῖρραβ γθγο βοΐδς βδρϊοπίϊυμ. ῬΔΓ- 
[65 δυυΐθ πη) Δ πιὸ ΟΟΐο 6556 ἀϊευπίέ, αι ΠΧ 56 Π581:5 οἱ 4ι8: 
ΠΟΡΪ5 ᾿πβυῃῇ 56 Π}} 865 ΓΙ 0 Π65, γόσοιη ργαίογοᾶ οἱ γαιοοὶ- 
πᾶπαϊ (δου! δίοπι. ὙἹάογα δυΐοπι φαιπὶ ἰὰ χιιοά ἰηΐογ νἱβπη 
Β0}]) οἰ ἸΠηο ἢ δβῖ ἰῃ σοηὶ ἰδηἀἰ Γ δρθοίοῃῃ, υἱ ΟΠ γγ- 
5 Ρυ5 ἴῃ βοουπο Ναίυγα)υγη αἰΐ ΑΡοΟ]Ἰοάδογυβαια. Αογίϑ ἰ}- 
ἴδπλ ρμαγίοιῃ χυὰ οοηΐ βρϑεΐίοπι Παρμοῖ ΡῬΓΟΡΘ Υἱδι1 ΠῚ, Ὀδϑίη 
γΈΓΟ Ργορδ ἰά ᾳυρᾷ οσογηΐιν Πετὶ : ἰἰάχυο ἰᾳ φυοὰ ςογηϊίον 
41|85] ΡῸΓ υἱγρᾷπι γογθογαίο ἃθγο γοπαποιαγί. (538) Ρογγοὸ 
διιἀΐγα αυμπὶ 5. 4υΐ πηρύ 5 ἱπίογ Ἰοχυσηίοηι οἱ δυάϊδηίδηι 
Ε8( 86Γ γθγθαγδίυγ ἰῃ ὀγθοῦι, ἀρίπαο ἀρ ἐδέυβ δυγίθηβ ἱπΠοϊ, 
αυδπιδαπιοάυπ) ἰῃ οἰδίθγπα 4118 ρῈγ Ογθ65 ἀρίδίυΓ ἰπ]οοσίο 
Ἰαρίάθ. ϑοπιπιπὶ γ6γῸ ἤογὶ φαυπη Υἱβ βδηβί ἢ} 15 οἰγοα ργίη- 
εἶρα]ὲ δοϊ υ γ. Οδυι885 ν6γῸ ρου υγδιϊομυπ) γοἀάηξ οδ5 

ἀπολείπουσι τὰς περὶ τὸ πνεῦμα τροπάς. σπέρμα δὲ νυ εἶτοδ βρί γί[πὶ ἤτιπί ΟΟΠΥ γβίομθθ. 6 ΠΊοΠ δηξοπ) οδ56 

30 λέγουσιν εἶναι τὸ οἷόν τε γεννᾶν τοιαῦτ᾽ ἀφ᾽ οἵου χαὶ 
αὐτὸ ἀπεχρίθη" ἀνθρώπου δὲ σπέρμα, ὃ μεθίησιν ὁ ἄν- 
θρωπος, μεθ᾽ ὑγροῦ συγχιρνᾶσθαι τοῖς τῆς ψυχῆς μέ- 

βέσι χατὰ μιγμὸν τοῦ τῶν προγόνων λόγου. (159) εἷ- 
ναι δ᾽ αὐτὸ Χρύσιππός φησιν ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν φυσι-. 

28 χῶν πνεῦμα χατὰ τὴν οὐσίαν, ὡς δῆλον ἐχ τῶν εἷς τὴν 

φύεται, ὡς δῆλον διαπεπνευχυίας αὐτοῖς τῆς δυνάμεως. 

χαὶ ἀφ᾽ ὅλων δὲ τῶν σωμάτων αὐτό φασι χαταφέρεσθαι 
οἵ περὶ τὸν Σφαῖρον' πάντων γοῦν γεννητιχὸν εἶναι τῶν 

30 τοῦ σώματος μερῶν, τὸ δὲ τῆς θηλείας ἄγονον ἀποφαί- 
νονται" ἄτονόν τε γὰρ εἶναι καὶ ὀλίγον χαὶ ὑδατῶδες, 
ὡς ὃ Σφαῖρός φησιν. ἡγεμονιχὸν δ᾽ εἶναι τὸ κυριώτατον 

τῆς ψυχῆς, ἐν ᾧ αἴ φαντασίαι χαὶ αἵ ὁρμαὶ γίνονται καὶ 
ὅθεν ὁ λόγος ἀναπέμπεται" ὅπερ εἶναι ἐν καρδίᾳ. (160) 

86 ταῦτα μὲν καὶ τὰ φυσιχὰ τὸ ὅσον ἡμῖν ἀποχρώντως 
ἔχειν δοκεῖ, στοχαζομένοις τῆς συμμετρίας τοῦ συγ- 
γράμματος. Ἃ δέ τινες ἐξ αὐτῶν διηνέχθησαν, ἔστι 
τάδε. 

- “πρὸ ᾧ ὁ αἱ... 

ΚΕΦ. Β΄. 

ΑΡΙΣΤΩΝ. 

40 Ἀρίστων ὃ Χῖος ὃ Φάλανθος, ἐπικαλούμενος Σειρήν, 
τέλος ἔφησεν εἶναι τὸ ἀδιαφόρως ἔχοντα ζῆν πρὸς τὰ 

μεταξὺ ἀρετῆς χαὶ χαχίας μηδ᾽ ἡντινοῦν ἐν αὐτοῖς πα- 

ραλλαγὴν ἀπολείποντα, ἀλλ᾽ ἐπίσης ἐπὶ πάντων ἔχοντα" 

εἶναι γὰρ ὅμοιον τῷ ἀγαθῷ ὑποχριτῇ τὸν σοφόν, ὃς ἄν 
40 τε Θερσίτου ἄν τε ᾿Αγαμέμνονος πρόςωπον ἀναλάδη, 

ἑκάτερον ὑποχρινεῖται προςηχόντως. τόν τε φυσιχὸν 
τόπον καὶ τὸν λογικὸν ἀνήρει, λέγων τὸν μὲν εἶναι 
ὑπὲρ ἡμᾶς, τὸν δ᾽ οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς, μόνον δὲ τὸν ἦθι- 
χὸν εἶναι πρὸς ἡμᾶς. 

60 χοὺς λόγους τοῖς ἀραχνίοις, ἃ χαίτοι δοχοῦντα τεχνιχόν 

ὈΙΟΟΘΕΧΝΙΑ. ᾿ 

γὴν καταδαλλομένων σπερμάτων, ἃ παλαιωθέντα οὐχέτι 

ἀϊειπὶ χφυοὰ εὐυδηηοράϊ ρίσπογα ροίεϑί ἃ 4ιὸ Ἰρβίιη 4071: 
βοπίίυπ οἴ ἀν ]5}}Π} δἰζ ; ΡΟΥΓΟ οπιΐηΐβ ΒΟ 6 ἢ » Πυοἀ δηλ {1 
ΒΟΠΊΟ, ὑπ8 ΟΌπη ἢν 0 ΔΗ Π)85 ΟΟΠιπηΐϊβοογὶ μαγίθυ5. Θὰ 
ἰθπιρογδίοπ6 4υς5 ραγοπίιπη τγαἰίοηΐ οοπνοπίαί, ( 139) 14 
δα 6} ΟΠ ΓΥΘΙρρυ8 ἰῃ δϑυιπᾶο Ναίιγα!ίυπη αἰΐ δρίγί ὑπ οθδδ 
βεουῃάυπ) βυ δίδηἰάπι, ἰάχυσ οχ [δοῖ 8 ἰῃ Πυπιιπὴ βοιηϊηί- 
δι186 οοηβίαγθ, συ ἡυππὶ ἰηνοιογανογίπί, ΠΟΠ [ΔΠ| εἰ- 
δηυπηΐ, αυοὰ 50 ||εοΐ ἀχορίγαυογὶξ ἰΠογαπὶ υἱγίυϑ. Αἰ ὁχ 
ΟΠ Ἶ 5 ΟΟΥ̓ΡΟΓΪΒ ραγίΐθι.8 ἀρῆυοτα ἰά αἷΐ ρι[ναγυβ : Ομηπηοβ 
Οπἰπὶ ἃὉ ὁ0 αἰσηΐ ΟΟΥΡΟγΪ ραγίθϑ. Ρόῦγγο [πᾶ βογθῃ ἰηίο- 
οὐυηάυπι 6856 δίαηΐ : ἱπιοο  ]Πεἴπὶ δηΐπ 6886. δὸ τηοάϊδιπι οἱ 
δαυθυπιὶ, υἱ ΒρἤαγυΒ δἰξ. Ῥγίποίρα!θπλ νεγο μοί βδίγᾶπη ἃς 
ῬΓοργίδηι 6556 δηΐπιϑ ρᾶγίθπ), ἰῃ 4ὺδ ἱπηαρὶ παι] 0ῃ68 δρροῖ» 
ἰυϑ406 ρἰσηδηίωγ δίχυθ ὑπάδ γαϊϊο θη ἰδίαν : δλπ δυΐίδῃ ἰῃ 
ΟοΓδ 6856. ([60) ϑ6ἀ οηΐπι ἰδίδ βοουπάιπι ἢ ]08 ἀδ γοδυ9 
πδίυγα! 8, αυδιΐυπι δι Πἤσοτα δὰ ργϑοοθη[β ορογὶβ πηο- 
ἄυπι ΔΓ ἐγδί! δυπηι8,, Πδοίοπυβ δυηὶ ἀϊείδ. 1 φυΐθυβ δὰ- 

(6πὶ ᾳυΐάδπ) ᾿ἰΠογυ πὶ ἰμΐο β ἀἰβθοηβογιηί, πδὴῸ 5ιηΐ. 

ΟΑΡ. ΤΠ]. 

ΑΒΙ5ΤΟ. 

Αγὶϑίο Οἰ 5 Οδ νυ, σορποιηοηΐο δίγοη, ἤθη 6586 ἀἰχὶϊ 
ἴῃ 60, 4υυπὶ 4υΐδ ἰῃ γοθυ5 υἱγίυ δπ ἰηίογ οἱ υἱτἱυ πὶ πηραὶὶς 

ἱπα ΠΤ θη ίογ 586 πα ροί ἤράυο δὰ δάγυπι δ 4) πιδρὶβ ἰΠ6}}- 
ὨΔΠ1]Ὸ Δ ἱπαϊ Πγθη ἃ δρογγαΐῖ, βοὰ φυυπὶ ἐραυδ! ας ἱρδὶ 

οη!ηΐἷδ οἱ ρετγίπαδ δίῃί : 6586 δηΐπὶ δδρίθηΐοπι ργεοίδγο ἢΐ- 

βίυἹοηὶ δἰ μι !θν,, 4υ] βῖνα Τἰογϑ ἴω δῖνα ΑΘΑΠ πο 8 ροΓ- 
ἃ 50π8Π) δι πηρθὶζ, υἱγαπιχιια ἀθοθῃ ἰββίπηο βοϑίι ἱπι δία. 

ΡΠ ιγβίοδπη δυΐοπι οἱ αἰα!εοίίοδη δυδίυ!, ἀΐοοπβ δἰίογυμι 
αὐυϊάοπιὶ 6556 δι ργᾶ ΠΟΒ, Δ᾽ [γι] γΘΓῸ ἢ] δὰ η08, 5οἰδιη 
δυίΐοπι 41.5 ΠΊΟΓΟΒ ἰπδί  ἰυδί ραγίοπι δ πὸ ρογίΐπογο. ( 101) 

(61) ἐοικέναι δὲ τοὺς διαλεκτι- 3. οἰπη!65 δυΐοπι 6888 γδίίομοβ ἀἰδιδοίίοδα ἀϊοοθαΐ δγαπθδγα πη 
6115, ατι6 οἰδὶ χυϊὰ γι Ποίοδυπι γα 56 ἔδγγα υἱάδδηίζιγ, 

1.3 



ι04 

τι ἐμφαίνειν, ἄχρηστα ἐστιν. 
εἰςἤγεν, ὡς ὃ ζήνων, οὔτε μίαν πολλοῖς ὀνόμασι χα- 
λουμένην, ὡς οἱ Μεγαρικοί, ἀλλὰ καὶ τὸ πρός τί πως 
ἔχειν. οὕτω δὲ φιλοσοφῶν καὶ ἐν Κυνοσάργει διαλε- 

δ γόμενος ἴσχυσεν αἱρετιστὴς ἀχοῦσαι. Μιλτιάδης οὖν 
χαὶ Δίφιλος ᾿Αριστώνειοι προςηγορεύοντο. ἦν δέ τις 

πειστικὸς καὶ ὄχλῳ πεποιημένος ὅθεν ὁ Τίμων φησὶ 

περὶ αὐτοῦ, 

Καί τις Ἀρίστωνος γέννης ἄπο αἱμύλου ἕλχων. 

10 (163) παραθαλὼν δὲ Πολέμωνι, φησὶ Διοχλῆς ἃ Μά- 
νης, μετέθετο, τοῦ Ζήνωνος ἀρρωστίᾳ μαχρᾷ περιπε- 

σόντος. μάλιστα δὲ προςεῖχε στωιχῷ δόγματι τῷ τὸν 
σοφὸν ἀδόξαστον εἶναι. πρὸς ὃ Περσαῖος ἐναντιούμε- 

νος διδύμων ἀδελφῶν τὸν ἕτερον ἐποίησεν αὐτῷ παρα- 
ι6 χαταθήχην δοῦναι, ἔπειτα τὸν ἕτερον ἀπολαθεῖν " χαὶ 

οὕτως ἀπορούμενον διήλεγξεν. ἀπετείνετο δὲ πρὸς 
Ἀρκεσίλαον’ ὅτε θεασάμενος ταῦρον τερατώδη μήτραν 
ἔχοντα, « οἴμοι, ἔφη, δέδοται Ἀρκεσιλάῳ ἐπιχείρημα 
χατὰ τῆς ἐναργείας. » (168) πρὸς δὲ τὸν φάμενον 
Ἀιχαδημαϊχὸν οὐδὲν καταλαμθάνειν, « ἄρ᾽ οὐδὲ τὸν 
πλησίον σου καθήμενον δρᾶς: » εἴπεν᾽ ἀρνησαμένου δέ, 

40 

Τίς δέ σ᾽ ἐτύφλωσεν (ἔφη), τίς ἀφείλετο λαμπάδος 
[αὐγαᾶς; 

ιϑιδλία δ᾽ αὐτοῦ φέρεται τάδε" Προτρεπτιχῶν β΄, περὶ 
86 τῶν Ζήνωνος δογμάτων διάλογοι, Σχολῶν ς΄, περὶ 

σοφίας διατριδῶν ζ΄, ᾿Ερωτικαὶ διατριδαί, Ὑπομνή- 
ματα ὑπὲρ χενοδοξίας, Ὑπομνημάτων χε’, Ὑπομνημο- 
νευμάτων γ΄, Χρειῶν τα΄, πρὸς τοὺς ῥήτορας,, πρὸς τὰς 

᾿Αλεξίνου ἀντιγραφάξ, πρὸς τοὺς διαλεχτιχοὺς γ΄, πρὸς 

90 Κλεάνθην ἐπιστολῶν δ΄. Παναίτιος δὲ καὶ Σωσιχράτης 
μόνας αὐτοῦ τὰς ἐπιστολάς φασι, τὰ δ᾽ ἄλλα τοῦ περι- 

πατητιχοῦ ᾿Αρίστωνος, (164) τοῦτον λόγος φαλαχρὸν 
ὄντα ἐγχαυθῆναι ὑπὸ τοῦ ἡλίου χαὶ ὧδε τελευτῆσαι. 
προςεπαίξαμεν δ᾽ αὐτῷ τόνδε τὸν τρόπον τῷ ἰάμδῳ τῷ 

86 χωλῷ" 

Τί δὴ γέρων ὧν καὶ φάλανθος, ὦ ’ρίστων, 
τὸ βρέγμ᾽ ἔδωχας ἡλίῳ χατοπτῆσαι; 

τοιγὰρ τὸ θερμὸν πλεῖον ἢ δέοι ζητῶν, 

τὸν ψυχρὸν ὄντως εὗρες οὐ θέλων “Δδην. 

Ὁ Γέγονε δὲ χαὶ ἄλλος ᾿Αρίστων Ἰουλιήτης περιπα- 
τητιχός, ὃ δέ τις μουσικὸς ᾿Αθηναῖος, τέταρτος ποιη.-- 
τὴς τραγῳδίας, πέμπτος ᾿Αλαιεὺς τέχνας γεγραφὼς 
ῥητοριχάς, ἕχτος ᾿Αλεξανδρεὺς περιπατητιχός, 

ΚΕΦ. Γ΄. 

ΗΡΙΛΛΟΣ. 

160. Ἥριλλος δ᾽ ὃ Χαλχηδόνιος τέλος εἶπε τὴν ἐπι- 
46 στήμην, ὅπερ ἐστὶ ζῆν ἀεὶ πάντ᾽ ἀναφέροντα πρὸς 

τὸ μετ᾽ ἐπιστήμης ζῆν καὶ μὴ τῇ ἀγνοίᾳ διαδεδλημέ- 
νον. εἶναι δὲ τὴν ἐπιστήμην ἕξιν ἐν φαντασιῶν προς- 

ΒΙΒΑ. Ζ,γ. ΒΡΙΛΛΟΣ. 
ἀρετάς τ᾽ οὔτε πολλὰς 4 ἰπυ}1ε8 Ξαπὶ. Υἰγίαϊ68 φυόάιε ποάια ται] δ8 ἱπνοχίί, υἱ 

Ζαπο, ποθ υπᾶτ 408: λυ} {186 ΔΡροΙ]οἴαν ποιηϊπίθυβ, υἱ 

Μορλτιὶεὶ, βοὰ οἱ ἰὰ φυοᾳυδ ᾳυοά δἃ διἰαυΐϊά παῦογο ἀϊοϊίυγ. 

δ [πὶ σπηο δυΐοπη τηοάσπι ΡὨΪοδορηδηβ δίᾳια ἴῃ ΟὙμοξᾶγζο 

ἀἰββογθηβ ἰἰὰ ἱπεϊδγυϊ υἱ ϑοοίξε ργοργίδ ἱπυθηίοῦ ἀϊοογοίυγ. 

6 μιἰαάεϑ ἰρίϊαν οἱ ὈΙρῃΐυ8 Ατἰβίομ!! δρροϊαθαπίαγ. Εταΐ 
δυΐοηι 1}}} πᾶσα ρεγβυδαδηὰὶ νΥἱϑ Ρ]ΘὈΐχιιθ 86 πιαχίπηο 86- 

σομηπηοάδρδί : υπα6 οἱ ἀκ ἰ||ὰ Τίπηοι αἷϊ, 

Ουϊάδη εἴ Ατίβίομίβ βθοΐϑ ἀθ Ὀ]Δη ΠΟ αυοπί 8. 

(62) Οοῃργοβ8ι8 δυΐεπι ΡΟ]εβοπΐ, υἱ Ὠ]00165 ΜΑρτ68 αἰΐ, 

αυσηὶ ΖΟηῸ ργανΐ ἀϊυϊγποαὺθ πιογθο δββϑοί ἱπηρ!ἰοἰίυ5, 

δβοη(οηίίδη) πιυΐανϊ. Μαχίπηα διυΐεπιὶ δίοϊοο ἀορπμαίὶ {}}} ἰη- 

ἰεβάϊξ δηϊηλπι, 400 ἀϊΐουῃ ΐ βαρί ποτὶ πο ορίπαγὶ. Ουὶΐ 

Ῥογβδδιϑ γοϊ οἰδία5 σομλποβ (γαῖγοϑ ἱπάυχὶξ, υἱ Δ116Γ οχ [ἷἰ9 

1}}} ἀοροϑιίατμα ἀδγοί, δ!ΐογ ἀθίηἀδ γοοίρογοί : δίχα ἰΐδ [ι88- 

γοηΐθηι οοᾶγραϊ. Εχογοοθαΐ δυίοπι δάνογβδυιϑ Αγορθδ αὐτὴ 

ἰπί αἰ οἰ (ἶ88 : υπὰς φυυπὶ νἱἀἰδβοὶ ἰδυγαπὶ ΠπλοΠ δ ΓΘ Πι Πιὰ- 

ἰγίοθηι ᾿δἰδομίθμ, ΜῈ πιβογυμ, ἰηφοϊ : ἀδίυηι οδὲ Ατγιθ- 

51180 δγρυπιθηίαπι) δάνογδιϑ ουϊἀ θη δι. (163) Αοδάοπιίοο 

ουάδπ) Ζυϊοςαιι8Π) 66 ΘΟ ρΓΟ ΘΠ θΓο ΤῊΝ Ἐγροηθ, ἰη- 

απ, Ὠυπο [υχίδ ἴδ ϑοἀοῃΐδα) ποὴ υἱ 65} πορβηίο [1|ο, ἀϊχίξ, 

Ουϊϑ ἰε ὀχοιθοδυ "ἢ φυϊδηδπὶ {{0] Ἰαμγΐηδ ἀδηηγροὶΐ ἢ 

γ Ῥογυηίαγ ε͵}.5 γο]υπηΐπᾶ [ι880 : ἘχΠιογίδιοπυμ ΠΡ γὶ ἄυο, ἐς 

Ζοποηὶβ ἀοριηδίϊ 8 ἀϊδϊοσί,, Θομοίδγιπι 86χ, ἀθ βαρίοηίἷδ 

οχογοϊ δ !οπαῃ) βορίαπι, Απηδίογί: οχογοίἰδίϊοῃθθ, Οοπι- 

τηρηΐδγία ἀ6 ἱπδηὶ α]οτία, ΟΟπιτηοπίδγίογυμ φυϊηάδοὶηι, Μ6- 

ΤΛΟΓΔΌΙ απ ἴγοβ, δεηϊοηδγυτα υπάδοίπι, δάνογθυβ ογαῖο- 

ΤοΒ, δύνογθυβ Αἰθχίπὶ γοβογίρίδ, δάνογευβ ἀϊδιοοίίοοβ ἴγοβ, 

δα ΟἸοδη 6 πὶ ΘρἰβἰοἸδγιυπ Πἰγὶ χυδίίθοτ. Ραπο 8 δυίΐοη) 

οἱ ϑοβίογδίοβ δ0᾽85 θρί βίο δϑ ἰρβίυ οββ6 ἀϊουπηξ, οδίαγα Ροτγίὶ- 

ὃ Ραϊο οἱ Αγϑίοηϊβ. ({04) ΗΠ [Δπηἃ οβῖ, χυῦπι ο] να οβϑοῖ, 

δοδίυπ) 8018 Ἔχοθρίβθ6. οδρίὶΐα δίαιβ ἰΐα υἱΐδ (υποίΐυπ ο886. 

[μυδίπηαβ δυΐδῃι ἰῃ ἰρβυπὶ ἢ. πιοάο οδγμΐῃα οΠοἰ ἰδ θίοο : 

Ουἱὰ ἔυ βέποχ,, Ατίβῖο, οἱ ἰηβιιροῦ ον ὺβ 

5011 ΘΟαυθπάππ) Θχ] ἰθυογᾶβ δρυΐ δα πιηλθτη ἢ 

40 ΏΟΓΘΠ5 ΟΔΙΟΓΕΠῚ ΠΟΠΊΡΟ Ρ]υ5 4υ8π οροτίογοί, 

ἰην υ5 Ογουπι γορρογ ἢ ἐγ υηι. 

9 Εὐυἱξ δυΐοχῃ οἱ α]ΐυ.8 Ατίβίο [υ]16ἴ65 Ῥαγίμαίοἰουϑ - 4}1}08 “6 πὴ 

τηυβίουδβ ΑἰΠοηἰοπείβ; φυδγίυς ἰγαρίοιιβ ροοίδ; φυϊηΐε ΑἸδρδη- 

68, αιυιὶ ἀγίϑβ ογδίογίδϑ βογίρεἰξ ; βοχίυϑ Αἰδχδῃάσγίηυβ Ρογὶ- 

Ραίοεου8. 

--κἀαιαν  φθ α»------ 

ΑλΡ. ΠΙ. 

ΗΕΆΠΠ1,05. 

165. ΗεΥ]ὰ5 δαΐοπι ΟΠ δ]οοἀοηΐυ5 ἤποπὶ Ξοἰοπ απ ἀϊχὶ!, 
αυοά ε5ἴ νἴνογθ βαρὺ οὐποίδ γοίδγοηδο δὰ νἱναπὰμπ) οὰπὶ 
80 8, Π6 ἰῃ ἱρῃογδητδπη ἀοἰ οἰδπηυγ. Ἐ556 δυ ΐοπὶ βείθῃ- 
υἰδην Δ Όϊυτη ἴῃ νἱβογιιπὶ βυϑοορί0Π6 ἃ γαίΐοπα ἤθη θοῦ - 



118. ΥἹἱΙ], 4, 56. ΒΙΟΝΥΒΙΠ5. ΟἸΕΑΝΤΗΕΞ. 

δέξει ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου. ποτὲ δ᾽ ἔλεγε μηδὲν 
εἶναι τέλος, ἀλλὰ χατὰ τὰς περιστάσεις χαὶ τὰ πρά- 
γματ᾽ ἀλλάττεσθαι αὐτό, ὡς καὶ τὸν αὐτὸν γαλχὸν ἢ 
Ἀλεξάνδρου γινόμενον ἂν ἀνδριάντα ἢ Σωχράτους. 

198 

γαπίεπι.. ΑἸϊχυδηάο ἀΐοοθαΐ πυ]]} πὶ 6556 ἤποπι, βϑὰ βδοοδη- 
ἄυμπη οαϑ8 γαγίοβ οἱ γθβ ἐπῃπηιυΐδγι ἰρβαπι, υἱ ἰάοπι τος δυὶ 
ΑἸοχδπαγὶ γί ροβϑι 5ἰδίυδ δαί ϑοογαίίβ. ὈΙΠδγτο διυυΐοπῃ ἤποιη 
οἰ Ἰπ[εγίογεπι 4 πἀ8πι ἤποηι : απο εηΐπη δ 605 χαί δ 0 Θ 68 σι διαφέρειν δὲ τέλος χαὶ ὑποτελίδα " τῆς μὲν γὰρ καὶ 

τοὺς μὴ σοφοὺς στοχάζεσθαι, τοῦ δὲ μόνον τὸν σοφόν. 
τὰ δὲ μεταξὺ ἀρετῆς χαὶ χαχίας ἀδιάφορα εἶναι. ἔστι 2 Θυῶ δυιίΐίοπι ἱπίογ υἱγίιΐοηι οἱ υἱτ πὶ δἷηϊ, ἱπα Πγοηι 8 

δ᾽ αὐτοῦ τὰ βιόλία ὀλιγόστιχα μέν, δυνάμεως δὲ μεστὰ 6886. δυηΐ ο7115 ΠΠΟγῚ Ὀγονοβ χυίάαπὶ, 8604 βδιιοοὶ ἃς βδηρὰς 
χαὶ περιέχοντα ἀντιρρήσεις πρὸς Ζήνωνα. (166) λέ- 3 μοηὶ, οοπεϊποηΐχιθ οοηἰγδαϊοἰίομθ8 δάἀνογεῃβ Ζοποπρῃ,. 
γεται δ᾽ ὅτι παιδὸς ὄντος αὐτοῦ ἠράσθησαν ἰχανοῖ, οὺς 
ἀποτρέψαι βουλόμενος ὁ Ζήνων ἠνάγχασε ξυρᾶσθαι 

Ἥριλλον, οἱ δ᾽ ἀπετράποντο. Τὰ δὲ βιόλία ἐστὶ τάδε " 4 
περὶ ἀσχήσεως, περὶ παθῶν, περὶ ὑπολήψεως, Νομο- ὯΝ ΚλδεΝ ἐπι λοσν τὶ 
θέτης, Μαιευτιχός, ᾿ἈἈντιφέρων διδάσχαλος, Δια- Ρογαγρ δ οπίρυβ, ἀ6 ορίπαίίοπο, 1μοσυπι]δίον, Οὐβίεἰτίοίας, 

Μαρί5ίογ οομίγδαϊοθηβ, Ῥάγδηβ, Ὀἰγίροηθ, ΜΟΓΟΌΓΙΙΒ , Μο- 

ἄοα, Ὠίδ!ορὶ, ϑοη(δηςἌγυπὶ τηογα] πὶ " 

ΠΟῺ δυυηΐ δροίαγί, {πὶ ΠΟΙ 6) πίϑ! 60] πὶ βδρίβηΐοιη, 

ι΄ (166) εγίαγ οὐπὶ ρῬΟΓΙΠΙ ΘΟΠΠΡ] υγὸ8 8ἀἀπηλϑθθ, 4005 ΖΟΠΟ 
αυυπὶ γΕ]]εἱ ἀνογίογθ', ἰοπάογο σοορὶξ ΠΟΥ] απ, "Π|οϑαυο ἃ 

60 ἀνογίΐ. δυπί δυίΐθηιν ο᾽υ5 1 Ὀγὶ ἢἱ : ἀ6 σχογοϊίίΐοηο, ἀ6 

"5" σχευάζων, Εὐθύνων, Ἑρμῆς, Μήδεια, Διάλογοι, Θέ- 
σεων ἠθιχῶν ἡ. 

ΚΕΦ. Δ΄. ΟΑΡ. ΤΥ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠὨΙΟΝΎΘΙ005. 

Διονύσιος δ᾽ ὁ Μεταθέμενος τέλος εἶπε τὴν ἡδονὴν ; ὈΙοηγοίαθ τοῖο αυΐ Μείδίμοικθηυβ (φιιαβὲ ἀἰσας Ττδῃ5- 
διὰ περίστασιν ὀφθαλμίας" ἀλγήσας γὰρ ἐπιπόνως ΠΙΒΔ) δρρεϊ!δίυβ ἐδ, ἤποπι ἀἰχίξ νοϊυρίδίοπ), μγορίδγθα 
ὥχνησεν εἰπεῖν τὸν πόνον ἀδιάφορον. ἦν δὲ παῖς μὲν Δ 4ιοὰ ἸΔΡογαβαΐ πιοῦθο ΘΟΠ]ΟΓΊΠῚ : 60 δπΐπι ογιιοίδίυβ δογίίος 
Θεοφάντου, πόλεως δ᾽ “Ηραχλείας. ἤχουσε δέ, χαθά 
φησι Διοχλῆς, πρῶτον μὲν “Ηραχλείδου τοῦ πολίτου, 
ἔπειτ᾽ ᾿Αλεξίνου χαὶ Μενεδήωου, τελευταῖον δὲ Ζή- 
νωνος. (07) χαὶ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν φιλογράμματος ὧν 
παντοδαποῖς ἐπεχείρησε ποιήμασιν, ἔπειτα δὲ χαὶ 
Ἄρατον ἀπεδέχετο, ζηλῶν αὐτόν. ἀποστὰς δὲ τοῦ 
Ζήνωνος πρὸς τοὺς Κυρηναϊχοὺς ἀπετράπη͵ καὶ εἴς τε 

τὰ γιμαιτυπεῖχ εἰςήει χαὶ τἄλλ᾽ ἀπαραχαλύπτως 
ἧδυπάθει. βιοὺς δὲ πρὸς τὰ ὀγδοήχοντ᾽ ἔτη ἀσιτίᾳ 
χατέστρεψε. Βιθλία δ᾽ αὐτοῦ φέρεται τάδε" περὶ 
ἀπαθείας β΄, περὶ ἀσχήσεως β΄, περὶ ἡδονῆς δ΄, περὶ 
πλούτου χαὶ χάριτος χαὶ τιμωρίας, περὶ ἀνθρώπων 

χρήσεως, περὶ εὐτυχίας, περὶ ἀρχαίων βασιλέων, 
περὶ τῶν ἐπαινουμένων, περὶ βαρδαριχῶν ἐθῶν, Καὶ 
οὗτοι μὲν οἱ διενεχθέντες, διεδέξατο δὲ τὸν Ζήνωνα 
Κλεάνθης, περὶ οὗ λεχτέον, 

ὡ. "» 

: 

ΚΕΦ. Ε΄. 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ. 

.168. Κλεάνθης Φανίου Ἄσσιος. οὗτος πρῶτον ἦν 
πύχτης, ὥς φησιν Ἀντισθένης ἐν Διαδοχαῖς " ἀφιχόμε- 

νος δ᾽ εἰς ᾿Αθήνας τέσσαρας ἔχων δραχμάς, καθά φασί 
τινες, χαὶ Ζήνωνι παραδαλὼν ἐφιλοσόφησε γενναιότατα 

40 καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἔμεινε δογμάτων. διεβοήθη δ᾽ ἐπὶ 
φιλοπονία, ὅς γε πένης ὧν ἄγαν ὥρμησε μισθοφορεῖν" 
καὶ νύχτωρ μὲν ἐν τοῖς χήποις ἤντλει, μεθ᾽ ἡμέραν δ᾽ 

ἐν τοῖς λόγοις ἐγυμνάζετο" ὅθεν καὶ Φρεάντλης ἐχλήθη. 

3. ΟΠ δυβίϊπυ! ἀοίογοπι ἀΐσογα ἱπάϊεγοπίοτη, Εγαΐί δυΐθη 
ΤὨΘΟρΠΔπίο Ραῖγα πδίυβ οἵ οἰν δῖα Ἠδγδοίθα ; δίχυο, υἱ αἱΐ 
Ὀίοοῖϊο5, ργίηιο αυϊάδπ δυάϊνὶ! Ηογδο! ἰάθη) οἰ βυυμῃ : 
ἀείπάς Αἰοχίπυπι ὃς Μαεποάδπιμμ, ροβίγαπηο Ζϑηοποῃ. 
((67) Ρηποὶρίο φυϊάοπι δάἀπιοάυπι δβίυάΐοδυβ ἢ αγαγιτι 
ΟΠ Β σΟΠΟΤΙΒ 88 ρΡΟΘΠ Δ θ05 δἀαϊχοζαῖ, ροσίθδ γϑγο Αγαϊυπι 
διηριοοἰοθαίαγ, 46πὶ οἱ ἱπιδτὶ δἰυάεθαί, Ποησπη αυυπὶ 

ἀἰβοοβϑίβϑοί ἃ Ζθῆομθ, 8686 δὰ ΟὙγοηδίοοβ οομίυ} ἃς Ἰυβέγᾶ 
ἱπργοάϊεθαίυγ οεἰδγϑαιθ δὺ} οπιπίιπὶ πογοραὶ οου] 8 αὐ: 
δὲ γοϊυρίδίοτω ρεγιπογοπΐ, Οὐ 706 δὰ Οοἰοροβἰπηυ τ) [Ὁ ΓΠῚ6 

ΔΉ Π Υἱ( ρΟΓΥυ ἢ β5οΐ, μοῦ ἰηδαΐδηη ΟὈἸ . Οἰγουμηίογυῃ- 
ἴὰγ δυίοι 6}18 ᾿ γί ἢ : ἀ6 υδουϊδίο ρογίυγ θϑιἰοπυμ ἄϊο, ἀ6 

θχογῳ ίδίίομο ἀυο, ἀ6 νοϊυρίδία χυασίίυογ, ἀ6 ἀϊν 5 οἱ χτᾶ- 
ιἰὰ οἱ δι! ρ] οἷο, ἀ6 Ποπιίηυπι 80, ἀθ (εἰ οἰ, ἀα δηςἰαυΐβ 
γοριθυ5, ἀ6 [ε}9 φυς Ἰδιι δῃίυν, ἀ6 Ῥαγραγίοϊβ σοπϑυσίμἀἰηὶ- 
θυ8. Εἰ ἰδῖϊ φι άδιη ἃ δίἰοἱοἷβ ἀθογοιὶβ ἀδϑοϊτογαπί. ὅϑυς. 
οοδϑίί δυίοπι Ζοποπὶ ΟἸοδηίἢ 68, ἀ6 Ζυοὸ ἀϊσοηάτ ἤυης οεῖ. 

- 

ΘΑΡ. Υ. 

ἙΟΙΕΑΝΤΗ 5. 

168. ΟἸεδηί!ος Ρμδηΐδ ἢ] ἰυ8 Αββίυ8. Ηἰς, υἱ ΑὨ 5.Π|6Π685 αἰΐ 

πῃ δυσοσβδίοηίθυ5, ργίπηπι φαϊάδπι ρυ ἢ} [αἱΐ; ῥγοίδοϊις 

δυΐοπι Αἰ πο μδ5 οαπὶ ἀγδοῃπκὶδ αυδίίυοτ, υἱ φυϊάδη) δἰπηί, 

ΟΟΩρΓΘβ554}}6 Ζόποηὶ δἰ οαἰβϑὶπγθ Ρ ἢ] Οϑορ δία 6δὶ ἰπαυ δ 

Δ ο)υδάοπι ἀδογοί 8 Ρογβε {. Γποάγαΐϊξ ΟΡ οο οἰΐδη φυοά πᾶ- 

ἴυγα ογαὶ ᾿Δδουγ  οϑἰβθί πηΠ8, δάθο υἱ ἱπορία σοροηίο πηογοθηδ- 

Γίαπι (δοδγοῖ δα ποσί χυϊάοπι ἰῃ Ὠογίἰ5 ῃπδυγίγοί δαυ.85, ἰπ- 

ἰοὐἀϊα αἰήοπιὶ ὀρογαπὶ δἰ πάλ ΠΙθογα 9 ἀᾶγοῖ : ὑπ66 οὶ 
13. 

Ι 
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φασὶ δ᾽ αὐτὸν καὶ εἰς δικαστήριον ἀχθῆναι, λόγους 

δώσοντα πόθεν ἐς τοσοῦτον εὐέκτης ὧν διαζῇ ἔπειτ᾽ 

ἀποφυγεῖν, τόν τε χηπουρὸν μάρτυρα ΠΣ 

παρ᾽ ᾧ ἤντλει, καὶ τὴν ἀλφιτόπωλιν παρ᾽ ἣ τἄλφιτα 

ὅ ἔπεττεν. (169) ἀποδεξαμένους δ᾽ αὐτὸν τοὺς Ἀρεοπα- 

υίτας ψηφίσασθαι δέκα μνᾶς δοθῆναι, Ζήνωνα δὲ χω- 

λῦσαι λαθεῖν. φασὶ δὲ καὶ ᾿Αντίγονον αὐτῷ τριςχι-- 

λίας δοῦναι. ἡγούμενόν τε τῶν ἐφήδων ἐπί τινα θέαν 
ὑπ᾽ ἀνέμου παραγυμνωθῆναι καὶ ὀφθῆναι ἀχίτωνα " ἐφ᾽ 

10 ᾧ χρότῳ τιμηθῆναι ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων, χαθά φησι Δημή- 

τριος ὃ ΜΝαγνης ἐν τοῖς ὁμωνύμοις. ἐθαυμάσθη δὴ 
οὖν καὶ διὰ τόδε. φασὶ δὲ καὶ ᾿Αντίγονον αὐτοῦ πυ- 
θέσθαι ὄντα ἀκροατήν, διὰ τί ἀντλεῖ " τὸν δ᾽ εἰπεῖν, 
« ἀντλῶ γὰρ μόνον; τί δ᾽ οὐχὶ σκάπτω ; τί δ᾽ οὐχ 

0 ἄρδω καὶ πάντα ποιῶ φιλοσοφίας ἕνεχα ; ν χαὶ γὰρ ὃ 

Ζήνων αὐτὸν συνεγύμναζεν εἰς τοῦτο καὶ ἐκέλευεν ὀδο- 
λὸν φέρειν ἀποφορᾶς. (170) καί ποτ᾽ ἀθροισθὲν τὸ χέρμα 
ἐχόμισεν εἰς μέσον τῶν γνωρίμων καί φησι, « Κλεάνθης 
μὲν χαὶ ἄλλον Κλεάνθην δύναιτ᾽ ἂν τρέφειν, εἰ βού- 

20 λοιτο΄ οἱ δ᾽ ἔχοντες ὅθεν τραφήσονται παρ᾽ ἑτέρων ἐπι- 

ζητοῦσι τἀπιτήδεια, χαίπερ ἀνειμένως φιλοσοφοῦν- 

τες. ν ὅθεν δὴ καὶ δεύτερος Ἣραχλῇς ὃ Κλεάνθης 

ἐχαλεῖτος ἦν δὲ πονιχὸς μέν, ἀφυὴς δὲ καὶ βραδὺς 

ὑπερθαλλόντως διὸ καὶ Τίμων περὶ αὐτοῦ φησιν οὔ’ 
ὼ56 τῶς" 

Τίς δ᾽ οὗτος χτίλος ὃς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν, 

μωλύτης, ἐπέων λίθος Ἄσσιος, ὅλμος ἄτολμος ; 

ΚΛΕΑΝΘΗ͂Σ. 

ὈΓῸ ΟἸοδηί!α (Φρεάντλης, Εἰ χδυγίοηβ ρυΐ608) Δρρεϊδτγοίυγ, 

Αἰυπί ΠΠυχ, Ζμιιπὶ γαρίι8 οβ86. ἴῃ ͵ υ5 τοἀαϊ τυ γ8 ται 

πᾶ δάθο γουθυϑίῃϑ ἃο ἰδπι οΟΥρΡυ]οηίυβ νΥἱοίυπι μδρογοῖ, ΠΟΓ.- 

[υἱᾶηο δρυὰ αυσδπὶ μδυγίγα 80] οθαΐ, 80 πιυ! το δρυὰ αυδπὶ 

(Αγ πᾶ58 ρἰπϑοῦαΐ, υδυ} [6508 υἱοί 5 βυΐ δΌΒΟ αἱ 6886. 
((69) Ατοορδρ 546 δἀπχίγαίοβ ἄθοθηι 1111 πιΐη88 ἀδγὶ 66 ἢ- 

Βι11556, Ζοπομοπὶ δυΐθπι δοοσίρογα ΠΠ]υτὰ Ὑοίυΐθθ6. Αἰυπὶ 

δυίοπι οἱ Απίϊσοηιμπι οἱ ἰγὶδ τ}}}}18 (ἀγδοϊιπιάγυπι) ἀρά[856. 

Ἰίοπι φιυπὶ δὰ βρθοίδουϊαπι φυοάάδπι ρυῦογο8 ἀυοσεγοῖ, 

σοί! ἤΠαία ἀοπυάδίυπι 6596 80 51π6 ἰπηΐοἃ Δυρατυΐδδα : αυἃ 

6χ ΓΘ ὈΪδιῖϑιι ὀχοορίυμ δίχα 80 Αἰδμοπϊοἠϑίδυβ (αἶθ56 ΠΟ - 

πογϑίυπι, υἱ αἰΐ Πειηοίγιυα5. Μάρπεβ ἰπ ΟὈρποτηίηϊνυ5. Αἄ- 
πίγαίομἱ ἰσϊατ ΟὉ ὁαπὶ φυοαυδ τὸπὶ ΔὈϊΪ 08 68ῖ. Αἰυπί 
Δηίϊροπυπι δυάϊϊογεπη 1Π|Π|5, αυῦπὶ τοραγοῖ Ζυδη ΓΕ 

μϑυγίγοὶ, δυάῖ586, 5.11 ὁοἱ δαυδπι δυγίὶο 8010πὶ ἢ βοἃ φυϊἀπὶ 

(ογγᾶμ (οὐΐοῦ αυϊάηὶ ἱγγίφο οἱ αυϊάγ᾽β (δεῖο ρ  ]οθορ ΐ88 

οδυβαῦὴ ΖοηΟ δηΐπηι ἱΠΠπιπὶ δὰ ἰὰ φυοαυς οχογοοθαὶ 7υἢ6- 

μαΐχυς οθοϊυπι πιογοράθπι ἔεγγα. (170) Οοδοίΐδπι αἰ χαδηὰο 

βἴίροπ) ἐπ πιοάϊιπὶ (δι ]ἀγίαπι ἱπία!ξ, ἀΐϊφθηθ, ΟἹ θδπί 68 
αυΐάοπι ΟἸοδηίποπι δ᾽ ἴυμα ροβϑοῖ πυΐγίγο, 8ὲ νϑ]οΐ : φυΐ ΥΘΓῸ 

υπὰδ πυϊγίδηξυΓ δαί πὶ μδροηΐ, 8}0 8|}}8 φυξογυηΐ αὐ88 

βυηΐ δὰ υδιιπὶ Υἱΐδο πδοοϑϑαγίδ, 48 ΠΊν}8 ΓΟ ΐ856 ἢ}}}1050- 

ρῃάηίε8. ἘδΔ ἰρίίυγ Θχ οδυ88 ΒΕ 405 Ηθγοι 68 ΟἸΘΔπί 68 
3 ἀϊοοθαίις. Ετγαΐ ΠῚ χυΐϊάσπι οχὶπιηίυπι δίυαϊαπι,. εοἰογυπι 

ἱπροπίυπη ἃ πδίυγα ἱπιραγαίυπι δίαιιθ ἰδγα ἰββ πη πὶ : υπα6 

οἱ Τίμηοη δἷο 46 οὸ ἰἷΐ : 

Ουἰἷβ γοτο ἰΐο ἃγίθϑ οδάϊί βϑὺ βδίζπϑ Υἱγογ0 πὶ 

ορίυδυς, νεγθὰπι Ἰαρὶβ Αββι υ᾽, ρα ἱπδυάδχ ἢ 

Καὶ σκωπτόμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν συμμαθητῶν ἠνείχετο " 4 Ουυπιαιι ἃ οὐπάϊδοϊρυ 18 οἱ Πα ἀετοί, δθαιο ΔηΪΠ)Ο ἴδε - 

χαὶ ὄνος ἀκούων προςεδέχετο, λέγων αὐτὸς μόνος δύνα- 

80 σθαι βαστάζειν τὸ Ζήνωνος φορτίον. (171) χαί ποτ᾽ 
ὀνειδιζόμενος ὡς δειλός, « διὰ τοῦτο, εἰπεν, ὀλίγα 
ἁμαρτάνω. » προχρίνων δὲ τὸν ἑαυτοῦ βίον τοῦ τῶν 
πλουσίων ἔλεγεν, ἐν ᾧ σφαιρίζουσιν ἐκεῖνοι αὐτὸς γὴν 
σχληρὰν καὶ ἄκαρπον ἐργάζεσθαι σχάπτων. πολλά- 

45 χις δὲ χαὶ ἑαυτῷ ἐπέπληττεν" ὧν ἀκούσας Ἀρίστων, 
« τίνι, ἔφη, ἐπιπλήττεις; » χαὶ ὃς γελάσας, « Πρε- 

σθύτῃη, φησί, πολιὰς μὲν ἔχοντι, νοῦν δὲ μή.» εἰ- 
πόντος δέ τινες Ἀρχεσίλαον μὴ ποιεῖν τὰ δέοντα, 
« Παῦσαι, ἔφη, χαὶ μὴ ψέγε" εἰ γὰρ χαὶ λόγῳ τὸ 

40 καθῆκον ἀναιρεῖ, τοῖς γοῦν ἔργοις αὐτὸ τιθεῖ. » καὶ ὁ 
᾿Ἀρχεσίλαος, « οὐ χολαχεύομαι, » φησί" πρὸς ὃν ὃ 
Κλεάνθης, « ναί, ἔφη, σὲ κολακεύω φάμενος ἄλλα 
μὲν λέγειν, ἕτερα δὲ ποιεῖν. » (172) ἐρομένου τινὸς 
τί ὑποτίθεσθαι δεῖ τῷ υἱζ), « τὸ τῆς Ἠλέχτρας, ἔφη, 

45 Σῖγα, σῖγα, λεπτὸν ἴχνος. » 

Λάχωνός τινος εἰπόντος ὅτι ὃ πόνος ἀγαθόν, διαχυθείς 
φησιν, 

Αἵματος εἷς ἀγαθοῖο, φίλον τέχος. 

φησὶ δ᾽ ὁ Ἑχάτων ἐν ταῖς Χρείαις, εὐμόρφου μειρα- 

[0 χίου εἰπόντος, « εἰ ὁ εἰς τὴν γαστέρα τύπτων γαστρί- 

ζει, καὶ ὃ εἰς τοὺς μηροὺς τύπτων μηρίζει, » ἔφη γ« σὺ 

μέντοι τοὺς διαμηρισμοὺς ἔχε, μειράκιον" αἷ δ᾽ ἀνάλογοι 

μαΐ, φυυμηχια δϑίηυ5 δυιάϊγεϊ ργοραθαὶ,, ἀϊοθη8 5010.) 856 

[εγγο ροβϑῈ ΖΈποηΐβ βδγοίμδιῃ. (171) ΕΓ χφυμπὶ δἰ χυδηάο 

Ῥγοῦγο ἢ} ἀδγοίαγ χυοὰ οβϑεΐ {Ππἰάυ5, Αἱ Ἰάθο, ἱπαυϊΐ, 

ρᾶγυη ΡθΟθΟ. ϑ8Πι| γΟΓῸ ἱπορίδηι ἀἰν ὰπὶ ορίθυ8 ῥγείε- 

τοηϑ ἀϊοοθαί, Ὀυπ 11} ρα ᾿σἀυπί, ὁρὸ ἀυγδη ἰηίγαςσίυο- 

δΔΙΏ406 Ὠυπηυπὶ Ἔχογοθο ἰράϊοπαο. δ. ΡῈ αἰϊδπὶ 86 ἴρϑιπι 

ἱπογορδυδί : ᾳυοὰ δυάΐοηβ Ατἰϑίο, Οὐδπι, ἰπαυ!, ΟὈ)υγρδ5 ἢ 

οἵ 1Π6 τἰάθης, ϑοῆθηι, ἱπαυϊΐ, φυὶ μαρροῖ σᾶ πο8, 86 οεγὸ- 

Ὀγυπι ἤθη παρε. Οὐυπ) ἀϊοογοῖ φυϊάδλπι ΑὙοοϑδυτῃ Υἱἵδδ 

οἴδπιείαᾳ πορισογο, Οὐυΐοθοδ, ἱπαυϊδ, ποὺ υἱϊορογοβ : 16 

οπὶπι οἰδὶ νϑυ ἷβ οἴποίυτα [0}}}}, Ορο 0.5 ἰδ πο οοπμηθπάδί. 

Λὰ 4υοπὶ Αγοθϑίϊδυβ, Νοη,, ἱπαυϊΐ, δ] δίϊομθ5. δα μλ!ο : 

οἵ ΟἸδδηίμθδ, δοιοδὲ Εἰ ὶ δάυϊον, αἰϊ, φυὶ ἀϊχὶ αἰΐα ἰ6 ἴβδοεγο, 

δ)ῖδ ἀΐοθγθ. (172) Βορδηΐθ φυοάδπι υϊάπαπι ἢ]]0 σΓΟθΓΟ 

ἱπσόγογο ἀοθογοί, Π]υἀ, δἰΐ, ΕἸοοῖγα, 

Ταρο, ἰΔοα, ἰδημ6 γοβιϊρί ΠῚ... 

[Δοοπὸ φυοάδηι ἀϊοοηίθ ᾿ἸΔΌΟΓΟΠπΊ 6556 θοπυπι, ἰφἰἰ|8 Ροῦ- 

(808 αἰΐ, 

δδηρυίΐίῃο ργϑθο]ᾶγο 68, ἢ]] πη ὶ οᾶΓα. 

Ὀϊοΐί δυίομι Ἠδοδίο ἰῃ ϑοηίοηί 8 οαπὶ, αἀυυπὶ δ οἰ οϑο 8 

χυϊάαπι (ογπλοβϑι ἀἰχίβδοῖ, 51 ρυ !ϑᾶη5 νοηίγοηι νεηίγὶσδί, 

Ρυϊδδηβ οοχδ8 οοχίζαί, ἀϊχίδθθ, {8} 085 {{0|Ὶ, δἀΟἸ βθοθμβ, 

οοχἰχαϊίοποβ ; [πο ρ6 τοολθυ]ἃ ἀυα) ἐοηνθαϊμηΐ δηδιυβὶᾶ 
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φωναι τὰ ἀνάλ᾽γα οὐ πάντως σημαίνουσι πράγματα]. » 
μειραχίῳ ποτὲ διαλεγόμενος ἐπύθετο εἰ αἰσθάνεται τοῦ 
δ᾽ ἐπινεύσαντος, « διὰ τί οὖν, εἶπεν, ἐγὼ οὐχ αἷ- 
σθάνομαι ὅτι αἰσθάνῃ; » (178) Σωσιθέου τοῦ ποιητοῦ ἐν 

5 θεάτρῳ εἰπόντος πρὸς αὐτὸν παρόντα, 

Οὖς ἢ Κλεάνθους μωρία βοηλατεῖ, 

ἔμεινεν ἐπὶ ταὐτοῦ σχήματος" ἐφ᾽’ ᾧ ἀγασθέντες οἱ 
ἀχροαταὶ τῷ μὲν ἐπεκρότησαν, τὸν δὲ Σωσίθεον ἐξέθαλον. 
μεταγινώσχοντα δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τῇ λοιδορίᾳ προςήχατο, 

0 εἰπὼν ἄτοπον εἶναι τὸν μὲν Διόνυσον καὶ τὸν Ἡρακλέα 
φλυαρουμένους ὑπὸ τῶν ποιητῶν μὴ ὀργίζεσθαι, αὐτὸν 
δ᾽ ἐπὶ τῇ τυχούση βλαςφημίᾳ δυςχεραίνειν. ἔλεγε δὲ 
καὶ τοὺς ἐχ τοῦ περιπάτου ὅμοιόν τι πάσχειν ταῖς λύ- 

ραις, αἷ χαλῶς φθεγξάμεναι αὐτῶν οὐχ ἀχούουσι. λέ- 
[6 γεται δέ, φάσχοντος αὐτοῦ χατὰ Ζήνωνα χαταληπτὸν 

εἶναι τὸ ἦθος ἐξ εἴδους, νεανίσχους τινὰς εὐτραπέλους 

ἀγαγεῖν πρὸς αὐτὸν κίναιδον ἐσχληραγωγημένον ἐν 
ἀγρῷ καὶ ἀξιοῦν ἀποφαίνεσθαι περὶ τοῦ ἤθους " τὸν δὲ 
διαπορούμενον χελεῦσαι ἀπιέναι τὸν ἄνθρωπον. ὡς 

ῶ0 δ᾽ ἀπιὼν ἐχεῖνος ἔπταρεν, « ἔχω, εἶπεν, αὐτόν, ὃ 
Κλεάνθης" μαλαχός ἐστι. » (174) πρὸς δὲ τὸν μο- 
νήρη χαὶ ἑαυτῷ λαλοῦντα, « οὐ φαύλῳ, ἔφη, ἀν- 
θρώπῳ λαλεῖς. » ὀνειδίσαντος αὐτῷ τινος εἰς τὸ γῆρας, 
« Κἀγώ, ἔφη, ἀπιέναι βούλομαι" ὅταν δὲ παντα- 

26 χόθεν ἐμαυτὸν ὑγιαίνοντα περινοῶ καὶ γράφοντα χαὶ 
ἀναγινώσχοντα, πάλιν μένω.» τοῦτόν φασιν εἰς 
ὄστραχα χαὶ βοῶν ὠμοπλάτας γράφειν ἅπερ ἤχουε 
παρὰ τοῦ Ζήνῳνος, ἀπορίᾳ χερμάτων ὥςτε ὠνήσασθαι 
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ὨΟῺἢ 86 ΠΊΡΘΙ ΟἰἶδΠ) 5ἰψη  Ποδίίομο οοπνοηίυηί ]. Αἀοϊαεοδηίὶ 

ουἱάδιπ ἀἴβϑογθἢ8. 8ῃ 86 ῃ{ἰγεὶ γοσαυϊξ : δηπυρηία 110, ΟΌΓ 

ἐγρο, ἱπαυ!!, ἐβὸ (6 86η{{γ6 πο βεπίίο ἢ (73) δοβί(θὸ 

Ροοίδ ἰπ ἐμοδίγο ἀϊοεηία, χυυπιὶ ἴρθα ἰδἱ δάογαί, ὁ 

Εἰ 4008 ΟἹ ΘΔ η.}}8 ραϑίυμη ἀπο 510} }188., 

θοάοπι γυϊΐία Εἰ [δ ἔπι ρογβ  : φυᾶ οχ γὸ ρογπιοῖἑ δυὰὶ 

ἰογθβ υἷο ΔρρΙδυάοηίοβ ϑοβίμϑυπ) Θχρίοβογαηῖ. Οὐδπὶ 

ᾳυυπὶ ἢυ}}.8 σον οἱϊ ρα πϊίετοῖ, νϑηΐδπὶ ἀοάϊξ, ἀΐοοπβ ποὺ 

ἀξοδγο Βδουῆυπι αἴχαα Ἠογου]οπὶ ἃ ρσρίΐβ ἢΠΠἀϊ πος ἰγαβοὶ, 

86 δυΐεπι ἸΟῪ] πηδ]δαϊοίο ἱπαΐσπαγί. ἢ οοραΐ Ρογίραίειἰοος 

ἰάεπι ἔδιτηθ ρϑιὶ φυοά ἱγτᾶβ, χυζβ χυσμη θ6Π6 βοπϑηΐ, 86 

ἰρθ88 ἰδηθη ποη δυάΐυηί, ἘΕογίυγ, συυπὶ ἀϊοσογοῖ βϑοιη- 

ἀυμπὶ ΖοΠοποη 6 ἰογηδ οἱ ΠδΌϊ[ ΟΟΓρΟΓΙΒ ΠλΟΓΟβ. δοϑἐϊπηδτγὶ 

ῬΟΒ86, Δο]οβοθηΐθ8 αυοβαδη) βουγγαβ δαάιιχίββα δα ΘῈΠῚ οἱ- 

ποάυπι γυγὶ Οροῦα γυϑίϊοο 0Δ}}18 ἀυγαΐατῃ, οἱ ἰΠυπὶ αἱ ἀθ 

ΤΏΟΓΟ 6}0}8 Βεῃἰθη ἰ8Π} ἰογτγοῖ ΓΟΡΆΒ86 : {ΠΠπ, Πα υπὶ Δ! υᾶπὶ 

ἀΐυ Ὠαρδίβϑοῖ, ᾿υδ5ῖ566 ΔΐΓΟ Ποιηΐποη. 01] γϑγοὸ δϑίραὶ ὃ 

ΟΡ βἰοιηυΐδγα : δά πόθο, ΗΔΡ6Ο {ΠΠπ|, ἰπαυΐ ΟἹ οΔη 65 : 

Τ101118 εδ. (174) Ουἱάδπι 50]1 βδοιπλ Ἰοφυρη!, Οὐπὶ Πιο- 

πηΐηθ, ἱπαυϊί,, Ἰοφαθγῖβ ποη πηδὶο. ἘΕχργοθγδπηία ἱρδί φυο- 

ἄδηι βοεποοίυίαπ), Εἰ φρο, ἱπαυ!, ἀγα υοΐο : 4} 1Πὶ γθγὸ 

ΠῚ6 58ηπ|ι ΟΠΊΠΙ 6Χχ ρᾶγία Θοηπϑίθγοὸ βου μα οη406 ἃς [6- 

Εθηΐοπι,, ΓυΓΒ.8 πΔη60. Αἰαυηί ἰΠΠπὶ 4 ἃ ΖοΠοπα 80- 

εἀϊεγαῖ ἰοϑί 8 θουπιαι}6 δοδρυ 5 ἰπϑογίθεγα δοιἔσην, υυπη 

Πυπ}} }8 οἀγογοῖ χφαΐθιι8 οἰδγίδ8 δῆογο ροβδβοῖ. Ἦος νυἱΐϑ 
χαρτία. τοιοῦτος δ᾽ ὧν ἐξίσχυσε, πολλῶν χαὶ ἄλλων 5. ἱπϑί[ἴο οἰᾶγὰ5 οὐίπευϊἑ αἱ Ζεποηὶ βυσοοδοτγεῖ, δὲ χαίάεπι 

80 ὄντων ἀξιολόγων Ζήνωνος μαθητῶν, αὐτὸς διαδέξα- 4υυπι ΡΙυΓο8 οββϑθηξ 11}118 ππθογ 168 ἀϊθοὶρυ}! ΖΕΠοηΐ8, Β6- 
σθαι τὴν σχολήν. Βιδλία δὲ κάλλιστα καταλέλοιπεν, 6 ̓ ϊχψυϊ δυυΐοπι ρυ ]μογγίμηοϑ ᾿ἰθγοβ, αυΐ βυηΐ ἴδγα Ὠἱ : 46 ἰθῃ- 
ἅ ἐστι τάδε" περὶ χρόνου, περὶ τῆς τοῦ Ζήνωνος φυ- 
σιολογίας δύο, τῶν Ἡραχλείτου ἐξηγήσεις τέσσαρα, 
περὶ αἰσθήσεως, περὶ τέχνης, πρὸς Δημόκριτον, πρὸς 

85 Ἀρίσταρχον, πρὸς “Ἤριλλον, περὶ δρμῇς δύο, (176) 
᾿ἈΑρχαιολογία, περὶ θεῶν, περὶ γιγάντων, περὶ ὑμεναίον, 
περὶ τοῦ ποιητοῦ, περὶ τοῦ χαθήχοντος τρία, περὶ εὖ- 

θουλίας, περὶ χάριτος, Προτρεπτιχός, περὶ ἀρετῶν, 
περὶ εὐφυΐας, περὶ Γοργίππου, περὶ φθονερίας, περὶ ἔρω- 

40 τος. περὶ ἐλευθερίας, ᾿Ερωτιχὴ τέχνη, περὶ τιμῆς, περὶ 
δόξης, Πολιτικός, περὶ βουλῆς, περὶ νόμων, περὶ τοῦ 
δικάζειν, περὶ ἀγωγῆς, περὶ τοῦ λόγου τρία, περὶ τέ- 
λους, περὶ καλῶν, περὶ πράξεων, περὶ ἐπιστήυης, περὶ 
βασιλείας, περὶ φιλίας, περὶ συμποσίου, περὶ τοῦ ὅτι 

45 ἣ αὐτὴ ἀρετὴ καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναιχός, περὶ τοῦ τὸν 
σοφὸν σοφιστεύειν, περὶ χρειῶν, Διατριδῶν δύο, περὶ 
ἡδονῆς, περὶ ἰδίων, περὶ τῶν ἀπόρων, περὶ διαλεχτι- 
χῆς, περὶ τρόπων, περὶ χατηγορημάτων. ταῦτα αὐτῷ 
τὰ βιδλία. (ι76) Καὶ τελευτᾷ τόνδε τὸν τρόπον᾽ διώ- 

60 δησεν αὐτῷ τὸ οὔλον" ἀπαγορευσάντων δὲ τῶν ἰατρῶν, 
δύο ἡμέρας ἀπέσχετο τροφῆς. χαί πως ἔσχε χαλῶς 

ὥςτε τοὺς ἰατροὺς αὐτῷ πάντα τὰ συνήθη συγχωρεῖν" 
τὰν δὲ μὴ ἀνασχέσθαι, ἀλλ᾽ εἰπόντα ἤδη αὐτῷ προωδοι- 

ΡΟΓΘ, 46 ρ] γβἰοορία Ζεποηΐβ ἀυο, Ηδγδο ἢ μοί οταπη Ἔχρο- 

5 {|0Π68 ᾿ἰγὶ φιιδίίμογ, 46 δοηϑ8υ, ἀ6 ἃγῖο, δάγνογβυβ ϑοιηοοσί- 

ἴυπι, δνογβαβ Αγ ϑίδγοιπι,, δάνογβιβ δ] πὰ, ἀθ Δρρα- 

«ἰϊοης ἄυο, (78 ΑΓΟΙΟΙοσία, ἂς ἀἰΐ5, ἀθ σἰφαπίίθυς, ἀθ 

ΠΥΠΊΘΗδ6Ο, ἀδ ροδίδ (Ποπι ΓΟ), ἀδ ΟΠ οἰ 8 ἴτο8, ἀ6 γοσΐο οοϑῃ- 

8.110, ἀ6 ργαίία, Εχ!ιογίδίογί 8, ἀ6 νἱγίυϊ θυ, ἀδ ἱηροηίο, ἀ6 

Οογεῖρρο, 46 ἱην θη δ, ἀδ ἀπιογο, ἀς ᾿ἰθογίδίο, Αγ διηδίο- 

τία, 46 ΒΟΠΟΓΘ, ἀ6 ρ]ογίδ, ΡοΪ ἰου8, ἀ6 οΟπβὶ!ῖο, ἀ6 Ιορί αι, 

ἂς υάϊοδπάο, 46 ἱπαίἰυἱο νΥἱΐξθ, ἀθ ογαίίοῃο ἰγοβ, 46 ἤπο, 

ἀ6 Βοῃοβείβ, ἀ6 δοίἰοηίρυϑ, ἂς βεἰοηί ἰδ, ἀθ γόρτιο, ἀδ δπκίεὶ- 

(1, ἀ6 οοηγίνίο, Ουοά Θφδάρηι 5[{ νἱγίιι5. υἱγὶ οἱ (Θπγΐηςο, 

Ουοι βδρίθῃβ 80ρ ιἰϑπιδ[}8 υἱδίαγ, ἀ6 ϑοηίοη 18, Ὀϊδρυΐδ- 

(ἰοηυμὴ ἀ80, ἀ6 νο]υρίαϊα, ἀδ Ὀγοργὶβ, ἀθ δι ίσυϊβ, ἀ6 

ἀἰα!οοιϊοδ, ἐδ πιοΐϊβ, ἀδ ῥγϑραϊςδπηθηῖ 5. 1206 ἃ 1Π|0 

βυτρίδ βυηί. (176) Ὀίοιη οἰ δυίοπι μο0 πιοάο : (υπχιί 11} 

ἃο ρυΐευ! αἰηρίνα ; τηράϊοὶδ δυίοπι ἰπἰογαϊεθ 8, Ὀἰάσυ τη 

ἰοίυπη οἶθο δρϑίϊπυϊ(. Αἰᾳῃδ μη ἰδηΐιπλ σοηγνδ  υἱΐ υἱὲ Ππλ6- 

ἀϊεὶ ἰἢϊΐ οπληΐα οοπδυοίδ ρογπη ογοπΐ : {ΠΠπ|π| ἰδ .6 ἢ ΠΟ ἃ. ο6- 

νἶδθ6, 8564 οἱ οοπίτα δἰη6 οἷο ρογβί 666, ἀἰοοηΐοπι ἰδτα 



19Ὶὶ 

πορῆσθαι καὶ τὰς λοιπὰς ἀποσχόμενον τελευτῆσαι, 
χαθά φασί τινες, ὀγδοήχοντα ἔτη βιώσαντα χαὶ ἀχού- 

“ Υ μ᾿ δὼ »ἍἉ 4 

σαντα Ζήνωνος ἔτη ἐννεχχχίδεχα. ἐπαίξαμεν δὴ χαὶ 

ἡμεῖς πρὸς αὐτὸν οὕτως" 

Αἰνῶ Κλεάνθην, ἀλλὰ μᾶλλον ᾿Αἴδην" 
4 ’ ἰδὼν γὰρ αὐτὸν πρέσξυν οὐχ ἠνέσχετο 

4 4 Α ᾿: Ψ - ν τὸ μὴ οὐ τὸ λοιπὸν ἄνεσιν ἐν φθιτοῖς ἔχειν 
τοσοῦτον ἀντλήσαντα τοῦ βίου χρόνον. 

ΚΕΦ, (ς΄. 

ΣΦΑΙΡΟΣ. 

177. Τούτου, καθάπερ προειρήκαμεν, ἤχουσε μετὰ Ζή- 

ΒΙΒΛΑ. Ζ, ς, ζ. ΣΦΑΙ͂ΡΟΣ. ΧΡΥΣΊΙΡΡΟΣ, 

οὐηῃίδοίδηη 50] μαγίοπι ἐ{Ἰ πο γὶ8, δίχυς ἰΐδ γε φυΐδ φυοάπε 

ἀϊοῦυς5 ἱποϊδ οομπβυπιρ(ϊβ Ἔχ! 8 18586 δηἰπιδῃ), 4υυπι, εἱ 

ᾳυΐάδπι νοϊυηΐ, οοἰορίπίδ δῆποβ υἱχίβοοί Ζοποποίῃυθ δυ- 

ἀϊδβοί πουθηγροίΐμ. 1 υδβίπηυ8 οἱ Π05 ἰμι ουπι πος τηοὐο : 

1μδυᾶο ΟἸοδηίἢοπι, βοὰ πηδρὶς Ὠἱΐο πὶ Δρργοῦο : 

ΒΔ  γἱ ξ {ΠΠυπὶ ἰδ δοηοπ), Ὠδυὰ υἱέγδ (τ {{ 

ἰδηάση αυΐϊοίαπι χυΐῃ 5116 η{ἰ5 Γαρὶο 

[δΔηίυπι ἀᾶγοί 4υΐ ἰοπρυ5 ἜΧΔη Ϊανογαί. 

κυ. ὦ... 

ΟΑΡ. ΥἹΙ. 

ΡΗΖΕΓ75. 

1 1477. σπς, υἱ ργακ  χίπνι, ροϑί Ζεπόποιῖα δυάϊν! εἰ 50.128. 

10 νωνα χαὶ Σφαῖρος ὃ Βοσποριανός, ὃς προχοπὴν ἱχανὴν 2 γὰς Βοβρογϑημϑ ; 4] αυυπιὶ ἰη ΠΡΟγΑ 5 βίυαἑδα 5818 ργο- 
περιποιησάμενος λόγων εἰς ̓ Αλεξάνδρειαν ἀπήει πρὸς 
Πτολεμαῖον τὸν Φιλοπάτορα. λόγου δέ ποτε γενομέ-- 
νου περὶ τοῦ δοξάσειν τὸν σοφὸν χαὶ τοῦ Σφαίρου εἰ- 
πόντος ὡς οὐ δοξάσει, βουλόμενος ὃ βασιλεὺς ἐλέγξαι 

16 αὐτόν, χηρίνας ῥόας ἐχέλευσε παρατεθῆναι" τοῦ δὲ 
Σφαίρου ἀπατηθέντος ἀνεθόησεν ὃ βασιλεὺς ψευδεῖ 
συγχατατεθεῖσθαι αὐτὸν φαντασίᾳ. πρὸς ὃν ὁ Σφαῖ- 
ρὸς εὐστόχως ἀπεχρίνατο, εἰπὼν οὕτως συγχατατε-- 
θεῖσθαι, οὐχ ὅτι ῥόαι εἰσίν, ἀλλ᾽ ὅτι εὔλογόν ἐστι ῥόας 

ἢυ αὐτὰς εἶναι" διαφέρειν δὲ τὴν χαταληπτιχὴν φαντασίαν 

τοῦ εὐλόγου. πρὸς δὲ Μνησίστρατον χατηγοροῦντα 
αὐτοῦ ὅτι Πτολεμαῖον οὔ φησι βασιλέα εἶναι, « τοιοῦ- 

(οεἰδϑοῖ, Αἰοχδηάγίδπι δὰ Ρίοϊοιηυπι Ρ᾿ ]οραίογοτι 86 ο0η- 

(111. Οτίο δυΐοπι βογιηοηθ 8] αυδηάο ἀδ ορ᾿ηδίϊοῃο βδρί θη 

ΒΡὨΦΟΓΟσαΘ {Πὰπὶ πορδηία ορἰπδίυγιπι ὑπαυδηιϊ, γοϊθης οὐ πὶ 

ΓΟΧ ΔΙΡΌΘΓΕ, 1818 Ρυπίοδ οογθἃ 1581 Δρροηι : ϑρῆσ το 

δυίοηι ἀδοορίο οχοϊαπιδυϊ γὸχ, (Δ]]δοὶ θυ πὶ αἀἰσδθης ὁ ΟΠ56ἢ- 

δἰ586 ρῃδηίδβίβ. Αὰ χυθῖη δρίιδογυβ Ὀγοιηρίο ἃς ρδγδία εἰς 

ΓΟΒΡΟΠά6Π8 δἷΐ, ΘΟη ΒΟ ηβ᾽556 86 ΠΟῚ 6886 τη Ῥυηίοδ, 8βοὰ 

ὈΓΟΘΔΌΪ6 6556 πη8]8 Ῥιυηΐοδ 6556 : αἱ Πογγα δυΐοθιη ΘΟ ργο- 

ΒοηΘ ΒΊΙοπὶ ρῥᾶπίδϑίδπ) ἃ ργοῦθαϊ. Μπορίβίγαίο ἰρϑιπὶ 

δοσυβδηί! αυοὰ ΡίοἸοπλδρῦπη ποι ἀἰοσογοῖ γοβδῖη 6886, Αἴ, 

τον δ᾽ ὄντα τὸν Πτολεμαῖον χαὶ βασιλέα εἶναι. » (1718) Βι- 3 ἱπαυίξ, εἰιισιοάϊ χυῦπι εἰξ, τορθῖὶ φυοχιθ ΡίοΙεποδθιπι 
Θλία δὲ γέγραφε τάδε" περὶ χόσμου δύο, περὶ στοιχείων, 

35 περὶ σπέρματος, περὶ τύχης, περὶ ἐλαχίστων, πρὸς τὰς 
ἀτόμους χαὶ τὰ εἴδωλα, περὶ αἰσθητηρίων, περὶ Ἥρα- 
χλείτου πέντε διατριθῶν, περὶ τῆς ἠθιχῆς διαταξεως, 

περὶ χαθήχοντος, περὶ ὁρμῆς.) περὶ παθῶν δύο, περὶ 
βασιλείας, περὶ Λαχωνιχῆῇς πολιτείας, περὶ Λυχούρ- 

80 γου χαὶ Σωχράτους τρία, περὶ νόμου, περὶ μαντιχῆς, 
διαλόγους ἐρωτιχούς, περὶ τῶν ᾿Ερετριχῶν φιλοσόφων, 
περὶ ὁμοίων, περὶ ὅρων, περὶ ἕξεως, περὶ τῶν ἀντι- 

λεγομένων τρία, περὶ λόγου, περὶ πλούτου. περὶ δό- 
ξης, περὶ θανάτου, τέχνης διαλεχτικῆς δύο, περὶ χατη- 

δδ γορημάτων, περὶ ἀμφιθδολιῶν, ἐπιστολάς. 

ΚΕΦ. Ζ'. 

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ. 

το. Χρύσιππος Ἀπολλωνίου Σολεὺς ἣ Ταρσεύς, ὡς 
᾿Αλέξανδρος ἐν διαδογαῖς, μαθητὴς Κλεάνθους. οὖ- 
τος πρότερον μὲν δόλιχον ἤσχει, ἔπειτ᾽ ἀχούσας Ζή- 
νωνος ἢ Κλεάνθους, ὡς Διοχλῆς χαὶ οἱ πλείους, ἔτι τε 

40 ζῶντος ἀπέστη αὐτοῦ χαὶ οὐχ ὃ τυχὼν ἐγένετο χατὰ 

ἀΐοο. ((78) δορί ρεὶξ δυίοσι ἰδΐ8 τοϊαπιίῃδ : ἀ6 πιυπάο ἀυο, ἐδ 

οἸοι οη ἶ8, 46 δοῃΐηο, ἀ6 (ογίυμδ, ἀ6 πιἰηἰηνὶς, δάτοζους δο- 

ΤῊ08 οἱ δἰ πη δογα, ἀς δοηβίθυδ, ἀ6 ΗδΓδο} Ϊ φυΐηααο ἀϊαῖγὶ- 

υΐἷδ, ἀ6 πηογϑὶὶ ἰμδι[αῖο, ἀο οἰβείο, ἀδ δρρε( ἰἴΐοπα, ἀδ ρμετ- 

ζυγδιοηἰδυβυο, ἀδ Γορηο, ἀ6 τορι ϊοδ 1,δοοηίοδ, ἀθ 

Γγουγρο οἷ ϑοογαίο ἴγοβ, ἀδ Ἰοβθ, ἀκ ἀἰνἱπαιΐοπα, Ὠίδιορου 

δημδίοτίοδ, ὧδ ΕΓοίγιοἷδ Ρἢ]ΟΘΟρ ἷ5, ἀ6 δἰ πη 08, ἀς ἀεῆ- 

ὨΠοηΐθυβ, ἀς ἰιδοΐϊΐα,, ἀς Ηἰ8 αυϊθδυδ οοηίγδάϊοϊ (γ ἰγο8, ἀ6 

ογαζίοηθ, ἂς ἀϊν (115, ἀ6 ρἱογίδ, ἀδ πιογῖς, Ασίΐβ ἀϊδιθοίί 

ἀυο, ἀθ ργιϑάϊολπηθη 8, ἀδ δι θισυΐδ, ΕΡ' δῖ 0188, 

ΟΑΡ. ΥἹἱ!. 

ΟΠΑΥΘΙΡΡΌΘ. 

179. Ομγγοίρρυβ ΑΡο αὶ ἢ]}υ5 δο]εῃβίβ βοὰ Ταγρομβί}, 

υἱ ΑἸεχδηδοῦ ἱῃ ϑδυοορβοίοηΐθυ8 ἃἰΐ, ἀϊδείρυ!ι5 ΟἸοδη[ἢΐδ. 

Ηἰἷς ρῥυίπιυμῃ ἀο ον ουγο Θχογοθῦδί, ροοῖθδ ὙογῸ Ζοθο- 

πῖ9 δἰνα Ο σδηίῃἷβ, υἱ Ὀ᾽οοΪοδ οἱ ρ]υγίπιὶ ἰγδάυηΐ, δυάϊίοῦ 

Δ : ἃ αι δόθηυς υἱνφηΐα γϑοδβδὶξ οἵ ἱπ μὲν] οδορενα δυπ}- 

Ι 

φιλοσοφίαν: ἀνὴρ εὐφνὴς χαὶ ὀξύτατος ἐν παντὶ μέρει Ὁ τηὺϑ (υἱέ. Υν ἱοροηίοδι5. εἱ δου(ἰδοίπιιιδ ἰπ οπιπὶ βόπεῦθ 

οὕτως ὥςτε χαὶ ἐν τοῖς πλείστοις διηνέχθη πρὸς Ζή- 

γωνᾷ,; ἀλλὰ χαὶ πρὸς Κλεάνθην, ᾧ χαὶ πολλάκις ἔλεγε 
ογδί οἶδ, δάοο υἱ ἱπ ῥ]ογίθαυσ αἰδοοη ἰγοί ἃ Ζοῆοηο δί4υ ἃ 

ΟἸοΔη 6 ἴρθο, ουἱ δροροηυμιοτο ἀἰοοραί 50} 15 866 ἀορτηδίαυτι 



[1Β. Υἱ1, 2, ΟΠΗΒΥΘΙΡΡΌΞ. 

μόνης τῆς τῶν δογμάτων διδασχαλίας γρήζειν, τὰς δὲ 
ἀποδείξεις αὐτὸς εὑρήσειν. μετενόει μέντοι ὁπότε πρὸς 
αὐτὸν ἀποτείνοιτο, ὥςτε συνεχὲς προφέρεσθαι ταῦτα" 

᾿Εγὼ δὲ τἄλλα μακάριος πέφυχ᾽ ἀνὴρ 

ῦ πλὴν εἰς Κλεάνθην" τοῦτο δ᾽ οὐχ εὐδαιμονῶ. 

(180) οὕτω δ᾽ ἐπίδοξος ἐν τοῖς διαλεχτιχοῖς ἐγένετο, ὥςτε 
δοκεῖν τοὺς πλείους ὅτι εἰ παρὰ θεοῖς ἦν ἡ διαλεχτιχή, 
οὐχ ἂν ἄλλη ἦν ἢ ἡ Χρυσίππειος, πλεονάσας δὲ τοῖς 

190 

ἀοοίγίπο ἱπάΐβογο, ργοβραίομθϑ δυΐθπι δ6 ἰρδαπι γοροζίιι- 

Γι]. Ουοίϊοβ γόγοὸ δάγογβυβ {Πυπὶ ἀἰδοογοπάο ορογαί, 

ρΡοπἰ(οπδ ἰδηίδ ἐυοεθαίυγ, αἱ ογοῦγο ἀϊοοτγοί : 

Ερο (ογυπδίυ8 ϑυ1 ἸΟΠΊΟ Οοίογδ Ομ] ἷδ 

ἀριηρίο ΟἸοδηίπο : μος ἱηίογίπηϊΐιπὶ ργοπηϊί. 

((80) Αἀθο δυίΐοπι ἰη αἰἱδιοοίΐοᾶ ἱπδίσηίδ ἴα ἰδηίξρα! δ ἀρυά 

ΟΣΠηΘϑ Οχἰ β ἰπηδίἰοηΐδ, υἱ ρἰογίφυο ἀἱοοζοπί, 8ὶ δρυὰ ἀ608 υβὺς 

οϑ66ΐ αἰδ]οοϊίοδο., ποη (ΓΔπὶ 8]184π| αυδη) ΟΠΓΥ δ ρΡΟΔΏΙ, 

πράγμασι τὴν λέξιν οὐ κατώρθωσε, πονιχώτατός τε 3 Οείοταπι ἀυυπὶ εϑθοΐ τεῦ υπὶ ἰδουπαϊββίπηιθ, πο 8618 
ι0 παρ᾽ ὁντινοῦν γέγονεν, ὡς δῆλον ἐκ τῶν συγγραμ- 

μάτων αὐτοῦ" τὸν ἀριθμὸν γὰρ ὑπὲρ πέντε καὶ ἕπτα-- 
χόσιά ἐστιν. ἐπλήθυνε δ᾽ αὐτὰ πολλάχις ὑπὲρ τοῦ 
αὐτοῦ δόγματος ἐπιχειρῶν χαὶ πᾶν τὸ ὑποπεσὸν γρά - 
φιων χαὶ διορθούμενος πλεονάχις πλείστῃ τε τῶν μαρ- 

ι5 τυριῶν παραθέσει χρώμενος" ὥςτε χαὶ ἐπειδή ποτ᾽ ἔν 
τινι τῶν συγγραμμάτων παρ᾽ ὀλίγον τὴν Εὐριπίδου 
Μήδειαν ὅλην παρέθετο καί τις μετὰ χεῖρας εἶχε τὸ 

- βιώλίον, πρὸς τὸν πυθόμενον τί ἄρα ἔχοι, ἔφη, « Χρυ-- 
σΐίππου Μήδειαν. » (181) χαὶ ᾿Απολλόδωρος δ᾽ ὁ ̓ Αθη- 

40 ναῖος ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν δογμάτων, βουλόμενος πα- 
ριστάνειν ὅτι τὰ ᾿Επιχούρου οἰκεία δυνάμει γεγραμ- 
μένα καὶ ἀπαράθετα ὄντα μυρίῳ πλείω ἐστὶ τῶν Χρυ- ᾿ 
σίππου βιδλίων, φησὶν οὕτως αὐτῇ λέξει" « ΕἾ γάρ τις 
ἀφέλοι τῶν Χρυσίππου βιδλίων ὅσ᾽ ἀλλότρια παρατέ- 

80 θειται, χενὸς αὐτῷ ὃ χάρτης χαταλελείψεται, » χαὶ 
ταῦτα μὲν ᾿Απολλόδωρος. ἧ δὲ παρεδρεύουσα πρε- 
σθῦτις αὐτῷ, ὥς φησι Διοκλῆς, ἔλεγεν ὡς πενταχοσίους 
γράφοι στίχους ἡμερησίου. “Ἑχάτων δέ φησιν ἐλθεῖν 
αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοφίαν, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τῆς πατρῴας 

80 εἰς τὸ βασιλιχὸν ἀναληφθείσης. (18) Ἦν δὲ χαὶ τὸ 
σωμάτιον εὐτελής, ὡς δῆλον ἐχ τοῦ ἀνδριάντος τοῦ ἐν 

Κεραμεικῷ, ὃς σχεδόν τι ὑποχέχρυπται τῷ πλησίον 

ἱππεῖ ὅθεν αὐτὸν ὃ Καρνεάδης Κρύψιππον ἔλεγεν. 
οὗτος ὀνειδισθεὶς ὑπό τινος ὅτι οὐχὶ παρ᾽ ᾿Αρίστωνι 

85 μετὰ πολλῶν σχολάζοι, « εἰ τοῖς πολλοῖς, εἶπε, 
προςέσχον, οὐχ ἂν ἐφιλοσόφησα. » πρὸς δὲ τὸν κατεξ- 
ανιστάμενον Κλεάνθους διαλεχτιχὸν χαὶ προτείνοντα 

αὐτῷ σοφίσματα, « πέπαυσο, εἶπε, περιέλχων τὸν 
πρεσθύτην ἀπὸ τῶν πραγματικωτέρων, ἡμῖν δὲ τὰ 

40 τοιαῦτα πρότεινε τοῖς νέοις. » πάλιν δ᾽ ἐπεί τις ζητῶν 
χαταμόνας αὐτῷ διελέγετο εὐσταθῶς, ἔπειτα [δὲ] προς- 
ιόντα ὄχλον θεωρῶν ἤρχετο φιλονειχεῖν, ἔφη, 

Οἴμοι, χασίγνητ᾽, ὄμμα σὸν ταράσσεται" 
ταχὺς δὲ μετέθου λύσσαν ἀρτίως φρονῶν. 

4" (183) ἐν μέντοι ταῖς οἰνώσεσιν ἡσύχαζε παραφερόμενος 
τοῖς σκέλεσιν, ὥςτ᾽ εἰπεῖν τὴν δούλην, « Χρυσίππου 
μόνα τὰ σκέλη μεθύει. » οὕτω δ᾽ ἦν φρονηματίας ὥςτ᾽ 
ἐρομένου τινὸς « τίνι συστήσω τὸν υἷόν; » εἰπεῖν, 
« ἐμοί: χαὶ γὰρ εἰ ὑπελάμβανον εἶναί τιν᾽ ἐμοῦ βελ- 

80 τίονα, παρ᾽ αὐτῷ ἂν ἐγὼ ἐφιλοσόφουν. » ὅθεν φασὶν 
ἐπ᾽ αὐτοῦ λελθῆναι, 

δο0 αἀἱοἰίοπο οἰάγβ ἴ. 1,Δθογίδαυς ρδιϊοη  ἰβϑἰ πη 8 υ}γὰ 

ΟἸΠἢ65 [ἰΐ, φυοά οχ ο᾽08 νο] υπηΐ θυ οὐηδίδί : ϑυηϊ οηΐπ πυ- 

ΠΙΘΙῸ ΡΙυΓ φυδπι 4406 οἱ δορἐπροηίδ. ΕΔ ΎΘΙΟ ἴδιη 8 

οοπϑεοτίρμεϊξ, ᾳυοὰ ἀ6 οοάθεη ρ]Δοῖίο βέρρα βουίθεογε ρργοάδγθ 

ἴυγ οἱ φυοάσυπαυθ ἱποϊάογοῖ πιδηἀδγοὶ Πἰ{6γἰβ 80 δοορὶ5 οοΓ- 

Τοοίοβ ᾿ἰῦγοϑ ἄθηῦο δἀογοῖ, ρ᾽ υτἱ δ 486 [65 ἰπιοπίογι οορὶδ 

υἱογοίυτ : δάρο υἱ φυυμπ ἰη ᾿ἶργΟ φυοάδιηῃ ἰοἴδηι ργοροηιο- 

ἄυπι Ευτγὶρί15 Μοάσδι δρροϑυΐϊ!ϑοί, ἱπίογγορδίυϑ δἰ χα ΐβ, 

αυΐ ᾿ἰτυπὶ ἴῃ πιδηῖθ8 ἸΔοΡαί, φυίὰ Ἰοσογοῖ, γοϑρομάογὶ : 

ΟΠγγϑρρὶ Μοάθδιη. (481) Ἀροϊοάοτυϑ 4υοαφυθ Αἰδ6- 

Ὠἰΐδη 818 ἰῃ ΟοἸ]οοἰϊϊοπς ἀσριηδίυπι, 4υυπὶ γα] !οῖ ἈΒΒΟΓΟΓΘ 

ᾳυῶ Ερίουτυβ νἱγίθυ8 88 ἰγοίι:8 οοηϑογί ροίβϑος δῦβαυθ 

ουλυϑρίδι) δὐμηϊπίοιο, ο566 ἱποοιῃραγδΌ 6 γ Ρ]υΓα 40ΔΠ) 

ΟΠ γγβρρὶ ορογὰ,, δίο δὰ υϑγρυπὶ ἀϊχὶξ : Ναπι δὲ σις ἰοἰαΐ 

δ Ολγυςιρρὲ ἰ{ἰδγὶς σι αἰεπα «επί αδογίρία, υασμα 

ἐπ ομαγία γεϊπσμείμ. [Δ Αροϊ!οάογιβ. ἀεοίεγυπι 

8η0υ8 ᾳυρράδπι 46 11} δβοϊἀοθδὶ, δυοίογο Ὀίοοϊθ, ἀϊοορδῖ 

αυϊηρσοηίοϑ {Πππ σογβυ8 συοίἀϊα βογίθογο δοϊ σι. ΗἩρθοδίο 

δυΐοσπη γὙϑηΐβ886 ἐππὶ δὰ ΡΠ ΟΒΟρΡἨὨἰδπὶ ἀἰχίξ,, αυυπὶ {1105 ΡΔ- 

{γἱποηί πη ἰῃ τορίυπι ἤϑουπι ἱπνυθοίυπ) οβ86ῖ. (182) Ετγαΐ 

ή δυΐδσαν ἱπιθθοί!]ο [οπυΐχυθ οογρύθουϊο, υἱ οχ ο)0.5 ἱπιδρίηθ 

4υξ ἰῃ Οογδηϊίοο οδὲ υἱάογε Ἰἰοθῖ, χυδὲ ἔδγηηθ ῥγοχίιηο 

οαυΐϊΐα οσουϊυ : ᾳυοοσίγοδ “Πυπὶ Οδγποδὰθβ Ογυρδίρρθυμ, 

( αὖ ἐφιιο αϑεοοπεμηι) γοσδθδὶ. Εἰ φυυπὶ ργοῦγο ἀδγοίῃγ 

ᾳυοὰ ποι, υἱ ρἰοτίᾳφαςε, Αὐδίοηοηι δμάϊγοί, τγοβροπάϊξ, δὶ 

Ρἰογογυμηαυδ Ορἰπἰοποῖ οἱ ΘΧ ΘΙ ] μὴ [886 δοου 0.8, Πυ}}- 

ᾳυδη Ρἰ οδορὶ να ἀράΐεδοπι ορογδπι. Αἀ αἰϊδιοο!συπ αιιΐ 

ΟἸοδηΐποηι δ οεθϑίιγ οἰ 4:6 ΒΟρἢἰϑη)δίδ ργοροῦορδί, ὃ 6- 

δίη6, ἰηαυϊξ, βοηθῆ ἃ φγδυϊογίθυ9 δΌΞΙΓΔΠΘΓΟ; ἰδίδ ΠΟ Ϊ 9 

ῬΓΟΡΟΙΟ δἀο᾽οβοθηςίθυδ. Βυγδὺδ ἐΠ πὶ χυϊάδιη) δοοῦβυπὶ Π6- 

δεῖο φι!ὰ φυξγοηδ μἰδοίάα ἀΐθδογοῦδῖ, υἱὲ γογῸὸ οοῃϑροχίξ 

δεοράοηίοθιῃ ἰυγθῶπι, οοπηίοη(οοῖυβ δϑογο οορογδὶ : δὰ 

4φυθη ἰ||6, 

᾿Αϑροοίυ5 [νοὶ, πιὶ ἔγδίον, ἰγθαίυγ ἴυ08; 

εἰΐο ἰηῃ [γογϑι 68. υδγρυβ, πηοάο ΘΟπιρο8 (εἰ. 

(183) [πη ροίδι᾿οη θα δυΐοπὶ ἀροραί χηίείοηι, ογυγα ἰδηλθιι 

δρίίδηβ, [ἰ8 υἱ δη οἰ} ἀϊοοτοί ΟἸΠγυγϑὶρρὶ 8δοἷδ ἱποιγίαγὶ ογιιγὰ. 

Γδηΐοθ δυΐοπι μογορδὶ δρίγίιυβ, υἱ αυυπὶ Γοργοῖ ἃ 

αυοάδηι ουἱ οοπλπηοπαδγοί ἤϊυπι, ἀΐοογοί, ΜΠ : Π8πὶ δὶ 

υοσπηρίαπι πι6 ρΡοϊογοιη ρυΐδγοπι, ἰρ86 δρυὰ ουπὶ ρἢῃ0- 

δορὶ να" ὀάγοπι ορογδῃ. [ὑπ46 ἀδ 'ρεο ἀϊείυπι 6856 αἰιηΐ, 
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Οἷος πέπνυται, τοὶ δὲ σχιαὶ ἀϊσσουσι" 

χαί, 

Εἰ μὴ γὰρ ἦν Χρύσιππος, οὐκ ἂν ἦν στοά. 

ΒΙΒΛ. Ζ, ζ. ΧΡΊΥΣΙΠΠΟΣ. 

ΗἰΪς 5010υ.5 5αρὶΐ, δϑί 8}}} νοὶ ἴδηϊ νοϊαΐ ὑτα γῶ : 

οἱ, 

Νδπὶ ἰ ΟἿ ΓΥδὶρρ5 οϑδοῖ,, οβϑεί η1}}}8 ρουγίου5. 

τέλος δ᾽ Ἀρχεσιλάῳ χαὶ Λαχύδη, χαθά φησι Σωτίων 6 Ταπάριη τοῖο αγορϑίϊδο οἱ 1,ϑΔογάϊ, αἱ ϑοίίοῃ ἰῃ οείδτο 

5 ἐν τῷ ὀγδόω», παραγενομένοις ἐν ᾿Αχαδημία συνεφιλοσό- 

φησε" (184) δι᾽ ἣν αἰτίαν χαὶ κατὰ τῆς συνηθείας χαὶ 

ὑπὲρ αὐτῆς ἐπεχείρησε, καὶ περὶ μεγεθῶν καὶ πλη- 
θῶν τῇ τῶν Αχαδημαϊχῶν συστάσει χρησάμενος. 

αἰΐ, ἴῃ Αὐδἀομγίδτα δάνοηϊθηςθι9 56 δὰ μὲ" οθορ 3 Πα 1:πὶ 

οοΠ)ηχ  : (184) φυδπι ΟΡ οδυβᾶπι οἰ οὐ γΓὰ οοηϑυοσίυἀϊηοπ) 

οἴ ῥῖὸ ἰρϑβᾶ ἀϊδβογυϊξ, οἵ ἀδ πιδρηίϊ(υἀϊπίνυϑ 80 πιυ  ἰπἀϊη]- 

θὺ8 Αςδάριμρίοογυπι ἃγμυμηθη5 υἱόπΒ. ΗἩυπο᾽ ἰῃ Οὐδο 

Ῥοῦτον ἐν τῷ ̓ Ωδείῳ σχολάζοντά φησιν “Ἕρμιππος ἐπὶ 7 ΡΠ οδορμδηίοεπι Ηογανρρυβ δῖ ἃ ἀϊβοῖρα!ϊβ. δὰ βδογποίαπη 
10 θυσίαν ὑπὸ τῶν μαθητῶν χληθῆναι" ἔνθα προςενεγ- 

χάμενον γλυχὺν ἄχρατον καὶ ἰλιγγιάσαντα πεμ- 
πταῖον ἀπελθεῖν ἐξ ἀνθρώπων, τρία χαὶ ἑδδομήχοντα 
βιώταντ᾽ ἔτη, χατὰ τὴν τρίτην καὶ τετταραχοστὴν 
χαὶ ἑχατοστὴν Ὀλυμπιάδα, χαθά φησιν Ἀπολλόδωρος 

ι5 ἐν Χρονιχοῖς, καὶ ἔστιν ἡμῶν παίγνιον εἰς αὐτόν" 

Ἰλιγγίασε Βάχχον ἐχπιὼν χανδὸν 
Χρύσιππος, οὐδ᾽ ἐφείσατο 

οὐ τῆς στοᾶς οὐδ᾽ ἧς πάτρης, οὐ τῆς ψυχῆς, 
ἀλλ᾽ ἦλθε δῶμ᾽ ἐς ᾿Αἴδεω, 

30 185. ἔνιοι δέ φασι γέλωτι συσχεθέντα αὐτὸν τελευτῇ;- 
σαι" ὄνου γὰρ τὰ σῦχα αὐτῷ φαγόντος, εἰπόντα τῇ 
γραῖ, « δίδου νῦν ἄχρατον ἐπιρροφῆσαι τῷ ὄνῳ », ὕπερ-- 
χαγχάσαντα τελευτῆσαι. Δοχεῖ δ᾽ ὑπερόπτης τις γε- 
γονέναι, τοσαῦτα γοῦν συγγράψας οὐδενὶ τῶν βασι- 

35 λέων προςπεφώνηχεν. ἠρκεῖτό τε γραϊδίῳ μόνῳ 7) καθ 
χαὶ Δημήτριος ἐν ὁμωνύμοις φησί, Πτολεμαίου τε 
πρὸς Κλεάνθην ἐπιστείλαντος ἢ αὐτὸν ἐλθεῖν ἢ πέμψαι 

τινά, Σφαῖρος μὲν ἀπῆλθε, Χρύσιππος δὲ περιεῖδε, 
μεταπεμψάμενος δὲ τοὺς τῆς ἀδελφῆς υἱεῖς, Ἄριστο- 

80 χρέοντα χαὶ Φιλοχράτην, συνεχρότησε. χαὶ πρῶτος 
ἐθάρρησε σγολὴν ἔχειν ὕπαιθρον ἐν Λυχείῳ, χαθάπερ 
καὶ ὁ προειρημένος Δημήτριος ἱστορεῖ. (186) Γέγονε δὲτ0 
καὶ ἄλλος Χρύσιππος Κνίδιος ἰατρός, παρ᾽ οὗ φησιν 

᾿Ερασίστρατος εἰς τὰ μάλιστα ὠφελῆσθαι. χαὶ ἕτε- 
δ ρος υἱὸς τούτου, ἰατρὸς Πτολεμαίου, ὃς διαδληθεὶς 

περιήχθη καὶ μαστιγούμενος ἐχολάσθη " ἄλλος μαθητὴς 

σοφοςχαὶ τοιούτους τινὰς ἠρώτα λόγους " Ὁ λέγων τοῖς 

ἀμυήτοις τὰ μυστήρια, ἀσεθεῖ" ὃ δ᾽ ἱεροφάντης τοῖς ἀμνή- 
40 τοις λέγει" ἀσεδεῖ ἄρα ὃ ἱεροφάντης. ἄλλο" Ὃ οὐχ ἔστιν 

ἐν τῇ, πόλει, τοῦτ᾽ οὐδ᾽ ἐν τῇ οἰχία " οὐχ ἔστι δὲ φρέαρ ἐν 
τῇ πόλει, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἐν τῇ οἰχία. ἄλλο- “ἔστι τις χεφαλή᾽ 
ἐκείνην δ᾽ οὐχ ἔχεις " ἔστι δέ γέ τις κεφαλὴ ἣν οὐχ ἔχεις" 
οὐχ ἄρα ἔχεις χεφαλήν. (187) ἄλλο᾽ Εἴ τίς ἐστιν ἐν Νεγά- 

45 ροις, οὐχ ἔστιν ἐν ᾿Αθήναις" ἄνθρωπος δ᾽ ἐστὶν ἐν λέεγά- 

, ροις" οὖχ ἄρ᾽ ἐστὶν ἄνθρωπος ἐν ̓ Αθήναις. καὶ πάλιν Εἴ 

τι λαλεῖς, τοῦτο διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται" ἅμα- 
ξαν δὲ λαλεῖς - ἅμαξα ἄρα διὰ τοῦ στόματός σου διέρ- 
χεται. χαί' Εἴ τι οὐχ ἀπέῤαλες, τοῦτ᾽ ἔχεις " χέρατα 

40 δ᾽ οὐχ ἀπέθδαλες" χέρατ᾽ ἄρ᾽ ἔχεις. οἱ δ᾽ Εὐθουλίδου 
τοῦτό φασιν. 
ὡς πολλὰ αἰσχρῶς χαὶ ἀρρήτως ἀναγεγραφότος. ἐν μὲν 

γοοδίυπι [υϊ586, ἰδίχυς αυυπὶ οἸϊδίαπι ἀυΐϊοὰ πηϑῖαπι ἢδὺ - 

εἰδϑοῖ, υογιϊσίης (αἰ ϊραγὶ οαρί556 δίαυς ἰΐα αυϊπίο ἀϊε ἀδ- 

(υπεΐαπι 6556, αυυπὶ βαρ υδρίηίδ οἱ ἰγθβ υἱχίββοῖ ΔΠῃ05, 

ΟἸγπιρίδαα, υἱ αἷξ Αροϊοάογυβ ἱπ ΟΠγοπίοἰβ,, οαμίθβίπιδ 

ᾳυδάγασοϑίπια (ογίίΔ. Εἰ ἴῃ Πθηο οϑ[ ποβίγῃ ΟΡ  σΓΔΠΠιᾶ : 

γεγο οορὶί αὔδίϊη ΠΘΓῸ ΘΡΟΐο 

ΟΠ ϑρρυνη : δί 116 πο δῖοδ: 

ρΡορογοίϊ, δυί ραίγί, δυῶν υἱίδί, 

804 ἰηίογαβ ρθε ἢ ἀοπιοβ. 

(85) δυπί ᾳυὶ ἀϊοδηΐ ἱπ ΟδΟἰ ἑπΠῸ5 οἰίυϑυπι Θχϑρίγαδθα : 

πᾶ ΄υυπι οἱ ἀβίπυβ τηδπάποδγεῖ ἤουςβ, δηΐοιο ἀἰλῖθθε νἱ- 

Ὠυσπ| δϑίπο ϑογ οπάυπι ἀδγοῖ, πἰπιίοαια Γίδιι γε ΘΒ. ΠῚ 

ΘΧ δΙδθθα δηϊμηδπι. Ὑἰθοίγ δυιίθπι) ϑυρογθι5 δἀπιοάνπὶ 

[υἱΞ56, φυοᾶ φυύτη ἴδηι πλι} [ἃ δογί μϑογιί, μ0}}} υπαυᾶπιὶ ΓΕΣΙ 

αυϊοφυᾶπι ἀοάϊοδτεγίί. 5018 δυίοπι δηΐου δ οομίοπίυ8 εγαί, 

ει οἴδπι οσηοίτιβ ἰη σοσπομηηίθυ δ[. Ποπίφυς φυυμ Ρίο- 

Ἰοπηδοιι8 ΟἸΘδ ! 6 πὶ ̓ ἰ ογὶβ ογϑϑβοῖ αἱ Ὑδὶ ἰρϑε δὰ δι ρογρο- 

τεί τὸ] φυοσπιρίαπι οχ «8 πὴ (ογοῖ, δρὶιδογὰδ αιϊάθιι ργο- 

9 (εεῖυ5 οϑί, ΟΠ γγοίρρυδβ δυίοπι γοουβανῖ. Αγοθβϑὶίοϑ διυιΐθι 

δοΟΓοτὶ8 ἢ]]05, Αγίδίοογοοπίθιῃ οἱ ΡῬμῃϊοογδίοαι, ἰηϑί [υἱὶ 

ογυάϊνίίᾳυο. [6 ργίπη}}8 81151:185 οϑἱ δ ἀἷο βοῇ οἶδπὶ ἰῃ 

ἴχγοθο Βανογα, υἱ ργαϊοῖυ Πεπιείγίυβ παγγαί. (186) Ευἱϊὶ 

δυίοιη οἴ 811} ΟἸ ΙΓ ορρυ5 Οπηἰαϊυβ πιοαΐοι!5, ἃ αυο ἘΓδβίβίγ- 

ἴυς ἰοϑίδίυΓ 86 ρ᾽υγίπια αἰαϊοῖ556 ; ΔΙἰογχυο υ͵υ8 ἢ 8, Ρίο- 

Ἰεπιαὶ πιράΐουβ, χυὶ σα] υπηηΐα εἰγουπινοηί 5 Παρτίβ οϑθ305 δὺ 

Ἐξρασιστράτου, καίτις Γεωργιχὰ γεγραφώς. Ὁ δὴ φιλόεα 15 ρρ! οἷο δἤϊδοῖυβ οϑΐ ; αἰ ἰἴΐθτ Εγδϑιβῖγαι! ἀϊδοίρυ!αβ, φυδι- 

ἴυθαυα ΟΘΟΓΡΙ ΘΟΓΌΙΩ δογρίογυ. Ῥόστο ἰἶο ἰμ86 ΡΠ Π]ΟΘΟρὨυ5- 

αυϊυυϑάδπι ἱπ ἤσηο τηοάυπι ἱπἰογτοζδί που 5 υἱἱ δοϊεθαί : 

Ουὶ πηγϑίογία ργοίδηϊ8 ἀἰοὶξ, ἱπιρίυϑ οί : ἀΐοϊ δυΐίοπη "ηγϑίο- 

τα ῥγοίδηϊβ ᾿θγορῃδηίδ : οϑί ογρὸ ἱπιρίι8 ]Γορῃδηίδ. 

πο : Οὐοά ποη 68 ἱμ υγρο,, ἰὰ πὸ ἰῃ ἀοπιο δϑΐ : βοῃ δβί 

δυΐοπη ρυΐοιβ ἰῃ υγῦθ : ποὺ ἰη ἀοπιὸ ἰξίίαγ. Αἰϊυὰ : Εδὶ 

χυοάάδπι οδρυΐ : ἰὰ διιίοπι θη ἰια}γ65 : ὁβῖ δυίΐοπῃ σδρυΐ 

δίᾳαυοὰ αιοὰ ποη 8008 : ΠΟΙ Ογζο ἰιᾶγο5 δρυΐ. (187) 

ΑἸἰϊυὰ : Ουἱ Μοραγὶς οαἱ, Αἰ οπΐ8 Ποη δὲ : οβϑί δι ῖοπ ἤΟΠΊῸ 

Μορλτγὶϑ : ποη ἰσίἰυγ δοΐ ποηῖο Αἰδμοηΐβ. ΑἸυὰ : Ουοά Ἰοφυο- 

ΓΙ, ἰὰ ροῖ οὐ ἰυυπὶ ἰγαηϑῖ : σαγγυπὶ δυίοπι Ἰουοτγίδ : ΟΓΓᾺΒ 

ΟΓΡῸ ΡῸΓ Ο8 ἴυυπι ἰγᾶη5!ῖ. [ΠΟΙ : δὶ χιιϊὰ ποη δηλ πἰδί!, μος 

[8 08 : σογῃυδ δυο Π) ΠΟῺ δῃ ϑἰδίϊ : ΠᾺ 068 ογρο οογηυδ. ΑἸ 

Εἰσὶ δὲ οἵ χατατρέχουσι τοῦ Χρυσίππου: ΔΕυΌυ 18 μος ο866 δίυπί. Νοῃ ἀσβυμί χυΐ ΟΠγγβρραπι 
Ἰδοογομῖ, ἀἰοδηίος ἐμ τυ] 8 ἰυγρί(ογ οὐϑοθηοῆιὸ βοσὶ- 
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γὰρ τῷ περὶ τῶν ἀρχαίων φυσιολογων συγγράμματι ρεῖδθε. Νάπι ἰῃ 60 Ορθγὲ φυοᾶ ἀδ ἀπίϊχυΐβ μμγβίο!ο 8 δογῖ - 
αἰσχρῶς τὰ περὶ τὴν Ἥραν καὶ τὸν Δία ἀναπλάττει, μεὶὶ ἰϑὰδ ἀξ Τυποπε ἢπρὶ! ἂς 7ογα, δὰ ἀΐσδῃβ βοχοθηξίβ ἘγΘ 
λέγων χατὰ τοὺς ἑξαχοσίους στίχους ἃ μηδεὶς ἠτυχη- γεγβίδυβ ιιδο ποτη0 πἰϑὶ χαΐ ο8 ἱπηραγιπι Παθθδέ βυβιπυογίἐ 
χὼς μολύνειν τὸ στόμα εἴποι ἄν. (188) αἰσχροτάτην γάρ, εἰοαυΐ. ((88) Τυγρίβδίπιδην δηΐπι, δίαπί, πᾶποὸ δηρὶί πὲ- 

5 φασί, ταύτην ἀναπλάττει ἱστορίαν, εἶ καὶ ἐπαινεῖ ὡς εἰογίαπι, οἰδὶ ἀξ παίαγα!οπα ἰΔυάαί, δοογέϊδ πηδρὶβ οπνοπίθη- 

φυσιχήν, χαμαιτύπαις μᾶλλον πρέπουσαν ἣ θεοῖς, ἔτιτ᾽ {6 1ῃ χυδηι ἀϊϊ5, ργῶίετεδ εἰ δριὰ 608 4υἱ ἀα ἰΔθυ 5 δογίρϑθ- 
οὐδὲ παρὰ τοῖς περὶ πινάχων γράψασι χαταχεχωρισμέ- γυπΐ ΠῚ ΟΟΙΠΠοπιογϑίδπι : ΠΟ406 οπἰπὶ ἀρυ ἃ ΡΟΪΘΠΊοΠΘῖη 
νὴν " μήτε γὰρ παρὰ Πολέμωνι μήτε παρ᾽ ὑὙψιχράτει ἢ πρῆθ8 δρυὰ Ηγρβίογδίοπι εβ86, βϑὰ πὸ δρυὰ Απίίμοπυπι φυῖ- Ἔξνο μρατ 
ἀλλὰ ὑγε τι παρ' ᾿Αντιγόνῳ εἶναι, ὑπ᾽ αὐτοῦ δὲ πεπλά- ἄεπι, νογυπὶ Δ {10 Ποἴδηι Θ886. [ἢ "1 γὸ δυΐθπι ἀδ γορυθ] ἃ Κύμι: 

10 σθαι. ἐν δὲ τῷ περὶ πολιτείας καὶ ϑ Ηὐ τῷ ̓: λέγει συνερ- Υ6] οπὰ πιδίγ δυ.9 ΓΘ πὶ θάθογα ἐοποραϊξ οἱ Π]ϊα 5 οἱ Π]1168 : 
χεσθαι χαὶ θυγατράσι χαὶ υἱοῖς - τὰ δ᾽ αὐτά φησι καὶ πππτ τὸ Πρ ον ἘΝ ΡΠ ΝΣ ΤΣ αϑ πα νὰ ΤΥ ἐν ἣὐ αὐ Δ ΣΩῚ 
ἐν τῷ περὶ τῶν μὴ δι’ ἑαυτὰ αἱρετῶν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ. ἐν ἣν β πὶ Ἐπ ἢ νὰ Ρὸ Ρϑᾶ ὃ ἢ ῬΡό ͵ ἢ 

δὲ τῷ τρίτῳ περὶ δικαίου κατὰ τοὺς χιλίους στίχους καὶ ον ἘΠ ἘΠΟΕΙΡΟ: ΤπσπαΓ. τὰ ἘΠῚ ἘΠΙΕΜ ΘΒ 1υΒ 0. τοὴ 
τοὺς ἀποθανόντας κατεσθίειν χελεύων. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ΠΕ ὙΟΡΣΙΠΒΕΠΕΠΙΒΟΙΟΣ ΒΠΟΙΒΎΟΓΕΓΟ Δ ΒΟΓῚΒ ἐροῦπαυ δυτεπι 

ι6 περὶ βίου χαὶ πορισμοῦ προνοεῖν λέγων ὅπως ποριστέον ΘΟ ΧΗΔΕΙ αὐυῦϑιι ῬΓΟΥΙΘΕΓΕ 10 400 ὕδοὺ ΒΡΡΙΘΙ͂ΠΙ ἀυαθηι 
τῷ σοφῷ" (ι8θ)κ« Καίτοι τίνος χάριν ποριστέον αὐτῷ; εἰ δβοοίδηυβ 5:1 : ((89) Ἧὐσπι οἰ) ταὶ ὅγοτα δοοίαπαι εἱ 
μὲν Ἱὰρ τοῦ ζῆν ἕνεχεν, ἀδιάφορον τὸ ζῆν εἰ δὲ ἡδονῆς, γμαείμ5 εγἰ ἐ  Ναπι δὲ φμίάσηι κἰ υἱυαί, υἱυέγε ἱπαὶ 6. 

καὶ αὕτη ἀδιάφορος" εἰ δὲ τῆς ἀρετῆς, αὐτάρχης αὕτη Γέπϑ 6εἐ; φιοάδὶ μὲ ἡρμαίμν υοἱωρίαίε, εἰ ἐρδα ἐπα 76. 

πρὸς εὐδαιμονίαν. χαταγέλαστοι δὲ καὶ οἱ τρόποι τοῦ ΤΕΉ5 ἐ8ὲ; δὲ αμίεπι οἰΓίμ(ἐς σαμδα, διυήποι( ἐρσα αὐ δεαΐαηι 
20 πορισμοῦ, οἷον οἱ ἀπὸ βασιλέως " εἴχειν γὰρ αὐτῷ υἱέαπι. ϑεπέ αμίδην ρετγιαἰοι εἰ φμαϑίμα ἢυιδοε- 

᾿ δεήσει. χκαὶ οἱ ἀπὸ φιλίας “ λήμματος γὰρ ὦνιος ἡ πιο(ὲ : φιῖρρε εἰ φιιὲ ατορο δμρρεαὶ δηΐων, οὐδοφμοπάμηι 
φιλία ἔσται. καὶ οἱ ἀπὸ σοφίας: μισθαρνήσει γὰρ ἢ ἐΠ ογὶἐ ποοοεϑατίο; 5ἱ αμέοπι αὖ απιϊοίξϊα το οϊδοαπίατ, 
σοφία. » καὶ ταῦτα μὲν ἐγχαλεῖται. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐνδοξό- τ ϑυνεπαί(5 εἰ φιαείμοδα ογὶἐ απ οἰ ἐἰα; δἰ ϑ6ΓῸ α βαρὶθη- 
τατα τὰ βιύλί᾽ ἐστὶν αὐτῷ, ἔδοξέ μοι καὶ τὴν πρὸς ἐΐα, πιογοοπατία ογ ἢ δαρίοπίία. Αἰᾳυε ἰδία φυΐϊάοπι βυπὶ 

40 εἶδος ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐνταῦθα χαταγχωρίσαι. χαὶ ἰη ἐπ} οτἰπιίπα, Οοπίαπι γῈΓῸ ΟἰδΥ ββἰπιΐ βιιηΐ {1108 ΠΠργί, 

ἔστι τάδε" Λογιχοῦ τόπου Θέσεις, Λογιχὰ χαὶ τῶν νίδϑυαι πιηΐ 65 ἰπ ΠΟΟ 000 608 ΡΕΓ δρθοίββ ἀἰϊβίϊποϊοβ Θμπι6- 
τοῦ φιλοσόφου σχεμμάτων, Ὅρων διαλεχτιχῶν πρὸς τἄγα, δυπῖί δΔαΐοπι ἰιὶ : 1,ορίοὶ Ἰοεὶ : ΤΊΙ6868, [ιορίοα οἴ ρἢϊ- 
Μητρόδωρον ξ΄, περὶ τῶν χατὰ τὴν διαλεχτιχὴν ὀνομά- Ἰοβορὶν οομίεπιρ  δἰίοπῃπι, Τογιίπογαπι ἀϊδ] θεοί οογυπη δά 
των πρὸς Ζήνωνα α΄, (ι90) Τέχνη διαλεκτικὴ. πρὸς Ἄρι- Μείγοάοτυπι 8β6χ, ἀδ [18 χυδ βυπί ἱπ ἀἰϊδ᾽οοίίοδ ποιιίπίθυβ 

ὅ0 σταγόραν α΄, Συνημμένων πιθανῶν πρὸς Διοςκουρίδην δὰ Ζεποπδπι ὑπι8, (190) Ατϑ ἀϊα]θοίίςα δὰ Ατίἰβίδρογδαπι 
δ΄, λογιχοῦ τόπου τοῦ περὶ τὰ πράγματα σύνταξις υπυ8, Οοπποχογῦπ) ργορΔὈϊ απ δά Ὠϊοδοογίάοπι φυδίίυοτ. 
πρώτη περὶ ἀξιωμάτων α΄, περὶ τῶν οὐχ ἁπλῶν ἀξιω- Ιμορίοἱ Ἰοοὶ εὐ χαὶ οἶγοᾶ ΓΕΒ 6ϑὲ ογὰο ὑγίπιυβ Σ ἀθ ὁπυῃ- 
μάτων α΄, περὶ τοῦ συμπεπλεγμένου πρὸς Ἀθηνάδην εἰδῇ ἀπυβ, ἀδ ποῃ βἰπιρ! οἰ θὰ8 Θπιιη 8:18 ππ8, ἀ6 οοπι- 
α’ β΄, περὶ ἀποφατικχῶν πρὸς Ἀρισταγόραν γ΄, περὶ ρἰϊοδλίο γεὶ οοιπρίοχο δὰ Αἰποηδάθμ ἄπο, ἀδ ποραίἐνίβ δὰ 

80 τῶν χαταγορευτιχῶν πρὸς ᾿Αθηνόδωρον α΄, πεοὶ τῶν Ατίδίδρογαπη ἴγο8, ἀ6 δθγτηαίί τἷβ δὰ ΑἰΠοποάογυπι ὑπυβ, 
χατὰ στέρησιν λεγομένων πρὸς Θέαρον α΄, περὶ τῶν ἀδ ἰΐδ 4υδὲ ἀϊοιπίας ΡΟΓ Ὀγνδίϊομοπι δὰ ὙὨοδγαπι ὑπι8, 
ἀορίστων ἀξιωμάτων πρὸς Δίωνα α’ β΄ γ΄, περὶ τῆς ἀα ἱπάοῆπιι[8 ἐπυηίαἰἰ5 δὰ Ὀίοποπι ἴγοβ, ἀ6 αἰ εγοηία ἰη- 
διαφορᾶς τῶν ἀορίστων α΄ β΄ γ' δ΄, περὶ τῶν χατὰ χρός ἀεῆπίίοτυπι αυδίίιοτ, ἀδ [18 φυδ' βοοιπάυμῃ (θπηρογὰ ἀϊ- 
γους λεγομένων α΄ β΄, περὶ συντελιχῶν ἀξιωμάτων β΄. ουπίαγ ἄπο, ἀδ ρεογίδοίί5 ὁπαπία[8 ἀθο. Οτὰο βθουπάμϑ : 

40 σύνταξις δευτέρα περὶ ἀληθοῦς διεζευγμένου πρὸς ἀδε γεγο ἀϊδῥποίο δά Οογρίρρίάδπι ὑπυ8, ἀ6 γεγο σοηποχίο 

Γ οργιππίδην α΄, περὶ ἀληθοῦς συνημμένου πρὸς ἴορ- δὰ Θοτγρίρρίάεπι φυδίίυοτ, (191) ϑ6οίδ δὰ Θοτγρίρρίἀθιη 
γιππίδην α’ β᾽ γ' δ΄, ( δὴ Αἵρεσις πρὸς Γοργιππίδην α΄, υὑπ8, δὰ ἰὰ φυοά ἀδ Θὐπϑοαυθηΐθυβ 6ϑὲ ὑπυ8, ἀδ 60 χυρὰ 
πρὸς τὸ περὶ ἀχολούθων α’ » περὶ τοῦ διὰ τριῶν πάλιν πρὸς οδὲ μοῦ {γΐα ἰἰογυπι δὰ σογρίρρίάθμι ὑπυ8, ἀδ ἰϊβ φῃδΣ Πογὶ 

Γοργιππίδην α΄, περὶ δυνατῶν πρὸς Κλεῖτον δ΄, πρὸς ροβϑυπί δὰ ΟἸ ἴα αυαίίυον, δὰ ἰὰ χφιοά 65 ἀδ βἰρηϊβοδίίο- 
46 τὸ περὶ σημασιῶν Φίλωνος α΄, περὶ τοῦ τίνα Με τὰ πίρυβ ΡὨΠ]ΠΟΗ 5 ὑπυ8, Οὐδοπδπὶ βἰηϊ ἴδ158 ἅηπ8. ΟΓὰΟ ἰδγ- 

ψευδῆ α΄. σύνταξις τρίτη " περὶ προςταγμάτων β΄, περὶ {8 : ἀδ ργεροορί 8 ἄυο, ἀ6 ἱπίεγγοραίίοπα ἄυο, ἀδ ρεγοοη- 
ἐρωτήσεως β΄, περὶ πεύσεως δ΄, ᾿Επιτομὴ περὶ ἐρωτή-ὀ ἀἀἰδίίοπο φυδίίυον, Ερίἰΐοπια ἀδ ἱπίογγοραίίοπα εἰ ἀδ ρογοοηίδ- 
σεως χαὶ πεύσεως α΄, περὶ ἀποχρίσεως δ΄, ̓ Επιτομὴ ἰἴοπα υπυ8, ἀ6 τοϑροποίοπα χυιδίθον, Ερί(οΠ26 ἀ6 Γεβροπδίοηθ 
περὶ ἀποχρίσεως α΄, περὶ ζητήσεως β΄. σύνταξις τε. υπυδβ, ἀ6 χυδϑίίοπα ἀυο. Οτάο φυδγίυβ : ἀ6 ῥργϑαϊοδί5 δὰ 

80 τάρτη περὶ τῶν χατηγορημάτων πρὸς Μητρόδωρον Μείτοδογυπι ἄδοοπι, ἀδ τγϑοῖίβ οἱ οὐ! χυΐβ δὰ Ρἢγ!άγοιιπι 
(,, περὶ ὀρθῶν καὶ ὑπτίων πρὸς Φύλαρχον α΄, περὶ τῶν ὑπιι8, ἀδ οοπποχίοπίθυβ δὰ Αρο]]οπίάεπι ὑπυ8, δὰ ΡΕ57- 
συναμμάτων πρὸς Ἀπολλωνίδην α΄, πρὸς Πασύλον περὶ ἴμπ ἀδ ργεράϊοαίία φυδίίμον. (192) Οὐυϊπίι8 ογάο : ἀδ υίη- 
χατηγορημάτων δ΄, (192) σύνταξις πέμπτη" περὶ τῶν ᾳὸ οδδίθυιδ ὑπυ8, ἀδ ἐπαπί αἰ οη θυ ϑεοιπάυπι δυθ)δοίαπαι 
π πτώσεων α΄, περὶ τῶν χατὰ τὸ ὑποχείμενον ἀοβη! 8 ὑπ, ἀδ διιθἰπβίηυδίίοπο δά ϑἰοβαρογᾶπι ἀ00, ἀε 
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ὡρισμένων ἐχφορῶν α΄, περὶ παρεμφάσεως πρὸς Στη- 
σαγόραν β΄, περὶ τῶν προςηγοριχῶν 8΄. λογιχοῦ τόπου 
περὶ τὰς λέξεις καὶ τὸν κατ᾽ αὐτὰς λόγον σύνταξις πρώτη " 

περὶ τῶν ἑνιχῶν καὶ πληθυντικχῶν ἐχφορῶν ς΄, περὶ 
5 λέξεων πρὸς Σωσιγένην χαὶ ᾿Αλέξανδρον ε΄, περὶ τῆς 
κατὰ τὰς λέξεις ἀνωμαλίας πρὸς Δίωνα δ΄, περὶ τῶν 

πρὸς τὰς φωνὰς σωριτῶν λόγων γ΄, περὶ σολοικιζόντων 

λόγων πρὸς Διονύσιον α΄, Λόγοι παρὰ τὰς συνηθείας α΄, 
Λέξεις πρὸς Διονύσιον α΄. σύνταξις δευτέρα " περὶ 

10 τῶν στοιχείων τοῦ λόγου χαὶ τῶν λεγομένων ε΄, περὶ τῆς 
συντάξεως τῶν λεγομένων δ΄, (193) περὶ τῆς συντάξεως 

χαὶ στοιχείων τῶν λεγομένων πρὸς Φίλιππον γ΄, περὶ 
τῶν στοιχείων τοῦ λόγου πρὸς Νιχίαν α΄, περὶ τοῦ πρὸς 
ἕτερα λεγομένου α΄. σύνταξις τρίτη" πρὸς τοὺς μὴ διαι- 

15 ρουμένους β΄, περὶ ἀμφιθολιῶν πρὸς Ἀπολλᾶν δ΄, περὶ 
τῶν τροπιχῶν ἀμφιθολιῶν α΄, περὶ συνημ μένης τροπι- 

χῇς ἀμφιδολίας β΄, πρὸς τὸ περὶ ἀμφιδολιῶν Πανθοίδου 
β΄, περὶ τῆς εἰς τὰ ἀμφιθολίας εἰςαγωγῆς ε΄, ̓ Κπιτομὴ 
τῶν πρὸς ᾿Ἐπιχράτην ἀμφιθολιῶν α΄, Συνημμένα πρὸς 

20 τὴν εἰςαγωγὴν τῶν εἰς τὰς ἀαφιθολίας β΄. λογικοῦ τό- 

που πρὸς τοὺς λόγους καὶ τοὺς τρόπους σύνταξις πρώτη" 

Τέχνηλόγων καὶ τρόπων πρὸς Διοςχουρίδην ε΄,(19)) περὶ 
τῶν λόγων γ΄, περὶτρόπων συστάσεως πρὸς Στησαγό- 
ραν β΄, Σύγχρισις τῶν τροπιχῶν ἀξιωμάτων α΄, περὶ 

35 ἀντιστρεφόντων λόγων καὶ συνημμένων α΄, πρὸς ᾿Αγά- 
θωνα ἣ περὶ τῶν ἑξῆς προδλημάτων α΄, περὶ τοῦ τὰ 
συλλογιστιχά τινος μετ᾽ ἄλλου τε χαὶ μετ᾽ ἄλλων α΄, 
περὶ τῶν ἐπιφορῶν πρὸς Ἀρισταγόραν α΄, περὶ τοῦ 
τάττεσθαι τὸν αὐτὸν λόγον ἐν πλείοσι τρόποις α΄, πρὸς τὰ 

30 ἀντειρημένα τῷ τὸν αὐτὸν λόγον ἐν συλλογιστιχῷ χαὶ 
ἀσυλλογίστῳ τετάχθαι τρόπω β΄, πρὸς τὰ ἀντειρημένα 
ταῖς τῶν συλλογισμῶν ἀναλύσεσι γ΄, πρὸς τὸ περὶ τρό- 
πῶν Φίλωνος πρὸς Τιμόστρατον α΄, Λογικὰ συνημμένα 
πρὸς Τιμοχράτην χαὶ Φιλομαθῇ, εἰς τὰ περὶ λόγων καὶ 

80 τρόπων α΄. (1905) σύνταξις δευτέρα " περὶ τῶν περαι- 

νόντων λόγων πρὸς Ζήνωνα α΄, περὶ τῶν πρώτων χαὶ 
ἀναποδείχτων συλλογισωαῶν πρὸς Ζήνωνα α΄, περὶ τῆς 
ἀναλύσεως τῶν συλλογισμῶν α΄, περὶ τῶν παρελχόντων 

λόγων πρὸς Πασύλον β΄, περὶ τῶν εἷς τοὺς συλλογι- 
0 σμοὺς θεωρημάτων α΄, περὶ συλλογισμῶν εἰςαγωγγιχῶν 

πρὸς Ζήνωνα α΄, περὶ τῶν πρὸς εἰςαγωγὴν τρόπων πρὸς 
Ζήνωνα γ΄, περὶ τῶν χατὰ ψευδῆ σχήματα συλλογι- 
σμῶν ε΄, Λόγοι συλλογιστιχοὶ κατ᾽ ἀνάλυσιν ἐν τοῖς 
ἀναποδείχτοις α΄, Τροπικὰ ζητήματα πρὸς Ζήνωνα χαὶ 

45 Φιλομαθῇ α΄, τοῦτο δοχεῖ ψευδεπίγραφον. σύνταξις 
τρίτη " περὶ τῶν μεταπιπτόντων λόγων πρὸς ᾿Αθηνάδην 
α΄, ψευδεπίγραφον “ (196) Λόγοι μεταπίπτοντες πρὸς τὴν 
μεσότητα γ΄, ψευδεπίγραφα " πρὸς τοὺς Ἀμεινίου δια- 
ζευχτιχοὺς α΄. σύνταξις τετάρτη περὶ ὑποθέσεων 

μι πρὸς Μελέαγρον γ΄, Λόγοι ὑποθετιχοὶ εἰς τοὺς νόμους 
πρὸς Μελέαγρον πάλιν α΄, Λόγοι ὑποθετικοὶ πρὸς εἰςα- 
Ἰωγὴν β΄, Αόγοι ὑποθετικοὶ θεωρημάτων β΄, Αύσεις 
τῶν Ἡδύλου ὑποθετιχῶν β΄, Λύσεις τῶν ᾿Αλεξάνδρου 

ὑποθετικῶν γ΄, ψευδεπίγραφα " περὶ ἐχθέσεων πρὸς 

ΒΙΒΑ. 2, ζ. ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ. 

Δρροϊ αι νὶ» ἄυο. [,οοἱοὶ Ἰοσὶ εἰγοᾶ ἀἰοἰοη68 οἱ 4085 6χ ᾿γΐ5 

οοπϑοίαϊ ογαίὍπθηὶ οΥο ργπη8 : ἀδ δἰμρυ]αγί 0.35 δα ρ]ι- 

ΓΑΙ υ8 οηυπίϊδιοηίθυβ8 86χ, ἀδ αἰϊο(ἰοηΐδυ8 δὰ ϑοβί- 

ἔθη οἱ ΑἸἰοχαηάγυπι αυίηααο, ἀς ἱπιραυδὶ δία ἀϊοϊοηυπι 

δὰ Ὀίοποηι αυδίϊπογ, ἀ6 βογί(ϊ8 αὐῷ δὰ γόοϑθθ μογιϊποηὶ 

ἔγοϑ, ἀ6 δβοϊ:οϊζαπίίθυϑ οτγαίοηΐθυς δα Ὠἰοπγδίυμη υπιις, 

Οτγαίϊομθβ ῥγωῖοῦ οοῃϑισίυϊποϑ ὑπ15, ὨΪοἰομ65 δὰ [)10-- 

ΠΥδί ὕπ08. ΟΥῸ δοουπάιϊ8 : ἀ6 οἰοπμθη 8 ΟΓΔΙΪΟΙσ 

οἱ ἰδ φιια ἀϊευπίυγ ΄φυίηαας, ἀ6 οοηῃδίγυοίίομα Θογαπι 4ια 

ἀϊσυπίυγ αυδίίαον, (193) ἀε οοηῃβίγυοίίοπας οἱ δ] ἐπηθηι 3 

ΘΟΓΌΠΙ 4(υὦ αἰουπίυγ δὰ ΡΒ] ρραμι ἰγο8, ἀθ οἰθιηθηιὶς 

ογδιοπ 8 δὰ Νοἰᾶπὶ ὕυη0.8, 46 60 αυοὰ 8ἀ αἰΐα ἀϊεϊὰ Γ υηυ8. 

Οτγὰο ἰογί!}8 : δ υ γι 608 αυἱ ποη ἀἰϊνἀυπί ἀυο, ἀκ δι)- 

Ὀἰφαυϊ αἰ ϊδυδ δὰ ΑΡοΟἸΪδπι φυδίίαογ, ἀ6 ἱγορὶοἰϑ δηιθίσυ διϊθυς 

Πηυ8, 46 ΟὐΟΠΏΘΧΑ ἰγορίοδ δηιθίσυϊίδία ἀυο, δὰ ἰὰ ᾳφυοά 

βογίμϑὶὶ Ρδη( μου ἀδ6 δι)ρίσυΐβ ἄυο, ἀδ ἰπίτοάἀυοίίομο δὰ 

Δ) δἰ συ 65 αυΐπαυδ, ΕΡρἰίοπηα δηηθίσιυ  δίιπι δι Ἐρίοζα- 

ἴδ ὑυπυ5, ΟΟΠπΟΧΔ δὰ ἰηἰγοάποί ἰομθπλ Θογ πὶ φυῦ δὰ δπι᾿γΐ- 

δυϊ [65 ρογποηΐ ἄυο. [ιορίοἱ Ιοοἱ δὰ οΓΔίΙΟΠ65 ἃς ἰΓΟΡΟΒ δὶνθ 

ΠΟ008 ΟΓῸ μγίπι08 : ΑΓΒ ογδίϊηυμ οἵ πιοάογιὴ δὰ Ὠ]08- 

οογίάοπι φυΐϊηφυθ, (494) ἀδ ϑογι)οη 05 ἴγε5, ἀδ6 πιοάογυπὶ 

ΘΟ ροβίἰοπο δὰ οἰοβαϑογδ ἀυο, ΟΟΙραγδῖΪο ἱγορίοογυπι 

οπυπίδίοτυμιη ὑπυ8, ἀ6 γεοὶργοοίὶβ γϑοηΐδιβ δίχῃρ οοῃ- 

ὨΟχὶβ ὑπ08, δὰ ΑρδἰΠοῃοθι δῖγθ ἀθ Βοαυθη 0.8 ̓ ΓΟὈΪΠιδ- 

εἰθυδ υπῦ85, Οὐυοά βυηὶ οσοπουάοπίίδ δαυϊὰ οἱ οὐπὶ αἰΐο 

οἱ οὐπὶ 8}}18 ὑπι}5, ἀ6 οοποϊυβίοπίθι5 δὰ Ατἰδίδσογδθ ὑπ, 

Ουοΐ οδάοεηῃ Γαίΐο ρἰυγίθυδ τηοαϊς ογάἀϊποῖυν ὑηυ8, δὰ δὰ 

4υ: ορροδίίδ βυηΐ οἱ συοὰ οδάδῃ γαίΐο οἱ ὀοποίυϑο οἱ πο 

(ΟΠΟΙυ50 οοπδίγυδίγ πιοάο ἀυο, δὰ 68 φυς οδὴ]ϊοϊαπί 

5006 15] ΠΟΓΊΠ] 501 υ ΠΟ Πΐ 0.5 ἰΓ68, δ νοΓθι15 ἃ αυοά δοτίρεὶϊ 

ΡὨο ἀκα ἰγορὶβ δὰ Τιμηοδίγαί πη) ὑπυ8, 1,ορσίοα οοηηόχᾶ δὰ 

Τιπηοογδίοῃῃ οἱ Ρ.]οι δί 6 Πι, ἱπ 68 4085 δυηί ἀκ γαϊοπίρυ9 

οἱ ἱγορίβ ὕὑῆυ8. (195) ΟΥάο δθουηάι8 : ἀδ σοπουἀση ἰθ08 

Γαι θιι5 δὰ ΖΟΠΟΠΘῚ ΠΠ08, ἀ6 ργὶπιδ δὲ ἀσπηοπδίγα(οη 

ΟδΓΟΠ θυ «Υἱ]ου ϑπιὶβ δὰ ΖΕΠΟΠΟ) ὑπ08, ἀ6 80] }0Π6 5γ]- 

Ἰοσὶδιιογυπι ὑπ, ἀ6 Δυυπαδηί θυ8 γδι οἱ 135 δ Ραϑυ πὶ 

ἀυο, ἀ6 ρτγοορί8 αὐ δὰ δΥ]} 6 5Π108 ρογΓἰποπί ὑηυ5, ἀὁ 

ἱπίγοἀυοσίοτ! 8 5υ]1οαἰβπιὶβ δὰ Ζοποηε ὑη08, ἀδ ἰγορὶϑ δά 

ἰηἰγοἀποίί οποία ρογιποη θ5 δα ΖΟΠΟΠΟΠῚ (Γ65, ἀδ 5] ] 06" 

Βιηἷ5 ϑοουηάυμῃ (1585 ἤριγαν 4υΐπα 10, Γαι ἰΟΠ68 δΥ]]ορ δ ἰοδΣ 

Ρδγ τϑβϑο] υ[]οπθηλ ἴῃ ἰδ 488 ἀετηοηδίγαιἰομα σᾶγοηΐ ἈΠ08, 

Ττορίοδο φυδϑίοης5 δὰ Ζοηοποπι οἱ Ρ]]Οπιδί! πὰ ὑπ08, αυὶ 

130 υἱάδίυγ ἱπβογρίι5. Οτὰο ἰεγίϊαβ : ἀ6 ἱποίἀοῃ θὰ8 γὰ- 

(ἰοηίθυ8 δὰ Αἰμδηδάθπη ὑπ, [2180 ἱπβουίρίυϑ; (190) 

Ἠαἰίομοβ γοοϊἀοπίοβ δὰ πιράΐυπη ἴγοβ, [180 ἱπϑογὶρμία ; δά- 

γογβι ἰδ) υποίίομοα Απιηΐαθ ὑηυ5. Οτάο ᾳφυδγίυδ : 98 

ηυδειοηίθυβ δὰ Μεϊοδρτυμ ἴγοβ, Βαίομϑβ Βυρο !ο[ ο δ ἰῃ 

Ἰοροβ δά Μεϊοᾶστυπι γυγϑυδ υπυ5, Βδἰίοποβ Πγροίιοί οδ8 δὰ 

ἱηϊτοἀποίίοποπιμ ἀυο, Βαί(ίομοδ μυροῖ οί ϊου Ὀγοθρίογυπι 

ἄυο, ϑοϊυϊίίοηοθ. μγροίοἰοογαπι Ηθάν ἀυο, 50! ΠΠ0Π65 

μιγροίμοιἰοοταπι ΑἸοχδπάγὶ, (8180 ἱπβογίρία ; ἀθ θχροδιο- 

ηἰθιι8 δὰ [,δοιἀδπιδηΐοπι ὑηι5. ΟΥΟ αἰπΐι5 : 46 ἰηίγο- 
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Λαοδάμαντα α΄. σύνταξις πέμπτη περὶ τῆς εἰς τὸν 

ψευδόμενον εἰςαγωγῆς πρὸς ᾿Αριστοχρέοντα α΄, Λόγοι 

ψευδόμενοι πρὸς εἰταγωγὴν α΄, περὶ τοῦ ψευδομένου πρὸς 

Ἀριστοχρέοντα ς΄. σύνταξις ἕκτη ᾿ πρὸς τοὺς νομίζον- 

τας καὶ ψευδῇ καὶ ἀληθῆ εἶναι α΄, (197) πρὸς τοὺς διὰ 

τομῆς διαλύοντας τὸν ψευδόμενον λόγον πρὸς Ἄριστο- 

χρέοντα β΄, ̓ Αποδείξεις πρὸς τὸ μὴ δεῖν τέμνειν τὰ 

ἀόριστα α΄, πρὸς τὰ ἀντειρημένα τοῖς χατὰ τῆς τομῆς 

τῶν ἀορίστων πρὸς Πασύλον γ΄, Λύσις κατὰ τοὺς ἀρ- 
μαίους πρὸς Διοςχουρίδην α΄, περὶ τῆς τοῦ ψευδομένου 
λύσεως πρὸς Ἀριστοχρέοντα γ΄, Λύσεις τῶν ᾿Ηδύλου 
ὑποθετιχῶν πρὸς Ἀριστοχρέοντα καὶ ᾿Απολλᾶν α΄. σύν- 
ταῖις ἐδ Ξόμη" πρὸς τοὺς φάσχοντας τὰ λάμματα ἔχειν 
ψευδῆ τὸν ψευδόμενον λόγον α΄, περὶ ἀποφάσχοντος 
πρὸς τὸν Ἀριστοχρέοντα β΄, Λόγοι ἀποφάσχοντες πρὸς 
γυμνασίαν α΄, περὶ τοῦ παρὰ μιχρὸν λόγου πρὸς Στη- 
σαγόραν β΄, περὶ τῶν εἰς τὰς ὑπολήψεις λόγων καὶ ἧσυ- 

χαζόντων πρὸς Ὀνήτορα β΄, (198) περὶ τοῦ ἐγχεχαλυ μμέ- 
νου πρὸς Ἀριστόθουλον β΄, περὶ τοῦ διαλεληθότος πρὸς 

20 ̓Αθηνάδην α΄. σύνταξις ὀγδόη" περὶ τοῦ οὔτιδος πρὸς 
Μενεχράτην η΄, περὶ τῶν ἐξ ἀορίστου καὶ ὡρισμένου 
λόγων πρὸς Πασύλον β΄, περὶ οὔτιδος λόγου πρὸς ᾿Επι- 
χράτην α΄. σύνταξις ἐννάτη " περὶ τῶν σοφισμάτων πρὸς 
Ἡ ραχλείϑην χαὶ Πόλλιν β΄, περὶ τῶν ἀπόρων διαλε- 

30 χτιχῶν λόγων πρὸς Διοςχουρίδην ε΄, πρὸς τὸ Ἀρχεσιλάου 
μεθόδιον πρὸς Σφαῖρον α΄. σύνταξις δεχάτη᾽ χατὰ τῆς 

συνηθείας πρὸς Μητρόδωρον ς΄, ὑπὲρ τῆς συνηθείας 
πρὸς ΤΓοργιππίδην ζ΄, λογικοῦ τόπου τὰ τῶν προειρη» 
μένων τεττάρων διαφορῶν ἐχτὸς ὄντα χαὶ περιέχοντα 

30 τὰ σποράδην χαὶ οὐ σωματιχὰς ζητήσεις λογιχάς. περὶ 
τῶν χαταλεγομένων ζητημάτων ἐννέα χαὶ τριάχοντα. 

διοῦ τὰ πάντα τοῦ λογικοῦ ἕνδεχα καὶ τριαχόσια. (109) 
᾿Ηθικοῦ λόγου τοῦ περὶ τὴν διάρθρωσιν τῶν ἠθιχῶν 

σ' 

ς 

ο' 

ἢ 

ἐννοιῶν σύνταξις πρώτη Ὑπογραφὴ τοῦ ἠθικοῦ λόγου - 
30 πρὸς Θεόπορον α΄, Θέσεις ἠθιχαὶ α΄, Πιθανὰ λήμματα 

εἰς τὰ δόγματα πρὸς Φιλομαθῇ γ΄, “Ὅρων τῶν τοῦ 
ἀστείου πρὸς Μητρόδωρον β΄, ρων τῶν τοῦ φαύλου 
πρὸς Μητρόδωρον β΄, “Ὅρων τῶν ἀναμέσων πρὸς Μη- 
τρόδωρον β΄, Ὅρων τῶν χατὰ γένος πρὸς Μητρόδωρον 

ζ΄, “ὍὍρων τῶν κατὰ τὰς ἄλλας τέχνας πρὸς Μ᾽ ητρόδω- 
ρον α΄ β΄. σύνταξις δευτέρα᾽ περὶ τῶν ὁμοίων πρὸς 

᾿Αριστοχλέα γ΄, περὶ τῶν ὅρων πρὸς Μητρόδωρον ζ΄. 
"σύνταξις τρίτη περὶ τῶν οὐχ ὀρθῶς τοῖς ὅροις ἀντιλε- 

γομένων πρὸς Λαοδάμαντα ζ΄, (2.0) Πιθανὰ εἰς τοὺς ὅρους 
πρὸς Διοςχουρίδην β΄, περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν πρὸς Γορ- 
γιππίδην β΄, περὶ διαιρέσεων α΄, περὶ ἐναντίων πρὸς 
Διονύσιον β΄, Πιθανὰ πρὸς τὰς διαιρέσεις καὶ τὰ γένη 
χαὶ τὰ εἴδη, περὶ τῶν ἐναντίων α΄. σύνταξις τετάρτη" 
πιρὶ τῶν ἐτυμολογιχῶν πρὸς Διοχλέα ζ΄, ᾿τυμολογι- 

50 χῶν πρὸς Διηχλέα δ΄. σύνταξις πέμπτη " περὶ παροιμιῶν 
πρὸς Ζηνόδοτον β΄, περὶ ποιημάτων πρὸς Φιλομαθῇ α΄, 
περὶ τοῦ πῶς δεῖ τῶν ποιημάτων ἀχούειν β΄, πρὸς τοὺς 

χριτιχοὺς πρὸς Διόδωρον α΄. (501) ἠθικοῦ τόπου περὶ 
τῶν χοινῶν λόγων χατὰ τὰς ἐκ τούτου συνισταμένας 

ὲ 
ς 

ῶ» οι 

4083 

ἀυοίίοπα δὰ τηοη(Ἰοηίοῃι δὰ Ατιἰβϑίοογοοπίοπι υηυ5, Ἀδίϊοπος 

Πιρηϊοηΐο 8. 8 ἰπίγτοαιοίίοποι ὑπ05, ἀα6 πιρηϊϊοπίς δὰ 

Αγ βιοσγοοῃΐομη 56χ. Ογάο βοχίυϑ : δάνογθυβ 606 φυὶ ρυίϊδηί 

οδάσπι 6 γϑγὰ οἵ [58 6866 ὕῃ08, ([97) δυθγδιιβ 605 αὐΐ μῸγ 

δοο(ἰοηθπι ΒΟ νὰ πὲ πηοηςἰθηίδπ γίοηοιη δὰ Αὐίβίοογοοηίθιι 

ἀυο, Ὠοπιοπείγδοηοϑβ αυορὰ ἱπῆηϊδ φοϊΪ πο ορογίοδί ἅηυ8, 

δὰ 68 4.8 οδ͵οοίδ δυπῖ ᾿ΐ8 4υ8 οΟηίΓα βεοί ΟΠ οτη ἱπΠπὶ ΟΓΙ1ΠῚ 

δογ μ8}1 δὰ Ραβυ πὶ το, 50 ̓ υἱἱοδοουπάυπι δη(ίιιοϑ δὰ Ὠΐο5- 

οογ δα υηυ5, ἀ6 πηοη 6 η{ἰ5 γα ἰοη 5 50] υἱἱοπὸ δὰ ΑΥἰδίοοΓοοη- 

δι ἔτος, Βοϊυἱἱοηθα ΗΘ]: Πγροϊοίϊοογυπι δά Αγίβίοογθοῃ- 

ἴοπη οἱ Αρο πὶ υπ5. ΟΥο Βορ Π}118 : δά 608 4υἱ ἀϊουηΐ 0 }- 

Ρἰϊομ 65 [8]585 Δ ΌΘΓΟ πηθ πη ΐοτῃ Γαι οπθ υη.8, ἀ6 πορϑηΐία 

δὰ Ατγἰβίοογοοπίοσῃ ἀτπο, Βδίίοποϑβ Ὠορδηΐίοβ δὰ Ἔχοι οἰ δ ΟΠ 6 

ὍΠ08, 46 68 Γδίίοῃμα αυα) ρᾶγγτο ργοχὶπ)ἃ δδὶ δὰ ϑίθβδψογδηι 

ἄυο, ἀδ γαἰϊοηΐθι5 δάνογβθυβ ορὶ πδίΐομϑδ οἱ ἀ6 ᾳυ εβοθηὃυ5 

δὰ Οποίογοπη ἀυο, (198) ἀὰ οροτγίο δὰ Ατδίομδυϊυπι ἀυο, 

ἀς ἰαἰεπίο δὰ Αἰμποπδάθμ τἢ08. Ογάο οοἴανιυβ : ἀδ υἱἱ ὁ 

δα Μεοηρογδίθη) οοίο, ἀ6 γαϊϊοηΐθυ8 4ι188 οχ ἰπῆηϊΐο οἱ ἢπίο 

οοηϑίδηίΐ δὰ Ῥαβγίυπι ἄυο, ἀδ πἰϊὰς γαίϊοπο δὰ Ἐρίογαίοπι 

Ὁπ0 8. ΟτΓὰο ποηι8 : ἀ6 Βορἢ δη)δί 115 δὶ ΗἨδγδι ίοπι οἵ 

ΡΟ] ά6η ἀυο,, ἀ6 ἀπιθίρσυ ΐπ ἀϊα] οοἰἰοἰ8 τα οηΐθυ9 δή Ὠϊοβ00- 

τί οπὴ φυίΐηαυς, δάνογδυβϑ Αγοθϑι αἱ δγίοπιὶ δὰ ΒΡ Πογαπι 

ὕη08. Ὠοοίμηυ8 οΥο : οοηΐγᾶ οοπειο μἀΐποπ δὰ Μογοίο- 

ΤῸΠῚ δ6χ, ῬγΓῸ σοπϑυοί!ηα δὰ σογρὶρρίἀοηι βορίοπ). ιοὐοὶ 

Ἰοοἱ φυξ ὀχίγα μγεαϊοίδϑ φυδίίυογ ἀϊογοη [88 δυηΐ 4 - 

δι ̓ΟΏ 6406 ᾿οΟΠ 085 δρδγβδίπη οοπ(ίπθηΐ,, ΠΟ ΘΟΠΠΘχΧΔβ οἱ ἰη 

σογΡυΒ γοἀδοίδβ ; ἀ6 Θηυπηογδί!8 χυδρϑίοπδυ5 υπάἀοαυδάΓᾶ - 

εἰπίδ. δινηΐ οπηπίδ βἰπιυὶ Ἰορίς:ο ραγϊβ ἰγοοοηίδ οἱ πα θοίπι. 

(,99) Εἰἰοδ5 γαϊοηἱβ φυθ δὰ αἰδίϊ οί ΠΟ ΠῚ ΠΊΟΓΔ] ἾτΠ ΠΟ - 

[ἰουπὴ μοῦ πο ογ ὁ ῥγίπιϑ : ΕἸθ πη θη ρἢ}]ΟΘΟρ ἶα' ΠιΟΓΔ- 

᾿15 δὰ ΤἈΘΟΡΟΓΌΠι πη1|8, Μοτγ 168 4ιιξ65(10Π68 ὕπι18, ῬΓΟῦΔΌΪ - 

168 Βυπιρίοπ68 δά ἀορτηδίδ δα Ρ. ΠΟΙ δίμοη ἴτοβ, [)οῆηϊο.. 

1 Ὠοποϑίὶ δὰ Μοίγοάοτυπ,; ἀυο, Πεβηϊ(οηυτῃ ἱπηρτγοθὶ δὰ 

Μοίγοδογυμπ ἀυο, δοίη! οπιπι πιοάϊδγυπι δὰ Μογοάογυμ 

ἀνο, Ὠοἢηϊίοπυπι σοπογδιίυμ δὰ Μοίγοάογυπι [τὶ βαρίθα, 

Ποἢηϊἰοηιπι βδουπάυπι [88 ἃγίοβ δή Μείγοάογιπι ἄυο. 

Οτγάο βοουπάᾶυϑβ : ἀδ 5᾽ πι}} υ8 διὰ Ατἰδίοο!οπ ἴγΓ68, ἀὸ ἀοἤπηἰ- 

(ἰοπἰθυβ δὰ Μεϊγοάογυπ δορίοπι. Οτάο (ογίἰυ8 : 46 [8 αυς 

ΠΟ. Γοοία ἀοἢηἰἰοηΐυ8 οΟὈἠ οὶ πὰς δὰ 1, δοἀδιμϑηίοιη 56- 

Ρίδηι, (200) ΡγΟΡΔΌΪ α δὰ ἀοῇηί ἰοπ68 δὰ Ὠἰοθοοτίάθηι ἄυο, 

ἀδ δροοίοθυβ οἱ σοπογίθυ8 δὰ σογρ!ρρίἀοπ ἄϊο, ἀ6 ἀἰν βἰοηΐ- 

Ὀυ5 υη5, ἀ6 οοηίΓγΑΓΙ 6 δὰ Ὠϊοηγδίυπι ἀυο, ΡτοΟΡΑΒ ἃ δὰ 

ἀἰν βίομοβ οἱ βοπογᾶ οἱ βρθοῖθβ, ἀ6 δοῃίγαγι ἰδ τπ08. Ογὰὸ 

φιδγίυ : ἀα εἰγεηηο]ομίεἰδ 841 Ὠίοο]6 πὶ βορίοπ), ΕἰΥπιο]ορίοοη 

δὰ ὈὨϊοοίεπι αυδίίαογ. Οτάο αιυϊπίυϑ : ἀ6 ργουθγθὶ 8 δὰ 

Ζοποαοΐμπ ἄυο, 46 ροσῃηδί 8 δὰ Ρἢοπιαίῃοπι ὕυηυ5, Οὐο- 

τηοὰο ορογίοδί δυάϊγο μοοιηδίδ ἄυο, δάγογϑυβ οὔ (ἰσο8 δὰ 

Ὀἱοάογυπη 08. (201) Μογδὶ 5 Ἰοςΐ ξίγοδ σοπηπιυῃ68 γδί! 0 - 

ΠῸβ. δΟΟυΠυΠ) 688 488 ΘΧχ 080 οοηδίδηϊ Υἱγίυϊο5 οἱ ἃγίοϑ 
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ἀρετὰς καὶ τέχνας σύνταξις πρώτη ᾿ πρὸς τὰς ἀναζω - 
γραφήσεις πρὸς Τιμώναχτα α΄, περὶ τοῦ πῶς ἕχαστα 

λέγομεν καὶ διανοούμεθα α΄, περὶ τῶν ἐννοιῶν πρὸς 
Λαοδάμαντα β΄, περὶ ὑπολήψεως πρὸς Πυθώναχτα γ΄, 

ὃ ᾿Αποδείξεις πρὸς τὸ μὴ δοξάσειν τὸν σοφὸν α΄, περὶ 
καταλήψεως χαὶ ἐπιστήμης καὶ ἀγνοίας δ΄, περὶ λόγου 
β΄, περὶ τῆς γρήσεως τοῦ λόγου πρὸς Λεπτίνην. σύν- 
ταξις δευτέρα" περὶ τοῦ ἐγχρίνειν τοὺς ἀρχαίους τὴν δια- 
λεχτιχὴν σὺν ταῖς ἀποδείξεσι πρὸς Ζήνωνα β΄, (202) περὶ 

ι0 τῆς διαλεχτιχῆς πρὸς Ἀριστοχρέοντα δ΄, περὶ τῶν ἀν - 

τιδιαλεγομένων τοῖς διαλεχτιχοῖς γ΄, περὶ τῆς ῥητορικῆς 
πρὸς Διοςχουρίδην δ΄. σύνταξις τρίτη περὶ ἕξεως πρὸς 
Κλέωνα γ΄, περὶ τέχνης χαὶ ἀτεχνίας πρὸς Ἄριστο- 
χρέοντα δ΄, περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ἀρετῶν πρὸς Διόδωρον 

15 δ΄, περὶ τοῦ ποιὰς εἶναι τὰς ἀρετὰς α΄, περὶ ἀρετῶν 
πρὸς Πόλλιν β΄. ἠθικοῦ τόπου περὶ ἀγαθῶν χαὶ χα- 
χῶν σύνταξις πρώτη᾽ περὶ τοῦ καλοῦ χαὶ τῆς ἡδονῆς 
πρὸς Ἀριστοχρέοντα ι΄, Ἀιποδείξεις πρὸς τὸ μὴ εἶναι 

τὴν ἡδονὴν τέλος δ΄, Ἀποδείξεις πρὸς τὸ μὴ εἶναι τὴν 
80 ἡδονὴν ἀγαθὸν δ΄, περὶ τῶν λεγομένων ὑπὲρ τῆς " "ἥ"΄. 

ΒΙΒΛ. Ζ, ζ. ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ. 
Ῥγίμι5 ογο : δάνογδθιιϑ γοπουδίίυῃοϑ ρἰοίυγαγαπι) δὰ Τί πο- 

πδοίοπι υῆυ.8, Οὐοτηοῦο βίηρι}δ ἀϊοίπγυϑ οἱ οοσἰ (δι υηυ5, 

ἀο οορί ἰδἰϊοηίθυ8 δὰ [,Δοἀαιηδηΐοπι ἀυο, ἀ6 ορὶπαίίοῃο δὰ ΡῪ 

1ποπδοίοπη ἴγ65, ΡΓΟ Δ οΠ65 δὰ ἰὰ ᾳυοὰ ἀϊοϊυΓ ποη ορὶπαία- 

ΓῸΠῚ 6856 580 [6ηΐοπι ὉΠ05., 46 ΘΟΠΙρΓΟΠ Πβίοης οἱ βοἰοδηίδ οἱ 

ἱκηογδηξὶδ φιδίίιογ, ἀ6 Γαϊΐοπο ἀυο, ἀὁ ϑογηοηΐβ υδ8ι δὰ [,(ορ[ἰ- 

π6η). ΟΓο βοουπάῃ8 : Ουοὰ δηϊαυϊ ἀϊ!οοίίοδπι Δρργοραγνοσίηϊ 

οὔπ Ργοθ δ οπῖθυβ δὰ Ζομομθιῃ ἄυο, (202) ἀ6 ἀϊδ)οοίίοδ δὰ 

Αγ ϑίοογοοηίοιηῃ φυδίζυογ, ἀσ 115 χυδ οοπίγϑαϊοιηίυγ ἀἰδ᾽οοί 

οἷἶβ ἔγοβ, ἀο γιοίογίοδ δὰ Ὠϊοθοογίἀθι φιδίζυοτς. ΟΥο ἰογίϊα8 : 

ἀκ μανία δὰ ΟἸθοποπὶ ἴγοβ, ἀ6 ἀτγία οἱ ἱποσγίϊ δὰ Ατἰβιοογθου- 

(6πιὶ ᾳυδίίυοτ, ἀ6 αἰ Πογρηςδ υἱσίυΐαπη δά Ὠἱοάογιπι 4υδἰ- 

ἴυογ, Ουοὰ νυἱγίυϊ68 4υ8165 5ἰηΐ ὑηυ8, ἀδ6 νἱγίιἰδυ5 δὰ 

Ῥο]]άοπὶ ἀπο. ΜοΓΔΙΪ5 ἰοοὶ ἀθ θοπὶβ οἱ πιδὶῖβ ογὰο ργίπηυϑ : 

ἀς Βοποβίο οἱ νοϊυρίαίε 8 Ατβίοογοοπίοπι ἀθοθπι, Ῥγοα- 

(ἰοπ68 φυοᾶ ποη 8ἰῖ υο]ιηίδβ ἢπὶβ8 φυδίίυοτν, ῬΓΟΒΔίίΟΠ65 

χυοὰ νο]υρίδϑ ΒΟΠΌΙΩ ΠΟΙ 581} φυσδίυον, ἀο [8 4φι)88 ἀἰουηίι 
ΡΓῸ ὁ. ᾿ 
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ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ 

ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΏΜΩΝ ΤΩΝ ἘΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. 
ΕΥ̓ΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤῺΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ 

ΤΟ ΟΓΔΟΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 

1. Ἐπειδὴ δὲ τὴν Ἰωνιχὴν φιλοσοφίαν τὴν ἀπὸ 
Θαλοῦ καὶ τοὺς ἐν ταύτη διαγενομένους ἄνδρας ἀξιολό- 
γους διεληλύθαμεν, φέρε καὶ περὶ τῆς Ἰἰταλιχῇς διαλά- 
ὄωμεν, ἧς ἦρξε Πυθαγόρας Μνησάρχου δαχτυλιογλύφου, 
ὥς φησιν “ἕρμιππος, Σάμιος ἤ, ὡς ᾿Δρ'στόξενος, Τυρ.- 
ρηνὸς ἀπὸ μιᾶς τῶν νήσων ἃς χατέσχον ᾿Αθηναῖοι 7 υρ- 
ρηνοὺς ἐχδαλόντες. ἔνιοι δ᾽ υἱὸν μὲν εἶναι Μαρμά- 
χου τοῦ Ἱππάσου τοῦ Εὐθύφρονος τοῦ Κλεωνύμου φυ-- 
γάδος ἐκ Φλιοῦντος, οἰχεῖν δ᾽ ἐν Σάμῳ τὸν Μάρμαχον, 
ὅθεν Σάμιον τὸν Πυθαγόραν λέγεσθαι " (2) συστῆναι δ᾽ 
εἰς Λέσθον ἐλθόντα Φερεχύδη ὑπὸ Ζωίλου τοῦ θείου. χαὶ 
τρία ποτήρια χατασχευασάμενος ἀργυρᾶ δῶρον ἀπή- 

νεγχεν ἑχάστῳ τῶν ἱερέων εἷς Αἴγυπτον. ἔσχε δ᾽ 
ἀδελφούς, πρεσθύτερον μὲν Εὔνομον, μέσον δὲ Τνρρη- 
νόν" χαὶ δοῦλον Ζάμολξιν, ᾧ Γέται θύουσι, Κρόνον 
νοιίζοντες, ὥς φησιν “Ἡρόδοτος. Οὗτος ἤχουσε μέν, 
καθὰ προείρηται, Φερεκύδου τοῦ Συρίου" μετὰ δὲ τὴν 
ἐχείνου τελευτὴν ἧκεν εἰς Σάμον καὶ ἤκουσεν Ἑρμοδά- 
μαντος τοῦ ἀπογόνου Κρεωφύλου, ἤδη πρεσθυτέρου. 
νέος δ᾽ ὧν καὶ φιλομαθὴς ἀπεδήμησε τῆς πατρίδος χαὶ 
πάσας ἐμυήθη τάς θ᾽ ᾿ΕἙλληνιχὰς χαὶ βαρόαρικὰς τελε- 
τάς. (8) ἐγένετ’ οὖν ἐν Αἰγύπτῳ, ὁπηνίκα χαὶ Πολν- 
χράτης αὐτὸν ᾿Αμάσιδι συνέστησε δι᾽ ἐπιστολῆς χαὶ 
ἐξέμαθε τὴν φωνὴν αὐτῶν, χαθά φησιν ᾿Αντιφῶν ἐν τῷ 

25 περὶ τῶν ἐν ἀρετῇ πρωτευσάντων, καὶ παρὰ Χαλδαίοις 
ἐγένετο καὶ Μάγοις. εἶτ᾽ ἐν Κρήτη σὺν ᾿Επιμενίδη 
κατῆλθεν εἰς τὸ ᾿Ιδαῖον ἄντρον, ἀλλὰ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ 
εἰς τὰ ἄδυτα " χαὶ τὰ περὶ θεῶν ἐν ἀπορρήτοις ἔμαθεν. 

εἶτ᾽ ἐπανῆλθεν εἰς Σάμον, καὶ εὑρὼν τὴν πατρίδα τυραν- 
20 νουμένην ὑπὸ Πολυχράτους, ἀπῆρεν εἰς Κρότωνα τῆς 

Ἰταλίας" κἀκεῖ νόμους θεὶς τοῖς Ἰταλιώταις ἐδοξάσθη, 

σὺν τοῖς μαθηταῖς, οἱ πρὸς τοὺς τριαχοσίους ὄντες 

ῴχονόμουν ἄριστα τὰ πολιτικά, ὥςτε σχεδὸν ἀριστο- 
χρατίαν εἶναι τὴν πολιτείαν. (1) τοῦτόν φησιν Ἧρα- 

86 χλείδης ὁ Ποντιχὸς περὶ αὑτοῦ τάδε λέγειν, ὡς εἴη 
ποτὲ γεγονὼς Αἰθαλίδης καὶ ἱΕρμοῦ υἱὸς νομισθείη " 

τὸν δ᾽ “Ἑρμῆν εἰπεῖν αὐτῷ ἑλέσθαι ὃ τι ἂν βούλοιτο 
πλὴν ἀθανασίας. αἰτήσασθαι οὖν ζῶντα χαὶ τελευτή- 
σαντα μνήμην ἔχειν τῶν συμθαινόντων. ἐν μὲν οὖν 

τῇ ζωῇ πάντων διαμνημονεῦσαι" ἐπεὶ δ᾽ ἀποθάνοι, 
τηρῆσαι τὴν αὐτὴν μνήμην. χρόνῳ δ᾽ ὕστερον εἰς 
Εὐὔφορθον ἐλθεῖν καὶ ὑπὸ Μενέλεω τρωθῆναι. δ. δ᾽ Εὔ-- 
φορῦος ἔλεγεν ὡς Αἰθαλίδης ποτὲ γεγόνοι καὶ ὅτι παρ᾽ 

σ' 
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ΡΥΤΗΑΛΑΘΟΆΒΑΞ. 

ΠΙΟΘΕΝΙΣ ΠΑΕΆΤΗ 

ΥἹἍἹΙΕῈ ΕΤ ΡΙΑΟΙ͂ΤᾺ ΟἸΑΒΟΒΌΝ ΡΗΠΠ050- 
ΡΗΟΒΌΜ ΘΕΟΕΜΊΓΙΒΆΙΒ ΟΟΜΡΒΕΗΕΝΘΑ. 

|ῚἘΒ ΟΟΤἸΤΑΥ5. 

2056 

ΟΑΡ. 1. 

ΡΥΤΗΛΟΟΒΜΒΑῦ. 

1 1. Ηδοίθηυβ ἀ6 Ιοηΐοδ Ρ }]οϑορἷδ 4υδ ἃ ΤΊ] α]είς ΜΙ]68Ι0 

ἰηἰυπὶ δοοορὶξ, ἂς ἀ6 νυἱγίβ φυὶΐ 'ῃ 68 πῃηθποΓΔ 0 168 (ΌΟΓΟ. 

ΑΠ6 γογῸ ͵δπὶ εἴ ἀ6 6ἃ 4155 [{411.8 οορηαμχίμδίδ ο5ΐ, Ἰοχιὶ 

Ρεγρδηυβ. ἘΠ0ὺ5 γοῖο ργίποορϑ (υἱΐ ΡγΕΠιασοτὰβ Μηρϑδγοιὶ 

δηπιϊογυηλ βουϊρίογί8 ἢ] 5, υἱ ΗδΙΙηρρυ5 αἰΐ, δδιηίυβ, 

δῖίγθ, υἱ Ατιδίοχοηυβ ἰγδαϊί, ΤΥ ΘΠ8 χ 0Π8 ἰΒ5ΌΪΆΣΙ πὶ 

40.8.3 ο͵οοἴἷ8 Τγττποηΐβ Αἰ ΠΘηΐοη865 ροθϑοάογυηί. δι αυἱ 

Ματτηδεοῦυπ {|1108 ρδίγοη), ἄσυπὶ Ἡΐρραβυηι οἱ Ευϊῃγρίιγο- 

ΠΟΙ δίδνυπι ΟἸδοηγτυπη06 ΔΌδνυμ, οχυΐϊοηη 6 ΡΙ ἢ υ πα 

ἀϊολπί ; Πα 8396 Μαγιηδουῃ) 58η} δί4ψυδ ἰάθο Ργ(βιαμβογᾶπι 

ξδιρίυπι αἰεὶ; (2) ἱπᾶδ πιΐξγαβδβα 1,ϑβῦυπι, ἰδίφυς ἃ ΖΟΙΪΟ 

Ῥδίγυο Ρμογοογάϊΐ οομηπιοηάδίυπ) 6356. [ἀ61} ἰΓ68 δγβοπίθος 

ΟΔ ἰ668 δἰ δὲ ΘΟ ΡΑΓΑΥΪ ΘΟβα 06 δἰηρσυ 5 ἰῃ “ἘΠΥΝίο βδοῦθγαο - 

{Ὁ ἀοηο ἀοάϊξ. Ηδρυϊὶ οἱ (τδίγοϑ, πιδίογοπι φυϊάθηι πδίιι 

Ἑυποιουηι, τηοάΐῃπι ΤΎΓΓ Θηυ πη; δβογυιηαυο ΖΔηιοἰΪχίηι, 

ἃ ουἱ ἀοίδο ἐδογβοβδηΐξ, δδίυγηυπι, υἱ Ηογοάοίι8 αἷΐ, ὀχἰδί!- 

ταδηίοα. Ηἰἷς, υἱ ργεραϊχίμ!!8., γε ρίο φυΐάδπι ΡΟΓΘΟγ Ὁ 

ἄσμῃ δυάϊν!ἐ ϑγγίυπι; ροϑί 6705 γ6γὸ οδἰίαπι ργοίθοϊυ5 ἰῃ 

δδαιησπῃ) Ηογηοαἀδηγδηΐὶ 184Π| δοηΐ, ΟΥΘΟΡὮΥ ποροίϊ, 56 ἴῃ 

3. ἀἰϑεϊρ ἴηαπὶ ἀοὰϊξ. Οὐυπὶ δυΐδμι οδϑοΐ [υγθηῖ8 ἃς ἀϊδοοπαϊὶ 

βίυ ἀϊοπἰβϑἰ πη8, ῥδίγίδ) ᾿ἱπα4υθη8 οὐποίΐβ ἔεγὸ Ὀδγθδγὶβ 

Οτροίθχι πιγβίογιβ ἰηἰἰδίυβ οοί. (3) Ἰΐδᾳυς Ἐφγρίυπι 
Ῥαί, αυοὸ ἰοιρογο ῬοΪ γογαῖοδ Απλδϑί ἀρ Ρογ ορί βίο δηλ ἰΠΠ υ πὰ 

οομμηοηάδνϊξ, ᾿ΠἸογαπι ᾿ἰησυᾶπι, υἱ Απηίϊρίιο ἰγδὰϊξ ἱπ 60 

᾿ἶδγο φιδπ) ἀ6 ἰδ φαυὶ ἰῃ νἱγίυ! ργίποὶροβ ἴμοΓο δογίρϑὶί, οαΐ- 

ἀϊεϊξ, αἴχυο δρυὰ ΟΠ α] ἀδοοδ οοηγογεδίυϑ οδί εἱ Μδροβ. δοίη 

ἰη Οτγοίδ πᾶ οὐπὶ ΕΡ πο ηϊὰ6 ἀοβοσπα  ἰῃ Ιἀζουπὶ ϑη(ΓΌΠ|. 

1η ΞἘσγρίο φυοᾳυο δάγίδ ἰηρτοβϑυ8 68ὲ, οἱ ἀ6 ἀΐ8 αυδξ δ- 

οδηᾶ παροηΐωγ αἰάϊοί(. Ποίηάο γα δ ϑαπησπι, οἴϊοπάσηϑαι6 

ναί γίδπι ΡΟ γογδί 8 ἱπηροσγίο βυδ)οθοίδηι, Ογοίοηθι ἴῃ 18} πὰ 

Ροιτοχὶί; ἰθίχαρ Ἰοσοδ 1{8115 ἀοάϊξ αἴφαθ ουπὶ ἀϊδοίρῃ} 5 οἷΔ- 

ΓΒ παυυ8 οδί, 4υὶ ἴδγπ)6 ἰγοοθη(! ΓΘΙρυ οδΠΔ ρΓρρΟἶδγα 

δαἀηγίηἰδίγαθδηξ, δίθο υἱ ἴδγο αγίβίοογαί δ δε ἀοιηΐηδὶυ8 

4 ορ(ἱπιογυπὶ νἱἀδγείυγ. Ω] Ἐείογί Πογδο 468 Ροπίϊουϑ υης 

ἀς 86 ἀΐοογε βοϊϊίαπι, φιοὰ [ιἰδδεῖ δἰἰχυδπὰο 4Ε(ΠΔ| 1065 

Μο͵γουγίίχφυο δ] ̓ .8 Ρυϊδίι 4 6556 ; ΜΙ ΕΓΟΌΓΙΠΙ41}6 ΠΙΘΠ 556 

{Πυπὶ αἱ ρείεγοί ρῥγωΐογ ἱπηπιογίδ ἰδίθι φυϊάᾳυϊὰ νοὶ ]εί -: 

Ρε(ἐΐ586 ἰρσίίαγ υἱ νἱνοηβ οἱ νἱίδ ἰπποίυ8, οπηηίυπι 4026 Ο0Π- 

{ἰπφογοπΐ πποπιογίδμιῃ Ὠδθογοῖ. [ἰδαι6 ἰῃ Υἱΐδ πηι ηἶβθ8 

Πγηΐυπ), ΘΔ ἀΘΙΏ416 τηδπιογίδηι δὲ ροϑῖ ΠλΟΓΐεΠῈ 5 8586. 

ΑἸϊφυιδηΐίο νογο ροδὶ ἰῃ Ευρθογθυπὶ Ὑθηΐδδα δίας ἃ Ν6- 

Π6ΙΔΟ [ιιἶ556 τυ ϊπογβίυϊη. Ευρθοτγθυβ δαΐοπι γοίυ! 56 οἰϊηι 

Ἀιια! ἀοιὴ (586, δίψυθ ἃ Μογουγίο 0. πιυῃυ8 δοοοριβ88, 
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Ἑρμοῦ τὸ δῶρον λάθοι καὶ τὴν τῆς ψυχῆς περιπόλη-- 
σιν, ὡς περιεπολήθη καὶ εἰς ὅσα φυτὰ καὶ ζῷα παρεγέ- 
νετὸ χαὶ ὅσα ἣ ψυχὴ ἐν ἅἄδου ἔπαθε χαὶ αἱ λοιπαὶ τίνα 
ὑπομένουσιν. (δ) ἐπειδὴ δ᾽ Εὔφορθος ἀποθάνοι, μετα- 
θῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς 'Ερμότιμον, ὃς χαὶ αὐτὸς 
πίστιν δοῦναι θέλων ἐπανῆλθεν εἰς Βραγχίδας καὶ εἰςε) - 

θὼν εἰς τὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος ἱερὸν ἐπέδειξεν ἣν Μενέλαος 
ἀνέθηκεν ἀσπίδα, [ἔφη γὰρ αὐτὸν, ὅτ᾽ ἀπέπλευσεν ἐχ 
Τροίας, ἀναθεῖναι τῷ Ἀπόλλωνι τὴν ἀσπίδα, διασεση- 

10 πυῖαν ἤδη, μόνον δὲ διαμένον τὸ ἐλεφάντινον πρόςωπον. 
ἐπειδὴ δ᾽ Ἑρμότιμος ἀπέθανε, γενέσθαι Πύρρον τὸν 
Δήλιον ἁλιέα: καὶ πάντα πάλιν μνημονεύειν. πῶς προ- 
σθεν Λἰθαλίδης, εἶτ᾽ Εὔφορβος, εἶθ᾽ Ερωότιμος, εἶτα 
Πύρρος γένοιτο. ἐπειδὴ δὲ Πύρρος ἀπέθανε, γενέσθαι 

15 Πυθαγόραν καὶ πάντων τῶν εἰρημένων μεμνῆσθαι. 
(ε) ΓἜνιοι μὲν οὖν Πυθαγόραν μηδὲ ἕν καταλιπεῖν σύγ- 
γραμμά φασι διαπαίζοντες. Ἡράκλειτος γοῦν ὃ φυσι- 

χὸς μονονουχὶ χέχραγε χαί φησι" « Πυθαγόρης Μνη.-- 
σάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων. 

30 χαὶ ἐχλεξάμενος ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποίησεν ἑωυ- 

τοῦ σοφίην, πολυμαθηΐην, χαχοτεχνίην. ν οὕτω δ᾽ εἶπεν, 
ἐπειδήπερ ἐναρχόμενος ὃ Πυθαγόρας τοῦ φυσιχοῦ συγ- 
γράμματος λέγει ὧδε" « Οὐ μὰ τὸν ἀέρα, τὸν ἀναπνέω, 
οὐ μὰ τὸ ὕδωρ, τὸ πίνω, οὐ χατοίσων ψόγον περὶ τοῦ 

25 λόγου τοῦδε. » γέγραπται δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ συγγράμ- 
ματα τρία, παιδευτικόν, πολιτικόν, φυσιχόν" (7) τὸ δὲ 
φερόμενον ὡς Πυθαγόρου Λύσιδός ἐστι τοῦ ᾿Γαραντίνου 
Πυθαγορικοῦ, φυγόντός εἰς Θήδας χαὶ ᾿Επαμεινώνδα 
χαθηγησαμένον. φησὶ δ᾽ Ἣραχλείδης ὃ τοῦ Σαρα- 

80 πίωνος ἐν τῇ Σωτίωνος ἐπιτομῇ γεγραφέναι αὐτὸν καὶ 
περὶ τοῦ ὅλου ἐν ἔπεσι " δεύτερον τὸν ἱερὸν λόγον, οὗ ἡ 

ἀρχή 4 

Ὦ νέοι, ἀλλὰ σέδεσθε μεθ’ ἡσυχίης τάδε πάντα - 

σι 

τρίτον περὶ ψυχῆς, τέταρτον περὶ εὐσεδείας, πέμπτον 
.6 Ἡλοθαλῇ τὸν Ἐπιχάρμου τοῦ Κώου πατέρα, ἕκτον 

Κρότωνα καὶ ἄλλους. τὸν δὲ μυστικὸν λόγον Ἱππάσου 
φασὶν εἶναι, γεγραμμένογ ἐπὶ διαδολῇ Πυθαγόρου. 
πολλοὺς δὲ καὶ ὑπὸ Ἄστωνος τοῦ Κροτωνιάτου γραφέν- 
τας ἀνατεθῆναι Πυθαγόρα. (8) φησὶ δὲ χαὶ Ἀριστόξενος 

40 τὰ πλεῖστα τῶν ἠὀθιχῶν δογμάτων λαδεῖν τὸν Πυθαγό- 
ραν παρὰ Θεμιστοχλείας τῆς ἐν Δελφοῖς. Ἴων δ᾽ ὃ 

Χῖος ἐν τοῖς Τριαγμοῖς φησιν αὐτὸν ἔνια ποιήσαντα 
ἀνενεγχεῖν εἰς Ὀρφέα. αὐτοῦ λέγουσι χαὶ τοὺς Σχο- 
πιάδας, οὗ ἣ ἀρχή, « Μὴ " ἀνααίδευ μηδενί. » Σω- 6 

46 σιχράτης δ᾽ ἐν Διαδοχαῖς φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ 
Λέοντος τοῦ Φλιασίων τυράννου τίς εἴη, φιλόσοφος, εἰ- 
πεῖν. καὶ τὸν βίον ἐοικέναι πανηγύρει " ὡς οὖν εἰς 

’ 4 ’ 3 ταύτην οἱ μὲν ἀγωνιούμενοι, οἷ δὲ χατ᾽ ἐμπορίαν, οἱ δέ 
γε βέλτιστοι ἔργονται θεαταί, οὕτως ἐν τῷ βίῳ οἱ μὲν 

57 ἀνδραποδώδεις, ἔφη, φύονται δόξης χαὶ πλεονεξίας. 
θηραταί, οἱ δὲ φιλόσοφοι τῆς ἀληθείας. χαὶ τάδε μὲν 
ὧδε. (9) ἐν δὲ τοῖς τρισὶ συγγράμμασιφοῖς προειρημένοις 
φέρεται Πυθανόρου τάδε καθολιχῶς. οὐχ ἐᾷ εὔχεσθαι 

ΒΙΒΛΑ. Η, α. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 

ργαΐογοδ 46 δϑέημρ οἰγουμηγαρδίίοηθ, υἱ ναγίᾳ ἰσοδ εἷγ- 

ευιηίοτὶί οἱ ἴῃ φυοί ρ]δη (88 οἱ δηἰπιδι ἰᾶ τα γανογῖς, αυραῦδ 

ἴῃ Οτοο 8δηϊπιᾶ ρογροασϑδ οϑδϑαὶ δ οδίογα" 8 Π|8 αι δ 

ρΡδιδηΐυν. (5) Ροβίθα ὑθῦοὸ χυᾶπὶ ἘᾺΡΟΓΡα8 ἀΐθι ΟὈΪ 

ἱπργοββδηιῖ ἰη ΗΓ Οἰἰπηπὶ ρου δηἰμηδη), ΄υὶ οἱ ἴρ56 αυπῃ 

(Ἰάσπ γο]]οξ ἔδοογο, Βγδηοι ἰὰδβ μ6 } }{ ἐπ ργοβϑηβα 6 ΑΡΟ]}1- 

πἰϑ δπιιπὶ οδί πα ΕἸγροῦπὶ φιθπ ἰ}}}|ς Μοποῖδῃβ ἀραϊεδνυογαῖ, 

[ἰοργαΐ δηΐπλ ᾿ΠΠ πὶ, αυὰπὶ ὃχ Τιοΐᾶ γοπηθδϑβδοί, Αροὶϊηὶ 

5ΔΌΓγ8586 ΟἸΥΡΘΙΠι, ] 81 ρυγοίδοΐ!Πι, Π6ς Πἰδὶ ΘΟυγηΘΔ (Δ0 6 5 

διιρογογαί. δὲ δυίΐοιηη οἱ Ηογηηοίἑπηι15 υἱέδ (υποΐι8 οβί, 

ΓΌΓΒΙΙ5 ἱπ Ρυγγίυπι Π6]1π| Οἰδοδίογθι πηίσγϑρβο, ἱΠυ 406 

ΟΠΊΠΪΔ ΠΙΘΙΠΟΓΆΞ86, υἱ ραπηυπη ΕΓ] ἀ65 (ἀογζ, ροδίθδ 

Ἑυρδογρυξ, ἀοἰπάα ΗογηοΟ ΠῚ 8, 86 ροϑίγοιηο ῬΎΓΤ 05 οἴ- 

[ει 5 εἷ[. Ας ἀοίπάο ρυβϑὲ Ῥγτγειῖ πηογίοιμ (ΔΟ 1} 6856 ῬΥ1]18- 

δφΓᾶΠ. ΟΠ Ππ] 701 ΠΙΟΠ  πῖ556 αυ8ὲ ρα ἰχί πη. (6) Ρ]ΕΓΙΧΙ6 

ῬγΓπάρογδηλ πἷ}}} αυΐοαυδηι βογὶρίυηι γο 556 ἰγαάπηΐ, 

804 ἰὰ ΒἰοἸἑὰσ ρμυίαηί. Νδπι ΠΟΥΔΟΙ 0.5 ΡΠ Υ σ᾽ Ὁ ΔοΓ ἰβδίΠπ|ὸ ἐ6 

1ο ἰ(ὰ Ἰοφυϊίυν: ῥγνίέδαφσογας Μπηοραγολὶ Πίϊιι5 ροὶν δὶ (ΟΥ̓ 

ἡιεἐονιπίηι ποηύπιηι πιασίηιο. ϑοίοσίίδφιξ δὶς δορί 8 

δκαηὶ σοη δε {|| δαρὶπίΐϊαηι, πε ἰίαηι ρεγὶ (ἰαπὶ οἐ πιαίαη 

ατίοηι. δῖ. δυίΐίοπι ἰοου 8 οδὲ, αυοὰ φυυπὶ ὧδ παίυγα Ῥγί!ι- 

δοτδ5 50 ογ6 δάογδυβ οβϑοί, [(8 ἰπ ῥγπο!ρίο ἀϊχογ : ΛΌΜ ΡῸΡ 

αογόθηι φμοηι δΡΊΓΟ, ΠΟΉ ΡΕΥ ἀφμαπι σιιαηι δίδο, ποπ αὐ- 

γε αι λα δογγηποηὲδ υἱἱμρεγαίζοίοηβ δεγὶρεῖί δυίδιι 

ῬΥΓΏΔροΓΔ5 {γὰ νου πιπα.,, ἀ6 ἱπείγυοίίοης, ἀ6 εἰν δίς, 46 

ἡδίιΓδ; (7) αιιοὰ διυίοπὶ ποπηΐπα ῬυΓΠᾶροτγορ Ἰερίυτ, Πγ 5, 15 

Ταγοητ πὶ ΡγιΠαμογίοὶ οϑί : αἱ 4υπ|ὶ ΤὭΘΡδ59 μου σίβϑοῖ, 

ΕΡδηποπαφ ῃγιροορίον ἢ. Βοίογιὶ Ἠεγϑο 658 ϑογαρί οπἕβ 

ΠΠ 5 ἴῃ δοίη 8 ΕΡ᾿(0Π16 5ΟΓΪΡ 5.550 {Π πὶ τ γϑίυ οἱ ἀς ἰοίο ; 

ΒΘοῦΠαμη) ᾿6Π| 58 ΟΓ 1 ΒΟΓΠΙΟΏΘΠΙ, (}Π5 Πος ἰπἰ {Π}, 

Ο }υνθηθ5, εὐπςίᾶ 1.6 δηΐηο0 οοἸ οἷα ᾳυϊοίο ; 

[ογίϊυ πὶ ἀδ δηΐπα ; αυδγίυμῃ ας ρἱοίδία.: φιϊηΐιη Ἠαϊοἵ 8- 

Ιαπὶ, Ἐρἰεϊιατπιὶ σοὶ ρμΡαίγοῃ ; βοχίυμη Οτγοίομοπι οἱ δ[ΐοδ. 

ῬοΟΓΓῸ τηγδίϊσυπ) βογπιοηθηι δἰυηΐ ΗΙρραϑὶ [ιΐ556, Θοηϑογὶ- 

Ρίυπι δὰ αἀἰειιδηδαπι ΡΥ ιΑρογᾶμηι : ἢ] αγὰ ἰἰ6 πη δ Αβίομα 

Οτγοίοηίαία βογίρία Ῥγίπαρογα" ἱπβογιρίδ 6556. (8) Αἰΐ δυΐίθῃηι 

Αγϑίοχθηυϑ ΘΟΠΊΡ] ΙΓ ΠηΟΓΔ 0 πῈ ἀορτηδἔιπ δοζορίδδα ΡῪ - 

{πιᾶρογᾶμπι ἃ ΤΠ ἰδίοο ἃ κδοογάοίς ὨοΙριἶςδ. Ιοη δυΐθπὶ 

ΟἸἶυδβ ἰῃ Ὑ τἱαρη 8 δἰΐ ἔρϑυπι, 4Π0π| ροΟπιὰ χυοάήδπηι ϑογὶ- 

[ϑίϑϑοῖ, Οτὔρίθο δυοίογὶ ἰγἰρυΐ556. δοορίδαδα ἰἰ ἀο;λ ἱραὶ8 

0556 δἰυηί, σ}}.5 ΟροΥγὶϑ ἰη υ} 69[, ΝΟΙὶ ἱπριν]οηἴογ ἄρογο (9) 

ἴῃ φιιθπαυλπη. δοδίογαῖθβ δυίοῃ ἰῃ δυο βϑ ΟΠ θ08 δὶῖὶ ᾿ρθ0Πὶ 

τορδίῃμη ἃ Τοοηία ΡΠ δοίογυπι ἰγγᾶπηο αυΐϊϑηδπὶ οβϑεί, 

ἀἰχίβθα, ΡΠ] Οϑορ 9. Ῥγωβοπίοιηησυς Υἱίδπι ἀϊοεθαί 06]6- 

Ὀγιίαἰἱ (Ἰιοπιίπαηι δά ᾿ἀος σοη Πιιοη ἐπὶ } 6580 5:}}}}}}Πιᾶ τ : 

φυοσιηδαπηοίυπι οἢἷπὶ δὰ 008 δἰ ΐ σογίδηϊ ρσγαία νϑηίυπηΐ, 

811} πιογοδίαγϑ ἰδοϊοη ἀρ, ορίϊηλ! φιίφας δα δρεείδπάυπι, 

δὶς ἰῃ υἱΐα δ]οβ8 φυΐϊάθπι ρ]ογί πιᾶπεὶρίὶ πᾶϑεὶ ἀϊοοῦδί οἱ 

ευρ 1415 δυσυροβ, 1105 γθγοὸ ἢ οδοροβ γνογι (δι 5 8(υ- 

ἀϊοθοϑ. Εἰ ἰΞῖ4 χυϊάδπι δὶς 56 ᾿ιδθεπί. (9) δοὰ δηΐπι ἴῃ 

(εἰθυβ }}158 Ῥγίπδαοῦδς οριιδου δ αι ἀἰ χί Π}}5 ἰογιιηῖον ἢδοο 



[1Β. ΥἹ, 1. ΡΥΤΗΑΘΟΆΒΑΞ. 

ὑπὲρ ἑαυτῶν διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὸ συμφέρον. τὴν μέ- 

θην ἕν ἀνθ᾽ ἑνὸς βλάδην χαλεῖ χαὶ πλησμονὴν πᾶσαν 

ἀποδοκιμάζει, λέγων μὴ παραθαίνειν μήτε τῶν ποτῶν 

μήτε τῶν σιτίων μηδένα τὴν συμμετρίαν. χαὶ περὶ 

5 ἀφροδισίων δέ φησιν οὕτως" « Ἀφροδίσια χειμῶνος 

ξ 
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ποιέεσθαι, μὴ θέρεος " φθινοπώρου δὲ καὶ ἦρος χουφό- 

τερα, βαρέα δὲ πᾶσαν ὥρην χαὶ ἐς ὑγιείην οὐχ ἀγαθά. » 

ἀλλὰ καί ποτ᾽ ἐρωτηθέντα πότε δεῖ πλησιάζειν εἰπεῖν “ 

ὅταν βούλῃ γενέσθαι σωυτοῦ ἀσθενέστερος" (10) διαιρεῖ- “᾽ν μη , Ταης, ἱπαυ!δ, φυυπὶ ἰ6 ἰρθο ἱπῆγπιίον Πογὶ υἱβ. 
ται δὲ καὶ τὸν τοῦ ἀνθρώπου βίον οὕτως" « Ἰ]αῖς εἴχοσι 

ἔτεα, νεηνίσχος εἴχοσι, νεηνίης εἴχοσι , γέρων εἴχοσι. 
αἵ δὲ ἡλικίαι πρὸς τὰς ὥρας ὧδε σύμμετροι παῖς ἔαρ, 
νεηνίσκος θέρος, νεηνίης φθινόπωρον , γέρων χειμών. » 

ἔστι δ᾽ αὐτῷ ὁ μὲν νεηνίσκος μειράχιον, ὁ δὲ νεηνίης 
ἀνήρ. εἶπέ τε πρῶτος, ὥς φησι Τίμαιος, χοινὰ τὰ φί- 
λων εἶναι καὶ φιλίαν ἰσότητα. καὶ αὐτοῦ οἵ μαθηταὶ 

χατετίθεντο τὰς οὐσίας εἷς ἕν [ποιούμενοι]. πενταετίαν 
θ᾽ ἡσύχαζον, μόνον τῶν λόγων χαταχούοντες καὶ οὐδέπω 
Πυθαγόραν δρῶντες εἰς ὃ δοχιμασθεῖεν " τοὐντεῦθεν δ᾽ 
ἐγίνοντο τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ τῆς ὄψεως μετεῖχον. 
ἀπείχοντο δὲ καὶ σοροῦ κυπαρισσίνης διὰ τὸ τὸ τοῦ 

Διὸς σχῆἥπτρον ἐντεῦθεν πεποιῆσθαι, ὥς φησιν Ἕρ- 
μίππος ἐν δευτέρῳ περὶ Πυθαγόρου. (ι)ὴ Καὶ γὰρ 9 
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ἰπ υπίνογευπι. ΝΟῚ ΡΟΓΠΙΪ ΕΠ φυρηαῦδη) ΓΟ 86 ΟΥΆΓΟ, αυοὰ 

ἱσπογοῖ φυϊὰ ἱρβὶ ὄχρθάϊαί. ἘΕΡγίείδίοεπι νεγθυπὶ Υογθο 

τού ἀοθηϑ ρεγηϊοίοτλ γοσδί ΟἸΠΠΘ406 πἰπιλυπι Γοργοῖ, ἀΐοοπβ 

ΠΟῚ ἀοίνλογο αυιομρίδι ΠπραῸ ροΐι0ΠῈ ΠΟΩΌΘ οἰδόῦιπὶ ἴγδἢ8- 

στοαΐ πιοάυπΒ. Α΄Ἃ ἀ6 Ὑοηογαὶβ δἷο δἷἱξ : Ῥέπογοα πίοι, 

ποὴ αείαίε ζασίοπαᾶα ; αἰἰπιπὸ ας τὑὉ6 76 ἰουίογα,, οπιπὶ 

απΐεοηι ἰσὨΊΡΟΥΘ 6556 ογανία εἰ αὦ δαπὶίαίοηι πιὶ ἱῆι6 

ἑάοπεα. Ἱἵπιο οἰΐδπὶ τορϑῖ8 φυδηάο οβδεῖ οοπουπίθοη- 

(0) 

Ηυμηδηδίη ὡρ(αἴοιῃ [8 ἀἰδιηρσυϊί : μοῦ υἱσὲπίϊ ἀπηο5 ἐπι- 

ρίοΐ, ααοϊοδοθη5 υἱσίηἰ, ἡμυδηὶδ υἱσὶπ ν᾽, δ6π62 υἱσὶπ εξ. 

διιπί απίοηι (δἰαίος ἰδία αππὶ ἱἐσηιρογὶδβ8 ἀὐσΤζοηιπο- 

ἀαίδ ἦοο πιοάο : ὑυογὶ μμΟΥ, αϑίαζ αὐοζεδοδηδ, απ» 

8 ἐμπῖηο ἡμυθηία, ᾿ϊἰσηιὶ δέπθα. Αἀοϊοβοοηΐοπῃ πο} ]} σε Ρα- 

Ὀογοαν, ᾿υνοποπὶ Υἱγυπι. ΡΥΪΠ}}8 δ 6Πὶ Τί ηθ50 δυοίογο δηιΣ 

ΘΟΓΌΠΙ ΟΠληΐδ ΘΟ πιυηΐα αἰχὶί δ οἰ (ἰδ 116 Ὡοαυ Δ}  δίθηι. 

Ιρεῖυ8 φυοχυο ἀϊΐδείρυϊ! "υοπἃ οἸππΐδ ἴῃ ἀπυπὶ οοπίδγοθαηξ, 

Ουϊπαποπηίμπι ἰΐοηη ἰοἰαπι 5] Ὀδηΐ, 801} αι18 ἀἰοοΓοη(ὮΓ 

δυάϊοηίοῦ ἃς ἀοποο ργοραγοηΐυγ πυπαύδηι ΡΥ ΠΔρΌΓΔΠ. νἱ- 

ἀορηΐοα. Βίΐης 6 γῸ δὰ ἀοπηαπιὶ ἰρϑῖυ8 δβρεοίυι6 δαπ)}- 

τορδηίυγ. ΑἸ δε πορδηΐ δυΐοπ) 80 58 πα 8 0}}}8 ουθῃτοϑείπα, χυοὰ 

ἰπάδ βοορίγυπι ΤΟΥ 5 (δου πι οβϑαί,, υἱ ΗΘ ΐρρι5 δἱΐ ἰῃ 86- 

καὶ σεμνοπρεπέστατος λέγεται γενέσθαι χαὶ οἱ μαθηταὶ οὐπάο ἀε Ργίμαροτγα. (11) ΜΑχί πιὰ ἐγδέ ἴῃ 60 [ΟγπηδῈ ἀϊη 88, 
δόξαν εἶχον περὶ αὐτοῦ ὡς εἴη Ἀπόλλων ἐξ Ὑπερόο- δάδο υἱ {Π]ππὶ ἀϊδοίρυ}} ορίπαγεπίαγ ΑροΠΠπεπὶ 4υΐ ἐχ ΗΥρέτ- 
ρέων ἀφιγυένος. λόγος δέ ποτ᾽ αὐτοῦ παραγυμνωθέντος Βογεῖβ γοηϊδδεῖ. Νυάδῦ δ] φυδηάο {ΠΠ|ὺ8 (ΘΠ δυγοῦπι ἃρ- 

τὸν μηρὸν ὀφθῆναι χρυσοῦν " καὶ ὅτι Νέσσος ὃ ποταμὸς Ργυΐδδ6 ἕδπιδ ε5ΐ : Νοβδυπηα6 δπιηθπι ἀμ πὶ ἰγαπβίγοϊ., 
διαβαίνοντα αὐτὸν προςαγορεύσαι πολὺς ἦν ὃ φάσχων. 80 60 ἤιΐδθο 5δΙυἰδίαπι π.}}}1 δυπί, αυΐ παγγαηί. Τίπμθιιβ 
Τίμαιός τέ φησιν ἐν δεχάτη ἱστοριῶν λέγειν αὐτὸν τὰς χ οαθο488 ἱπ ἀξοίπιο Ἠϊδίογίἀγαπι δἰΐ ἀϊχῖβϑα {ΠΠπὶ, αυ οὑπὶ 
συνοιχούσας ἀνδράσι θεῶν ἔχειν ὀνόματα, Κόρας, Νύμ- ΥἱΟΓίβ Βδρ δγεπῖ, 688 ἀξογυπι ΠοΙλΐπ6 ΟΘΏΞΕΓΙ, 4ΌΪΡΡΕ οἵ 
φας, εἶτα Μητέρας χαλουμένας. τοῦτον χαὶ γεωμε-1 χ ῬΌΔΙ1885, ΝΥΠΙΡ 85 εἴ ἀθίποερβ Μδίγεβ δρρεὶ δὶ. Ἠππο οἱ 
τρίαν ἐπὶ πέρας ἀγαγεῖν, Μοίριδος πρώτου εὑρόντος τὰς 

ἀρχὰς τῶν στοιχείων αὐτῆς, ὥς φησιν ᾿Ἀντιχλείδης ἐν 
δευτέρῳ περὶ ̓ Αλεξάνδρου. (13) μάλιστα δὲ σχολάσαι τὸν 
Ἰ]υθαγόραν περὶ τὸ ἀριθμητιχὸν εἶδος αὐτῆς" τόν τε 

κανόνα τὸν ἐχ μιᾶς γορδῆς εὑρεῖν. οὐχ ἠμέλησε δ᾽ 
οὐδ᾽ ἰατρικῆς. φησὶ δ᾽ Ἀπολλόδωρος ὁ λογιστιχὸς ἑχα- 
τόμθην θῦσαι αὐτὸν, εὑρόντα ὅτι τοῦ ὀρθογωνίου τρι- 
γώνου ἣ ὑποτείνουσα πλευρὰ ἴσον δύναται ταῖς περιε- 
χούσαις. καὶ ἔστιν ἐπίγραμμα οὕτως ἔχον" 

ἩΝνίχα Πυθαγόρης τὸ περιχλεὲς εὕρετο γράμμα, 
χεῖν᾽ ἐφ᾽ ὅτω χλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην. 

ἐοοιποί γίδια ραγίροϊβδα, απ ΜΟγὶβ ρυπηυ8 ἰπ ἰὰ οἰ ΘΠΊ6η» 

ἰογυπὶ οἦυ8 ἱηνοηΐβθοί, ΑΔ ΙΟ 468 δυοῖοῦ οβὶ ἰῃ βϑουπάο ἀθ 

Αἰοχδπάνο. (19) Μαχίπιθαιιθ νδοᾶβδ ΡΥ ΠΔΘΌΓΆΠῚ Οἶγοδ μ80- 

ἴοι ο᾽υ9 δι πο οδπι, δὲ ΓΟυ] Δ συ οχ ὑπὰ σΠογάδ 

δδῖ τορδγίββθ. Νὰ πηϑάϊοίπαπι χυϊάοτῃ περιοχὶί. Βοίδγί δυΐθτη 
ΔΡοΟΪἸοάοτγυ8 αὐλοί 9 Ὠδοδίοι θοπη {πὶ ἱπηπη0}8586, 

φυυπὶ ἱπνυθηΐξϑοῖ γίδησῃ! γοοίδησυ!ἑ Ὠγροίοηυϑδιη ἰΔῃ- 

τυπάσηη γδὶογο, αυδηίΐυῃ ἄυο οἰγουπι ἀδη(ἰ ἰδίεγα.Ό Εἰ οδὲ 

ΟΡ ΚΓ Π]ἃ 510 86 [ΔΘ Π8 : 

Ῥγίπαροτδθ φισηάλπι 45 [δο  ΠΟΌΪ]6 βδατυπι, 

ἰηγοηίδ οβί ἱροὶ ᾿ηθα φποὰ οΟΙΘὈγίβ. 

Λέγεται δὲ καὶ πρῶτος χρέασιν ἀσκῆσαι ἀθλητάς, χαὶ 12 Εογίαν οἱ ρείπηθ5. Δι Π]6ἴ858 πυϊγίθθα οαγηίρθαβ, οἱ ἐπ δἰδ ργί- 
πρῶτόν γ᾽ Εὐρυμένην, χαθά φησι Φαδωρῖνος ἐν τρίτῳ 
τῶν ἀπομνημονευμάτων, τῶν πρότερον ἰσχάσι ξηραῖς 
χαὶ τυροῖς ὑγροῖς, ἀλλὰ χαὶ πυροῖς σωμασχούντων αὐ-- 

τούς, καθάπερ ὅ αὐτὸς Φαῤδωρῖνος ἐν ὀγδόη παντοδαπῆς 
ἱστορίας φησίν. (ι3) οἱ δὲ Πυθαγόραν ἀλείπτην τινὰ 
τοῦτον σιτίσαι τὸν τρόπον, μὴ τοῦτον. τοῦτον γὰρ καὶ 
τὸ φονεύειν ἀπαγορεύειν, μὴ ὅτι γεύεσθαι τῶν ζῴων 
χοινὸν δίχαιον ἡμῖν ἐχόντων ψυχῆς. χαὶ τόδε μὲν ἦν 
τὸ πρόσχημα τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῶν ἐμψύχων ἀπηγόρευεν 
ἅπτεσθαι συνασχῶν καὶ συνεθίζων εἰς εὐχολίαν βίου 

τη αυϊάθπι Εαγγτηθποπὶ, υἱ ἰῃ (ογίϊο Οοπηπιρηίατίογαπ 

δἰΐ Ἑδυογίηυβ, δηΐθα οδγίοἱβ δἰοοβ οἵ τ)0}}} ολ560 οἱ ἰγ00 

Β0 1105 ΘΟΙΡογὰ πυίγίγο, υἱ δὶ ἰάθιηῃ ΕΔΥΟΓΪ 8 ἴῃ οσΐδνο 

Οπλπἰπιοᾶφε ᾿ιἰδίογίδθ, (13) ΑἸΪ σεγοὸ ῬυΓΠδρογϑπι Δ] πὶ 

αυοπάδηη δ] ρίθηῃ δίῃ] οἰδα ἰΐ8 80} {π| οππίγίγο ἀϊσυπί, ΠΟΗ 

᾿υπο. Ουΐρρα ἢὰποὸ γα] οοοἰὰϊ γοϊαϊβθ6 : ἰδπίυ πη δροβϑὶ αἱ 
συβίαγί δἰπογοῖ δῃϊπι8} 8 40.858 ΘΟ ΠηΠ6 ΠΟ ίϑουπι [18 Ὠὰ- 

Ὀοδηΐ δηΐπιν. Ε ἰδίθ χυϊάθπι ὈγείοχἊίμβ οχαΐ ; Π8Π| γουο γᾶ 

ΔηΪ 8118 Δρϑἰἰη6 ΓΟ 6591} ΘΧΘΟΓΟΘΏΒ δία! δϑβυθίδοϊ  ἢ8 ΠΊΟΓ- 

(4165 δὰ [Δεἰ!Ἰογοπὶ υἱοίιπη, τ οἰ 08 56 ΡΟ Γ ρΔΓΔΌΪ165 890» 
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τοὺς ἀνθρώπους, ὥςτε εὐπορίστους αὐτοῖς εἶναι τὰς 

τροφάς, ἄπυρα προςφερομένοις χαὶ λιτὸν ὕδωρ πί- 
γουσιν' ἐντεῦθεν γὰρ χαὶ σώματος ὑγίειαν καὶ ψυχῆς 
ὀξύτητα περιγίνεσθαι. ἀμέλει χαὶ βωμὸν προςχυνῇσαι 

6 μόνον ἐν Δήλῳ τὸν ᾿Απόλλωνος τοῦ γενέτορος,, ὅς ἐστιν 

ὄπισθεν τοῦ Κερατίνου, διὰ τὸ πυροὺς καὶ χριθὰς χαὶ 

πόπανα μόνα τίθεσθαι ἐπ᾽ αὐτοῦ ἄνευ πυρός, ἱερεῖον 
δὲ μηδέν, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης ἐν Δηλίων πολιτεία. 
(4) πρῶτόν τέ φασι τοῦτον ἀποφῆναι τὴν ψυχὴν χύχλον 

ΒΙΒΑ. Η͂, α. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 

τοηΐ, αυΐθυβ ἱσπὸ δὰ οοαυδηάυπί Ομ ποη οβθοὶ αυΐφυθ 

84 02πι δἰ Πρ οδπὶ Ὀϊρογοηΐ : ᾿ἶης εἰ βδηϊδίοπ οογροτίδ οἵ 

ἱπροηϊ! δουπηθη δοαυλγὶ. Εἰ ἴῃ Ὠοῖο βουπι ΑΡο πὶ σοηίίο- 

Τίδ ΓΔ ΠῚ ΔΟΓΆΒ66 , 4185 ΘΕ ΡΟΠΘ ΑΓΔΠῚ ΟΟΓΔΙΙΠΔΠὶ ((ΟΥΠ απ), 

υοὰ (γαπιοηίδ οἱ πογάδυπι οἱ ρἰδοδηίδδ 80 188 1}}} δῦβχιιθ 

υδὰ ἰσῃΐδ ἱπ|ροη γα 50} }}π|, οοἴοΓαπ, Π0}}458 υἱοί πηδ8, υἱ 

Αγίβίοίβὶ6ϑ ἰῃ Ὠοἰΐογαιπι ΓορΌ Ὀ]οἃ [οβίδίαγ. (4) ΡΠ μ΄υ 6 

ἢσποὸ ργοηυπίϊδ556 δἰ ηΐ δηΪπ8 πη, ΖΌ0}πὶ ΡΟΓ Οἰγοῦ ἢ ἢ6- 

οοδϑί δι 18 ρογιηθοί, 8115 8110 ἰθῖρογο ᾿Πἰραγί δηϊπηδη λει - 

10 ἀνάγχης ἀμείθουσαν ἄλλοτ᾽ ἄλλοις ἐνδεῖσθαι ζῴοις" χαὶτ ϑργίπιυπια!δ, Οτερδοίβ ρμοπάεγα πιδηβυγαθαθθ ἰπγοχίθθο, αἱ 
πρῶτον εἷς τοὺς “ἕλληνας μέτρα καὶ σταθμὰ εἰςηγή- ΑὙΒίΟΧΘΠῸ5 δἰξ πγυδίοιιϑ ; ργίπηυπι ἐΐοιη Ὑοβρογυπι δίας 

σασθαι, καθά φησιν ᾿Δριστόξενος ὁ μουσιχός" πρῶτόν 1 41 ποἰδγααι ἰά6πη 6586 βιἀιι5 αἰ χίβδθ : 8}}} Ῥαστηθηϊάθιη. Αὐδὸ 
θ᾽ “Ἕσπερον χαὶ Φωςφόρον τὸν αὐτὸν εἰπεῖν, οἱ δέ φασι 
ἸΙαρμενίδην. 

[5 γνωρίμους αὐτοῦ μάντιας θεῶ φωνᾷς., ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς 

ἐν τῇ γραφῇ φησι δι᾿ ἑπτὰ χαὶ διηχοσίων ἐτέων ἐξ 
ἀΐδεω παραγεγενῆσθαι ἐς ἀνθρώπους. τοιγὰρ καὶ προς- 

εχαρτέρουν αὐτῷ χαὶ τῶν λόγων ἕνεχα προςἥεσαν καὶ 
Λευχανοὶ καὶ ΠΙΕευχέτιοι Μεσσάπιοί τε χαὶ Ρωμαῖοι. 

30 (18) μέχρι δὲ Φιλολάου οὐκ ἦν τι γνῶναι Πυθαγόρειον 
δόγμα οὗτος δὲ μόνος ἐξήνεγχε τὰ διαθόητα τρία βι- 
δλία, ἃ Πλάτων ἐπέστειλεν ἑκατὸν μνῶν ὠνηθῆναι. 
τῶν θ᾽ ἑξαχοσίων οὐχ ἐλάττους ἐπὶ τὴν νυχτερινὴν 
ἀχρόασιν ἀπήντων αὐτοῦ" χαὶ εἴ τινες ἀξιωθεῖεν αὐτὸν 

85 θεάσασθαι, ἔγραφον πρὸς τοὺς οἰχείους ὡς μεγάλου τινὸς 
τετυχηχότες: Μεταποντῖνοί γε μὴν τὴν μὲν οἰχίαν 
αὐτοῦ Δήμητρος ἱερὸν ἐκάλουν, τὸν στενωπὸν δὲ μου- 
σεῖον, ὥς φησι Φαδωρῖνος ἐν παντοδαπαῖς ἱστορίαις" 
ἔλεγόν τε χαὶ οἱ ἄλλοι Πυθαγόρειοι μὴ εἶναι πρὸς πάντας 

80 πάντα ῥητά, ὥς φησιν Ἂ ριστόξενος ἐν δεχάτη παιδευ-- 

τιχῶν νόμων᾽ (16) ἔνθα καὶ Ξιενόφιλον τὸν Πυθαγοριχόν, 
ἐρωτηθέντα πῶς ἂν μάλιστα τὸν υἱὸν παιδεύσειεν, 
εἰπεῖν, εἰ πόλεως εὐνομουμένης γενηθείη. ἄλλους τε 
πολλοὺς χατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀπεργάσασθαι καλούς τε 

80 κἀγαθοὺς ἄνδρας, ἀτὰρ χαὶ Ζάλευχον χαὶ Χαρώνδαν 

γ6ΓῸ δαπλγδίοηἱ οπηηΐ θυ ἴα, αἱ ΔρροΙ]αγθηΐ οἦι5 ἀϊθοὶ-- 

Οὕὔτω δ᾽ ἐθαυμάσθη ὥςτ᾽ ἔλεγον τοὺς ὅρος Ψαΐοβ ἀϊτίπῳ νοεῖς ( αἰ υἱπὶ οΥασι) ἰηϊοεΓρτοίοβ. 1ρ68 
φυοᾳῦδ ἴῃ βογίρ(οῃο δἱξ ροβί ἀπορηΐοϑ οἱ βορίθιη ἃ Πη08 6χ ἰῃ- 

[ἐγῖ558 δι ΠΟΤ Π65 Ὑθηΐ556. Π{44}}.6 οὑπὶ 1110 ρογἀυγαθδηί δἴχαθ 

δ θδηΐ οὑπὶ ἀἰθο!ρ]  πδ5 διυἀϊογυπμ] 6 οδυβᾶ οἱ 1,οδηὶ οἱ 

Ῥρυοδί!! Μοδϑδρίϊφαο οἱ Βοπιδηὶ. ((5) Εγδὶ δι υῖθπ) ΔΓΟδ πὶ 

Ῥγίμδρογίουπι ἀορστηδ ὑϑχὰε δὰ Ρ] }"]ο] αἱ ἰδιρογᾶ : [νος δηΐπὶ 

ἴγο5 1105 ΠἰὮΓΟδ ργεθοίδγοβ ἀἰδδοιιέπανὶ., 4008 Ρ]Δίο οοπίυπι 

Ἰηἰἢ 5 5:0] ὁπιὶ ῥοῦ ᾿ἰίθγαβ ογανϊ(.. ΝΘάὰδ γθγοὸ ρϑυσίογοβ 

δοχο ἢ [15 ογὰπί αυἱϊ ποοσίυ δὰ ἰ}Ππ δυάίεπάυτη οορἤυσθδηίΐ : 

δ0 5ὶ φυὶ ργϑϑβϑηίίδ 1}}}ι.5 (γα πιογυΐδοδη!, βογ ΠΟ θδηΐ 8018 

ἰδηαυδηη πᾶρηυπὶ αυϊ ἀπ) 80 ργϑ οἰ γιπ) σοποοουί!. Μ6- 

ἱδροηίἰηΐ ποίηρο {}}}8 ἀοπηεπ Οογογίβ ἀο! υθγυπι τοοδιδηί, 

δηρίρογίυπιχιιο Μύυδουπι, υἱ Ἑδγογίηιυδ ἰῃ Οἰγηϊπιοάϊβ ἢκὶ - 

ϑίογ 5 ἰγαὰϊϊ. Ὠοθθαπίαῃο οἱ γοϊχυΐ Ργιπδζογίοὶ ΠΟη 6866 

οπιηΐδυδ ραηάθηάδ ομηηΐδ,, υἱ Ατἰϑίοχοηαϑ δἱΐ ἰῃ ἀδοίπιο ἰῃ- 

δί (πο πὰ ἰοσυπι : (16) υδὶ οἱ Χοπορμέυμ Ρυ Ππαρογίοιπη 

ἰπἰετγοραίαπι 4υ0 ροίο ορίϊπιο δἰέυπι ογυάϊγοί, αἰ χίβϑο δἱξ, 
δὶ οχ θῈπ6 ἱπϑί υἱδ εἰν δίς πδίυϑ εββϑοί. Εἰ δ᾽ῖοβ ἰφίίυγ 
Τα] 05 ρογ [1{Δ]8π| οἴδοϊξ Ὑἱγοβ ῥγεοΐδγοβ, οἱ Ζδ) ϑιευ πη 

φυοσαὰε οἱ ΟἸδγοηάδιῃ Ἰορυπι]αίογοϑ : ογαΐ δηΐπὶ φυυπη ἃ] οχυὶ 

σοποἰ δ πα. διηγίοἰ (ἰδ5 ἱηρτὶΠκὶβ δἰ υἀϊοκἰβί λυ ΠΑ ΧΙ ΠΙΔΙ]6 

ἴῃ 68 ΓΘ μδθορδὶ τἱπι, ἰ1πὶ 5ἱ 4υοπὶ ἀἰάϊοἰβ5οὲ βυτηθοϊογιπὶ 

τοὺς νομοθέτας" ἰχανός τε γὰρ ἦν φιλίας ἐργάτης τά τ᾽ ̓  δοοπιπιιπίοπε δοουπὶ οοη᾽αποίαπι, δαπι οομίίπο βοσίμπι 
ἄλλα χαὶ εἴ τινα πύθοιτο τῶν συμδόλων αὐτοῦ χεχοι- 
νωνηχότα, εὐθύς τε προςηταιρίζετο καὶ φίλον χατε- 

ΔΠΝΪΟΙΠΊ46 ἐοπϑοίβοοραί. (7) Ἐγδηΐῖ δυΐδπι ἴμβο {Πυ8 

ΒΥΠΕὈΟἷδ : Ισπ πὶ οἰ δάϊο ποη Τοἀϊοηάυπ), 5βἰδίογδ ἤθη ἔγδη- 

σχεύαζεν. (1:2) Ἦν δ᾽ αὐτῷ τὰ σύμθολα τάδε" πῦρ μα-1 75:1] ϑπάδαι, διρεγ οἰνπίοβ ποη βϑάθπάυπι, σοΓ ποῃ δὐοπάυπι, 
40 χαίρα μὴ σκαλεύειν, ζυγὸν μὴ ὑπερύαίνειν, ἐπὶ χοίνικος 

μὴ καθίζειν, χαρδίην μὴ ἐσθίειν, φορτίον μὴ συγκαθαι- 
ρεῖν, συνεπιτιθέναι δέ, τὰ στρώματα ἀεὶ συνδεδεμένα 
ἔχειν, ἐν δαχτυλίῳ εἰκόνα θεοῦ μὴ περιφέρειν, χύτρας 
ἵὥμνος συγλεῖν ἐν τῇ τέφρα, δαδίῳ θᾶχον μὴ ὀμόργνυ- 

45 σθαι, πρὸς ἥλιον τετραμμένον μὴ ὀμίχειν, τὰς λεω- 
φόρους μὴ βαδίζειν, μὴ ῥᾳδίως δεξιὰν ἐμθάλλειν, ὅμω- 
ροφίους χελιδόνας μὴ ἔχειν, γαμψώνυχα μὴ τρέφειν, 
ἀπονυχίσμασι καὶ χουραῖς μὴ ἐπουρεῖν μηδὲ ἐφίστα- 

σθαι, ὀξεῖαν μάχαιραν ἀποστρέφειν, ἀποδημοῦντα ἐπὶ 
00 τοῖς ὅροις ἀνεπιστρεπτεῖν. (18) Ἤθελε δ᾽ αὐτῷ τὸ μὲν 

πῦρ μαχαίρα μὴ σχαλεύειν, δυναστῶν ὀργὴν χαὶ οἷ- 
δοῦντα θυμὸν μὴ χινεῖν᾽ τὸ δὲ ζυγὸν μὴ ὑπερθαίνειν, 
[τουτέστι] τὸ ἴσον καὶ δίχαιον μὴ ὑπερθαίνειν᾽ ἐπί τε 
χοίνικος μὴ καθίζειν, ἐν ἴσῳ τοῦ ἐνεστῶτος φροντίδα 

ΟΠ8 ΠΟῚ ὑπᾶ ἰοἰἰοπάυηι, εἐθὰ υπὰ ἱπιροποπάυμ; δβἔγαία 

Βορέγ Δ οηππι οοΠΠἸραΐα,, ἀοὶ ἱπιδσίποπ ἰῃ ἀΠ0]0 πιϊπὶ πο 

αἰγουμηίογοπάδπι, Οἰ 5 νοϑίξσί πὶ ἴῃ οἴπογα οοηιπμάσφηάιιπ), 

ἴλου]δ 5θ οὶ ΠΟ Δ δἰ ογροπμδῃη, σον Γβθ0 δὰ βοϊθῃ τυϊίυ 

Ποη Πιἱησοηάμ, ΡῸΓ ΡῈ} 6858 Υἱᾶβ ὩΟἢ δυπάμπι, ΠοῺ ἰδιηογα 

ἀεχίτγαπ) ἱπ)ϊεοπάδηι, σὰ οοάθῃχ ἰοείο ἰγυπάϊΐπος ἤθη [νᾶ - 

Ἀοηάδε, αὐδ' δυπί ὑπουϊδὰβ τρουγυ δ ἄνοθϑ πο παυϊγίοηάας, 

ππρυ πὶ οΔρ᾿ Πογαιηυθ μδτγίθυ8 δυρογἤυΐθ γοϑοοϊὶβ ποη 

ἱπηπιησοπά πὶ ΠΟ4υΣ ἰποιδίοηάυπι, οἰαἀίυπι δοιζυπι ἃνογ- 

ἰεπάσπι, ρογοργίπδηι! ἴῃ Πηΐδυβ ποθὴ τρεροοϊδηάσπι. (18) 

Ἐγαΐ δυίοπι ᾿ς δθῆϑι8 6) 05 : ᾿βῆοπι ρἸδάϊο ποὴ (οἀϊοπάμπι, 

Ρο(οηίϊυπι ἰγᾶπὶ ἰππηοπίοπιηϊο ἱπαϊμηδίίοποηι πο οοτηπιο- 

Υὐπάδπ) ; δίδί ογᾶμη πο ἰγδηκ]]οιάδπι, πος 6ὁδὲ, δσυθηι οἱ 

᾿υπίυμ Ὠοὴ ἰΓδηθϑυγοη! πάῃ; ἰπ σης θ ἤθη ϑϑἀοηάυπι, 

ΡΓδβο 15 406 80 Πυγὶ Δ οηδπιὶ εἰγϑην : οἸκρηΐχ θῶ) 
΄ 



18. Υ1Ι, 1. ΡΥΤΗΛΑΘΟΒΑΞ. 
. 

ποιεῖσθαι χαὶ τοῦ μέλλοντος" ἣ γὰρ χοῖνιξ ἡμερησία 
τροφή. διὰ δὲ τοῦ χαρδίαν μὴ ἐσθίειν ἐδήλου μὴ τὴν 
ψυχὴν ἀνίαις χαὶ λύπαις κατατήχκεινν, διὰ δὲ τοῦ εἷς 
ἀποδημίαν βαδίζοντα μὴ ἐπιστρέφεσθαι παρήνει τοῖς 

Ὁ ἀπαλλαττομένοις τοῦ βίου μὴ ἐπιθυμητιχῶς ἔχειν τοῦ 
ζῆν μηδ᾽ ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα ἡδονῶν ἐπάγεσθαι. χαὶ τ 
ἄλλα πρὸς ταῦτα λοιπόν ἐστιν ἐκλαμόανειν, ἵνα μὴ 
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αἴσχη ἐϑεᾶ οϑῖ. 78Π| 4ι)οά σοΥΓ ΟῚ ΘΘΠ ΠῚ ἀϊοο) αὶ, 8ἰ. 
βπ Ποαθαΐ Δηϊπγπλ δηρογίθυ3 ἀΟΙογ θυ θ 416 ποη δχογαυοίδη.- 
ἄυπ). Εο δυΐίδπι χιοά ρογόρτο ΡΓγΟΙ οἰϑοοπί! πιΐπί πιο γοϑρὶ- 
οἰοπάσπι ἀἰο ΠΠαῦαΐί, δἀπιοποραὶ, αυϊ νἱία ὀχοράογοηΐ, οὸϑ 
ὙΠ ουρίΠδῖ6 Ποπ ἀθθογθ [ομογὶ ποαὰ6 γο]ρίδιϊθυ5 νἱ 8 
Ῥγα δ π ἰδ 46] πἰγὶ. δοουηάιπ μδιο οἰἶᾶπη γα χοᾶ ΘΧΡ]οΔηἀ ἃ 

Ω .  »ν» 4 , ΄» { Ι ἰ 5ἱ . ι ἶ τ ἢ }}] 
παρέ ἡξῇ: (υ) παντῶς δὲ μᾶλλον ἀπηγόρευε μήτ Εν » ὯΟ ΙΟΠΒῚ 81:718. (9) ΒΌΡΟΓ οπηπΐα δυο) οΥΥ Ἰΐηο οἔ 

ἐρυθῖνον ἐσθίειν μήτε μελάνουρον" καρδίας τ᾽ ἀπέχεσθαι 
10 χαὶ χυάμων: Ἀριστοτέλης δέ φησι χαὶ μήτρας χαὶ 

τρίγλης ἐνίοτε. αὐτὸν δ᾽ ἀρχεῖσθαι μέλιτι μόνῳ φασί 
τινες ἢ χηρίω ἣ ἄρτῳ, οἴνου δὲ μεθ᾽ ἡμέραν μὴ γεύε- 
σθαι" ὄψῳ τε τὰ πολλὰ λαχάνοις ἑφθοῖς τε χαὶ ὠωοῖς, 
τοῖς δὲ θαλαττίοις σπανίως. στολὴ δ᾽ αὐτῷ λευχή, 

16 χαθαρά, χαὶ στρώματα λευχὰ ἐξ ἐρίων" τὰ γὰρ λινᾶ 
οὕπω εἰς ἐχείνους ἀφῖχτο τοὺς τόπους. οὐδέποτ᾽ ἐγνώ- 
σθη οὔτε διαχωρῶν οὔτε ἀφροδισιάζων οὔτε μεθυσθείς. 
(2) ἀπείχετο καὶ γέλωτος χαὶ πάσης ἀρεσχείας οἷον 
σχωμμάτων καὶ διηγημάτων φορτικῶν. ὀργιζόμενός 

30 τ᾽ οὔτε οἰκέτην ἐχόλαζεν οὔτ᾽ ἐλεύθερον οὐδένα. ἐχάλει 
δὲ τὸ νουθετεῖν πεδαρτᾶν. μαντιχῇ τ᾽ ἐχρῆτο τῇ διὰ 
τῶν χληδόνων τε χαὶ οἰωνῶν, ἥχιστα δὲ τῇ διὰ τῶν ἐμ- 
πύρων, ἔξω τῆς διὰ λιθάνου. θυσίαις τε ἐχρῆτο ἀψύχοις" 

οἱ δέ φασιν ὅτι ἀλέχτορσι μόνον καὶ ἐρίφοις γαλαθηνοῖς 
25 τοῖς λεγομένοις ἁπαλίαις, ἥχιστα δὲ ἀρνάσιν. ὅ γε 

μὴν ᾿Αριστόξενος πάντα μὲν τἄλλα συγχωρεῖν αὐτὸν 
ἐσθίειν ἔλψυχα, μόνων δ᾽ [αὐτὸν] ἀπέχεσθαι ἀροτῆρος 

6] ΆΠΌΓΟ γοβοὶ γοΐδθαϊ, οογάα ἰάθη 8ο [Δ0ἰ8 : δά Ατίείο- 
(6168. εἴ νυ γα οἵ πη}}]0 ἰπίογάυπη. Πρδιιπὶ τότο 8010 πη6}16 
δῖ (8 γ0 δυΐ ρᾶπθ σοπίθηϊαπι Υἱχίββο αι 48 Π) δυϊυπιδηί, 
ΥἹδυπΊ406 ἱπίογάϊα πο συβίαγο 50} {π|π|. ΟΡϑοπίαπ ἢ} 1 ογδηΐξ 
αἰρ᾽ υγἰ πηι πὶ Οἷθγα οἱ ογυάα οἵ δἰἶχα ; πιδγίῃ 8 ΓᾶγΟ υἱοιδίαγ, 
5.018 1}}} απ! 8 ἂο πηνιπάδ, βἰγαίδαμυο ἰΐθηι οδηἰάδ οχ ἰληᾶ : 
᾿ϊπθογιπη ΄υΐρρα υδὰ8 ποοά πῃ δὰ 1118 Ἰοοᾶ ροποίγαγαί. ΝΘΠηο 
ὕπ6|0.8Π} Υἱά ϊ δὰ γδηίγοπι Θχοπογδηίθπ) δ γοΠογρῺ Ὄχογ- 
οἝπίοπ) 8 οὔ γίαπι, (20) ΑΡδ(Ϊποραΐ φαοφιια γίδα ομππίυθ 
Οοηγθγβδίϊοη Ὁ] Δηἀἃ οἱ Ἰορί δ, νϑὶ αἱ! ἀἰοξογὶ 5 τὶ ἀϊ οι} β ἢδῦ- 
ται οπίδυδαια ἰαβοίυϊογίθυβ. Ιταῖτι8 ΟΠ. Π ΘΠ) ΠΟ4ὺ6 86Γ- 
Υὰπὶ ΠΟ4Ὸ6 ΠἰθογὰπῈ ριο πᾶ δἰήῆοίομαί. Αἀπηοόηογο νοοδυδί πε- 
δαρτᾶν (ἰὰ 65, μεταρτᾶν, Θογγίσογα). Ὠϊνίηδίίοηα οὰ 5ο]ἃ 
Ὁἱοαίαγ αιιὰΣ Πἔ μοῦ δυσυγία οἱ υδιϊοἰπία, πηϊηϊπιὰπη τοιὸ 
68 αυ8 ἢϊ μοῦ ἰφῆθ, ἔνατα ἰδηΐ πὶ Θχοοθρίο. δδου οὐ ϑαιο 
υ(οἰναί τ ἱπαμἑπνΐ5. : δυιηΐ 40} ἀἰοδηΐ 5018. ρΆ}}}5 88} Π8 08 
εἱ Πα ἷδ Ἰδοίοο β αυο5 ἰδπογοβ ἀἰςαηί, δρηΐς δυΐοπι πιἰηίπιο. 
(εἰέγαμ Αγίδίοχοπιβ ἐὐποία {ΠΠνὴ ἀηἰπιαίδ ἰπ οἰ πὶ ρογην- 

βοὸς καὶ χριοῦ. (21) ὁ δ᾽ αὐτός φησιν, ὡς προείρηται, χαὶ χ Θεἰεδε αἰΐ, ΒΟΥ 6 ἃγδίογα οἱ δυίοίο ὀχοθρί 8. (21) Ιάσπι ἰγδαϊί, 
τὰ δόγματα λαύῤεῖν αὐτὸν παρὰ τῆς ἐν Δελφοῖς Θεμι- 

0 στοχλείας. φησὶ δ᾽ “Ἱερώνυμος χατελθόντα αὐτὸν εἰς 

ἅδου τὴν μὲν Ησιόδου ψυχὴν ἰδεῖν πρὸς χίονι γαλχῷ 
δεδεμένην καὶ τρίζουσαν, τὴν δ᾽ “Ομήρου χρεμαμένην 
ἀπὸ δένδρου καὶ ὄφεις περὶ αὐτὴν ἀνθ᾽ ὧν εἶπον περὶ 
θεῶν, χολαζομένους δὲ χαὶ τοὺς μὴ θέλοντας συνεῖναι 

80 ταῖς ἑαυτῶν γυναιξί: χαὶ δὴ χαὶ διὰ τοῦτο τιμηθῆναι 
ὑπὸ τῶν ἐν Κρότωνι. φησὶ δ᾽ Ἀρίστιππος ὃ Κυρηναῖος 
ἐν τῷ περὶ φυσιολόγων Πυυαγόραν αὐτὸν ὠνομασθῆναι 
ὅτι τὴν ἀλήθειαν ἠγόρευεν οὐχ ἧττον τοῦ Πυθίου. (2) 
λέγεται παρεγγυᾶν αὐτὸν ἑχάστοτε τοῖς μαθηταῖς τάδε 

40 λέγειν εἷς τὸν οἶκον εἰςιοῦσι, 

Πῆ παρέόην; τί δ᾽ ἔρεξα; τί μοι δέον οὐχ ἐτε- 

[λέσθη ; 
σφάγιά τε θεοῖς προςφέρειν χωλύειν, μόνον δὲ τὸν 
ἀναίμακτον βωμὸν προςχυνεῖν. μηδ᾽ ὀμνύναι θεούς" 
ἀσχεῖν γὰρ αὑτὸν δεῖν ἀξιόπιστον παρέχειν. τούς τε 
πρεσθυτέρους τιμᾶν, τὸ προηγούμενον τῷ χρόνῳ τι- 

48 μιώτερον ἡγουμένους" ὡς ἐν χόσμῳ μὲν ἀνατολὴν δύ- 
σεως, ἐν βίῳ δ᾽ ἀρχὴν τελευτῆς, ἐν ζωῇ δὲ γένεσιν 

φθορᾶς. (25) χαὶ θεοὺς μὲν δαιμόνων προτιμᾶν, ἥρωας δ᾽ 

ἀνθρώπων, ἀνθρώπων δὲ μάλιστα τοὺς γονέας. ἀλλή- 
λοις θ᾽ ὁμιλεῖν, ὡς τοὺς μὲν φίλους ἐχθροὺς μὴ ποιῆ-- 

δ0 σαι, τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς φίλους ἐργάσασθαι. ἴδιόν τε 
μηδὲν ἡγεῖσθαι. νόμῳ βοηθεῖν, ἀνομίᾳ πολεμεῖν᾽ 

ὈΙΟΟΕΝΕΒ. 

υἱ διρτὰ αἰχίμηυ5, ἀοσηηαῖδ οὐπη ἃ ΤἼοηλ βίος! α ὈοΙρ αι 

ΔΟΟΘρί556. Βείοσγί ΗΪΙΟΓΟΠΥ ΠῊΠ5 ἀθϑ θη ἶκθο 1] π| δὰ ἰηΐδγου 

δίαυο Ηοκσοὐΐ φυϊάσηι ΔΠΙ 28} (ΟἸ υΠΊΠῶ ΦΌΓΟΙῸ Υἱ που} 5 δή- 

βίγοἰδπλ δ γ ἀθπΘΠΊ 406 υἱαἶβθθ, ΠΠΟπηοσί δαΐθιη οχ δυθογὸ 
ΡΟΠπαρπίεπι Βογροηίοϑαιια ΠΠ]8π| Οἰγουπηἀδηΐο5, ὈΓΟΡΙοΥ ἃ αυῷ 

ἀδ ἀϊ 5 ἀἴχογθ, 608 1{δπὶ ογαοίδγὶ φαΐ ἀχΌγο5 5185 πορ]ΐμο- 

γοηΐ : Ε) 5686 γοὶ στα ἰδ ἃ Ογοίοηϊδί 8 Ποπογαίαπι. Αὐί δι ρρυϑ 

διυιΐοπιῃ ΟὙγοπδιιβ ἰῃ ΠΌγο ἂς Ρ] γ5ἰο' ουΐἷα αἱξ ἱΠὺπὶ Ργ(ᾶ- 

ξογᾶιη ἰάεῖγοο Δρρο!δίαπι, χυορα νογᾶ ποη πηΐπι}5 ΡΥ] ἶο 10- 

αυογοίιγ (ἀγορεύοι). (22) ογίαγ ἀἰδοίρι}]05 ΔἀΠΊΟΠΟΓΘΕ 80] }- 

{τ υἱ ἰδία φυοί!α 6 Ζιυμῃ ἀοπιυ πὶ ἱῃργοιογοηίωγ, ἀϊσογρηΐ, 

ΟΥ0 ἰδρ 8115 4ια ΠοΓίοο ἢ χυαὶ ἀο [ἃ ΟΠ ἰδ Ὁ 

Οτυθρηΐίδϑ ᾿ιοϑί188 αἰΪ58. Οἰογεὶ ργο ἢ νο δαί ἢ 5Ο]ΔΠΊΠΠ6 ΓΔ 

4υσ; οδϑοΐ 5:π6 58ηβριῖη6 δἀογαπάλπι. ἢ εΐογᾶγο {Πἀοη ΡῸΓ 
(605 γνοίδθαί : φυσηαυς οηΐπὶ ἰὰ δἰ υἀΐοδα ουγᾶγο ὀρογΐογο 

υἱ 56 Ιρϑιμη ἤα6 ἀΐρηνπι ργαρϑίοί. ΜΔ)ΟΓΟΒ ΠΟΠΟΓΔΠΩΟβ, 

ᾳυοά ἰορογο ῃγϑοράογοί ΠΟΠΟΓΆθ 18 Θχ β δ η Ὀυ8. : 

ιοπιδαπηοάμη ἰπ ΤΠ 0 οὐόδδυ ογίιπι, ἰῃ υἱΐδ ὑγὶηοὶ- 

Ρίυπι ἤπο, ἰῃ υἱνθηᾶο φοπογδοηοηι ἰηἰογ ἢ. (23) [5.605 

αυϊάδιη 86 πη 4015 ἰῃ ΠΟΠΟΙ ᾿γϑἜγΘ Π08, ΠΟΙ ΠἾ 118 Δυΐ .η 

ΠΟΓΟΔΒ, ρδγοπίοθ γ6ΓῸ [οι ἢ 15 οοίογὶβ. ]ηνίοθπὶ δᾶ 

Γαίΐοπα σοηγογβαπάυπ), υἱἱ ΠῈ Θχ διηηῖοῖβ ἰηἰ Π]Ο08, ὙΘΓΌΠΙ 

ὃχ [πἰΠ}1οἷ5 ἈΠ 008 ἰδοίδηη5. ΡὈγοργίυησυς πἰ}}}} ΓΌ]- 

ἰγαπάση. Τορὶ ορἰἰυἱδηά : ἰηβοοίδηδυμπ αυἰἀαυϊά Ἰοςὶ- 

Δ ΣΣΝ ι 
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φυτὸν ἥμερον μήτε φθίνειν μήτε σίνεσθαι, ἀλλὰ μηδὲ 
ζῷον ὃ μὴ βλάπτει ἀνθρώπους. αἰδῶ χαὶ εὐλάδειαν 
εἶναι μήτε γέλωτι κατέχεσθαι μήτε σχυθρωπάζειν. 
φεύγειν σαρχῶν πλεονασμόν, δὸοιπορίης ἄνεσιν χαὶ 
ἐπίτασιν ποιεῖσθαι, μνήμην ἀσχεῖν, ἐν ὀργῇ μήτε τι 
λέγειν μήτε πράσσειν, μαντικὴν (οὐ) πᾶσαν τιμᾶν, 
(4) ᾧδαῖς γρῆσθαι πρὸς λύραν ὕμνῳ τε θεῶν χαὶ ἀν- 
δρῶν ἀγαθῶν εὔλογον χάριν ἔμειν. τῶν δὲ χυάμων 
ἀπέχεσθαι διὰ τὸ πνευματώδεις ὄντας μάλιστα μετέ- 

10 γεῖν τοῦ ψυχικοῦ" καὶ ἄλλως χοσμιωτέρας ἀπεργάζε- 

1 

σθαι τὰς γαστέρας, υὴ παραληφθέντας. χαὶ διὰ τοῦτο 

χαὶ τὰς χαθ᾽ ὕπυουὲ φαντασίας λείας χαὶ ἀταράχους 
ἀποτελεῖν. ΦΦησὶ δ᾽ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐν ταῖς τῶν φιλο- 

σόφων διαδοχαῖς καὶ ταῦτα εὑρηχέναι ἐν ἸΠυθαγοριχοῖς 

ὑπομνήμασιν. (2) Ἀρχὴν μὲν ἁπάντων μονάδα’ 
ἐχ δὲ τῆς μονάδος ἀόριστον δυάδα ὡς ἂν ὕλην τῇ μο- 
νάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποστῆναι ἐχ δὲ τῆς μονάδος χαὶ τῆς 

ἀορίστου δυάδος τοὺς ἀριθμούς: ἐχ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ 
σημεῖα" ἐχ δὲ τούτων τὰς γραμμάς, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα 

40 σρήματα' ἐχ δὲ τῶν ἐπιπέδων τὰ στερτὰ σγήματα᾽ ἐκ 

35 γῆν χαὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ χαὶ περιοιχουμένην. 
εἶναι δὲ καὶ ἀντίποδας χαὶ τὰ ἡμῖν: ΧΑτΟ) ἐχείνοις ἄνω... 

ῶ Ο 

45 

δὲ τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν χαὶ τὰ στοιχεῖα 
εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα" μεταθάλλειν δὲ 
χαὶ τρέπεσθαι δι᾽ ὅλων, χαὶ Ἰμώμα ἐξ αὐτῶν χόσμον 
ἔμψυχον, νοερόν, σφαιροειδῆ, μέσην περιέχοντα τὴν 

() 

ἰσόμοιρά τ᾽ εἶναι ἐν τῷ χόσμῳ φῶς χαὶ σχότος, χαὶ 
θερμὸν καὶ ψυχρόν, καὶ ξηρὸν χαὶ ὑγρόν: ὧν κατ᾽ 
ἐπικράτειαν θερμοῦ μὲν θέρος γίνεσθαι, ψυχροῦ δὲ 
ἡθιμογει ξηροῦ δ᾽ ἔαρ, καὶ ὑγροῦ ς φθινόπωρον. ἐὰν 
δὲ ἰσομοιρῇ, τὰ κάλλιστα εἶναι τοῦ ἔτους, οὗ τὸ μὲν 
θάλλον ἔχο ὑγιεινόν, τὸ δὲ φϑίνον φθινόπωρον νοσερόν. 
ἀλλὰ χαὶ τῆς ἡμέρας θάλλειν μὲν τὴν ἕω, φθίνειν δὲ 
τὴν ἑσπέραν" ὅθεν χαὶ νοσερωτέραν εἶναι. τόν τε 
περὶ τὴν γῆν ἀέρα ἄσειστον καὶ νοσερὸν χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ 
πᾶντα θνητά " τὸν δὲ ἀνωτάτω ἀεικίνητόν τ᾽ εἶναι καὶ 
καθαρὸν χαὶ ὑγιᾶ χαὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ ἀθάνατα χαὶ 
διὰ τοῦτο θεῖα. (27) ἥλιόν τε χαὶ σελήνην καὶ τοὺς 
ἄλλους ἀστέρας εἶναι θεούς" ἐπιχρχτεῖν γὰρ τὸ θερμὸν 

40 ἐν αὐτοῖς, ὅπερ ἐστὶ ζωῆς αἴτιον. τήν τε σελήνην λάυ- 
πεσθαι δφ᾽ ἡλίου. χαὶ ἀνθρώποις εἶναι πρὸς ϑεοὺς συγ- 
γένειαν, χατὰ τὸ μετέχειν ἄνθρωπον θερμοῦ" διὸ χαὶ͵ 
προνοεῖσθαι τὸν θεὸν ἡμῶν. εἱμαρμένην τε τῶν ὅλων 

45 χαὶ χατὰ μέρος αἰτίαν εἶναι τῆς διοικήσεως. διΐχειν τ᾽ 

δ) ζωοποιεῖν πάντα. 

ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀχτῖνα ξιὰ τοῦ αἰθέρος τοῦ τε ψυχροῦ 
χαὶ παχέος. χαλοῦσι δὲ τὸν αὲν ἀέρα ψυχρὸν αἰθέρα, 
τὴν δὲ θάλασσαν χαὶ τὸ ὑγρὸν παχὺν αἰθέρα. ταύτην 
δὲ τὴν ἀχτῖνα καὶ εἰς τὰ βένθη δύεσθαι καὶ διὰ τοῦτο 

28) καὶ ζῆν μὲν πάνθ᾽ ὅσα μετέ- 
χει τοῦ θερμοῦ," διὸ καὶ τὰ φυτὰ ζῷα εἶναι: ψυχὴν 
μέντοι μὴ ἔχειν πάντχ. εἶναι δὲ τὴν ψυχὴν ἀπό- 
σπασμα αἰθέρος χαὶ τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ, τῷ 
συμμετέχειν ψυχροῦ αἰθέρος. διαφέρειν τε ψυχὴν 
ζωῦς" ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι αὐτήν, ἐπειδήπερ καὶ τὸ ἀφ᾽ 

ΒΙΒΑ. 11, α. ΠΥΘΛΑΙΌΡΑΣ. 

Βυ8 δάνοιβαίυγσ. Μ|Θπὶ ΔΥΌΟΓΟΙΣ ΠΟῚ ΠΟΓΓΙ ΠΡΟ 21 6 ς 

Ἰαἀοηάδηι; ἃς πὸ δηΐῃμδὲ αυξάοπι φυοὰ ᾿ομ πη 5 ΒΟ πο- 

οδδί. Ῥυάογοπι οἱ νογοευπάϊδηι ἰῃ 60 οομοίδίογο, υἱ ποηυς 

οἰ(υδυ γτἰἀ685 πο δευθγίογα 58 τυ. Εἰισἰοπάδπι οδεηὶδ 

δυρογυδπι ρῥἰηριοαϊποπ; ἰπἰπόσγιιπὶ οοηί θη 0Πη6 πὶ γοτηϊβ : 

δίοηθ ἰοηρετδηάδηη, δχογοθμάδῃ τηοπηογίδπι, ἰγαῖο δηΐπιο 

πἰ 1} δυΐ ἀϊερηάυπι δυὶ (δεϊομάυπι ; αἰνἰηδίϊομοπι (ΠΟ) 

αυδηχοῦηαυε Ποπογαπάλῃι ; (24) οδη θυ δὰ ᾿γγᾶπι πἰεπάυπι 

Ἰδυάδᾳυο ἀδογυπὶ Υἱγογυπηά08 ρμγοδίδης υπ Δοπα δηλ νὰ- 

Τα ρΓαιΐδ). ῬΟΓΓῸ ἰΔθᾶάσγυπι υδὰ ἱηἰογαϊοευαί, ᾳυΐδ δίῃ 

γορ  οἴδδ πγᾶ χίπηθ δηϊπηδίδπ) Ὠδίυγαπι, οοη(πογοηΐ, δος ὈΓδδ- 

ἰογοὰ νοπίγος ἤογὶ πιο ἰοϑίογο (ἐ. 6. ογορὶ ἐμς πο Πογὶ) 

δὶ ἃ [15 δϑίἱπογοίυγ : δίψα 60 οἰἶδηὶ 4115 ἰῃ οιμηΐδ οὐμ πη - 

δυμπί ἱπηαρὶπο9 ἰοτ 5 ἃς ρογίυγθαϊίἑ ὁπ υδουδβ ρογῆςὶ. Β6- 

(τὶ δυΐδην ΑἸοχδησδογ ἰῃ ϑυσοροϑοηΐδυ5 οἱ]! ΟΘΟρΡὨΟΓΌ ΠῚ) 

εἱ ἰδία 86 ἴῃ Ρυ Πδρογὶεὶβ ΟΟΙΤ ΘὨἰΔΓ.15 Γορογθσθ. (25) 

Ῥηβοείριυμ ομηηΐυπι 6556 υἱπἰἰδίθῃι ; ΠΟΓΓῸ ὁχ υπϊΐδίο ἰῃ- 

ἢηϊίδιη ἀυδ) δίοπι νου πιδίογίδπη δυοσίογὶ υπἰ(δίΣ 50Ὁ- 

͵θοίδη) 6856; ὁχ υπιίδίο γὙοῸ οἱ ἱπῆηϊία ἀμ} }|ἰδί6 πυπιὸ- 

ΤῸ σἱρηΐ, ὁχ πυπηογίβϑ ρυπείδ, ὁχ ρυποίὶβ ᾿ἰπο88, ὁχ αᾳυΐϊ- 

Ὀυβ ρμίδηε ἤρυγθο οοπδίοηί; οχ ῥ᾽ δηΐβ δυΐοπη 80} 1485 ἔ- 

᾿ξυγᾶβ, οχ αυΐδυβ ἰίοπη δὰ βοηβπ οδά θη οοπείοίογα 

οοτνογᾶ, ᾳυογπιὶ οἱ φυδίίυοτ οἰοποηίΔ 6856, ἰσποηι, δαύδηι, 

ἰογγδῆ), ΔΓ ΠῚ), 40.825 Ρ6Γ ΟΠπΐδ 86 τηυΐϊοηΐ δο νογίδηί, ἐχ 

αυϊθυϑ Πογὶ πιυπάυμι δηϊπιδίυπι, ἰη.6}}}σ! οι, γοϊυπήάυμπι, 

τη θα δ) ἰογγᾶπη οοπίἰποηΐοπι, 4υδηὶ οἱ ρμβ8πὶ γοὶυ ἢδιη 

6556 οἱ ρΙοθοβδπ) ἃς εἰγοῦπη Δ γι. (26) ἔ5386 υϑγοὸ οἰΐᾶπιὶ 

δηϊρούδθ, αυΐϊδυβ εὐπηπιᾶ 6886 ηὦ πΟὈὶς5 ἱπῆπ)δ βυπί. 

ΞΖ αυΐβ οἰἶδηι ραγίϊθιι5 πηυπὰο ἰπθϑθα ᾿ἰυσθπ δὸ ἰθθοῦγδβ, 

οδιϊἀσπχυς οἱ τἰσίάυπι, οἱ δἰσουτ οἱ ᾿ιυυπιίάππι : ὁχ ἰδ 

ἄυπι σδὶοῦ δυρογαί, δοίδίε ; ἀσπ γσαβ, Ὠἰἰοηιοῖ ; ἀσ πη 

δυπιοῦ, Ὀγυπιδι Πογὶ. ἘΔ ἀυπ δαυΐδ ραγίἰδυ5 δυηΐ,, ορίϊπ) 

ΔΠΏ: [ΘΠΠροΓγὰ σοηῇεοὶ : ΠΔΙΊΠ4υ6 ΥἱΓΟΒΟΘΠ5 68 υογβ ξγδαίδ 58}1|- 

Ὀγίϑαυσ ἰοπιρογίοβ ; οσοίἀθῃ5 γογοὸ δυίϊυπμηὶ ἰοπιροδίδε πιογ- 

Ὀοβᾶ. δ οἱ φυοχῃο νἱγοδύθιρ δυγοόγδηι, γοβρογὰπι οὐοίάστῳ : 

4υοοσίγοδ ἐπδδιυτίογοτι 6856. ἔππὶ ἰΐδι αυΐ ἰογτδπι ΟΟΓ - 

Ρἰοοι αν δεγὰ ππιοΐαπι δο πυογθοδαπι, οἱ φυτὲ ἐπ ἴ}]0 βυπὶ 
ΟΙΠἷΔ Θε86 πιογίδ! 8. ϑυπιηυσῃ τοῖο ΦΟἰ ΓΔ 5ΟΠΡΟΓ Πιο- 

γογὶ οἱ οβδο ᾿ἰᾳυϊὰ ββίπιυπι δο βδ  υθογγπιυπ) εἴ 4085 ἰῃ 60 

δ ηΐ ἱπιιηογίδ!!δ οπιπία δίψος ἰάἀείγοο ἀΐνπδ. (27) 50] ὁπὶ 
ἰ[ΐοπη οἵ Ἰυπᾶπι οἱ γοϊυὰ δἰάογα ἀθοβ 6556 : ααυΐρρα ἰῃ {}}}5 

Βυρογδγα οδίογοπι, 4υΐ δἰὲ υἱΐδο δυεῖογ. [1υηδιὴ δυίοπι ἃ 

5016 ΠΠυς γαγὶ. Ποπιπὶ υϑυς 6556 οὑπὶ αἰΐ8 ΠΟ ΠΔΙΟΠΘΗΙ, 

χυοὰ μβοῖπο φυόοήυδ ΤΟΙ ουβ ραγίίοομ8 5:1 : υπάδ εἴ ἀδῦπι πο- 

βίγὶ ργον ἀθηϊδπι σογεγο. Ἑδίαπισυθ ὑπὶνογβογυμ) εἰ 5ἴη- 
ξυϊοτυπὶ δἀπιϊπἰΞἰγαπάογυπι οϑι38Ππ| 6556. Ρεποίγδγε θη 

ἃ 5016 τϑάϊιπι μοῦ αἰδογα {γἰσίάμπι εἴ οοποτοίαπι. Ὑοσδηὶ 

δυ ΐοπ) δογοπὶ συΐάσῃῃ {γἰεἰάιπι δο Πογᾶ ; πρᾶγα δυΐοπι οἱ ἢ}}- 

Τπογοῖὰ, οοπογοΐυμῃ οἰΐογα. Ἠύης νερὸ γδάϊυπι οἴἶδπι ῃΓῸ- 

[υπάδ ροποίΐγαγα δίχιο ἰάθο υἱτιἤοᾶγε οπιηΐδ. (28) Υἵνογο 

ἰΐοπι οπηπίᾶ υξο οδιογὶβ ραγίἰεἰρία συπί,, δἴχια ἰάεο εἰ ρίδη- 

[95 6586 δηϊπιδηΐδὲ : δ Δ Π| ἰΆΠΙῈΠ ἼῸΠ ὨλΡΘΓΘ ΟΕΠ6. 

Απίπιδηι 6586 ραγίουϊδιι οχ ἴμπογο δυο ΐθδπὶ οἱ 081}40 οἵ 

(ἡσἰάο, οο φυοὰ ε5ἰΐ εἰπιαὶ ραγίίοορβ (τρ ἀἱ εεἴνεγβ. ὈΙΠοεγο 

δυΐοπι ἃ υἱΐδ δηίΐπιδηι, οδιηαυο 6886 ἱπιπιογίδιεπι, φυδηάο- 



1418. ΥΠ|, 1. ΡΥΤΗΛΘΟΒΑΒ. 
οὗ ἀπέσπασται ἀθανατόν ἐστι. τὰ δὲ ζῷα γεννᾶσθαι 
ἐξ ἀλλήλων ἀπὸ σπερμάτων, τὴν δ᾽ ἐχ γῆς γένεσιν 
ἀδύνατον ὑφίστασθαι. τὸ δὲ σπέρμα εἶναι σταγόνα 
ἐγκεφάλου περιέχουσαν ἐν ἑαυτῇ θερμὸν ἀτμόν" ταύτην 
δὲ προςφερομένην τῇ μήτρα ἀπὸ μὲν τοῦ ἐγχεφάλου 
ἰχῶρα καὶ ὑγρὸν καὶ αἷμα προΐεσθαι, ἐξ ὧν σάρκας 
τε χαὶ νεῦρα καὶ ὀστᾶ χαὶ τρίχας χαὶ τὸ ὅλον συνί- 

στασθαι σῶμα" ἀπὸ δὲ τοῦ ἀτμοῦ ψυγὴν χαὶ αἴσθησιν. 
(29) μορφοῦσθαι δὲ τὸ μὲν πρῶτον παγὲν ἐν ἡμέραις 
τεσσαράχοντα, κατὰ δὲ τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους ἐν 

ἑπτὰ ἣ ἐννέα ἣ δέχα τὸ πλεῖστον μησὶ τελεωθὲν ἀπο- 
κυΐσχεσθαι τὸ βρέφος" ἔχειν δ᾽ ἐν αὑτῷ πάντας τοὺς 
λόγους τῆς ζωῆς, ὧν εἰρομένων συνέχεσθαι χατὰ τοὺς 
τῆς ἁρμονίας λόγους, ἐχάστων ἐν τεταγμένοις χαιροῖς 

ἐπιγινομένων. τήν τ᾽ αἴσθησιν χοινῶς καὶ χατ᾽ ἦδος 

τὴν ὅρασιν ἀτμόν τιν᾽ εἶναι ἄγαν θερμόν. καὶ διὰ 
τοῦτο λέγεται δι᾽ ἀέρος ὁρᾶν χαὶ δι᾽ ὕδατος" ἀντερείδε- 
σθαι γὰρ τὸ θερμὸν ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ, ἐπεί τοι εἰ 
ψυχρὸς ἦν ὃ ἐν τοῖς ὄμμασιν ἀτμός, διειστήκει ἂν πρὸς 
τὸν ὅμοιον ἀέρα" νῦν δὲ "“ ἔστιν ἐν οἷς ἡλίου πύλας 
χαλεῖ τοὺς ὀφθαλμούς. τὰ δ᾽ αὐτὰ χαὶ περὶ τῆς ἀκοῆς 

χαὶ τῶν λοιπῶν αἰσθήσεων δογματίζει. (90) τὴν δ᾽ 
ἀνθρώπου ψυχὴν διαιρεῖσθαι τριχῇ, εἴς τε νοῦν χαὶ 
φρένας χαὶ θυμόν. νοῦν μὲν οὖν χαὶ θυμὸν εἶναι καὶ 

35 ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις, φρένας δὲ μόνον ἐν ἀνθρώπῳ. 

σ΄ 

“---- φωση 

εν 

2 ξς 

εἶναι δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ καρδίας μέχρις ἐγ-᾿ 
χεφάλον᾽ χαὶ τὸ μὲν ἐν τῇ χαρδίᾳ μέρος αὐτῆς ὑπάρ- 
γειν θυμόν, φρένας δὲ χαὶ νοῦν τὰ ἐν τῷ ἐγχεφάλῳ᾽ 
σταγόνας δ᾽ εἶναι ἀπὸ τούτων τὰς αἰσθήσεις. χαὶ τὸ μὲν 

80 φρόνιμον ἀθάνατον, τὰ δὲ λοιπὰ θνητά. τρέφεσθαίτε τὴν 
ἀυχὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος" τοὺς δὲ λόγους ψυχῆς ἀνέμους 
εἶναι. ἀορατόν τ᾽ εἶναι αὐτὴν καὶ τοὺς λόγους, ἐπεὶ χαὶ 
ὃ αἰθὴρ ἀόρατος. (81) δεσμά τ᾽ εἶναι τῆς ψυχῆς τὰς 

φλέβας καὶ τὰς ἀρτηρίας χαὶ τὰ νεῦρα" ὅταν δ᾽ ἰσχύη 
χαὶ χαθ᾽ αὑτὴν γενομένη ἐρεμῇ, δεσμὰ γίνεσθαι αὐ- 
τῆς τοὺς λόγους χαὶ τὰ ἔργα. ἐχριφθεῖσαν δ᾽ αὐτὴν 
ἐπὶ γῆς πλάζεσθαι ἐν τῷ ἀέρι ὁμοίαν τῷ σώματι. τὸν 
δ᾽ Ἑρμῆν ταμίαν εἶναι τῶν ψυχῶν καὶ διὰ τοῦτο πομ- 
παῖον λέγεσθαι χαὶ πυλαῖον χαὶ χθόνιον, ἐπειδήπερ 
οὗτος εἰςπέμπει ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰς ψυχὰς ἀπό τε 
γῆς καὶ ἐκ θαλάττης" καὶ ἄγεσθαι τὰς μὲν καθαρὰς ἐπὶ 
τὸν ὕψιστον, τὰς δ᾽ ἀχαθάρτους μήτ᾽ ἐχείναις πελά- 

ζειν μήτ᾽ ἀλλήλαις, δεῖσθαι δ᾽ ἐν ἀρρήχτοις δεσμοῖς 
ὑπ᾽ Ἐρινύων. (32) εἶναί τε πάντα τὸν ἀέρα ψυχῶν 

45 ἔμπλεων’ καὶ ταύτας δαίμονάς τε καὶ ἥρωας ὀνομά- 
ζεσθαι" χαὶ ὑπὸ τούτων πέμπεσθαι ἀνθρώποις τούς τ’ 

ὀνείρους καὶ τὰ σημεῖα νόσου τε καὶ ὑγιείας, χαὶ οὐ 
μόνον ἀνθρώποις, ἀλλὰ καὶ προθάτοις καὶ τοῖς ἄλλοις 
χτήνεσιν' εἴς τε τούτους γίνεσθαι τούς τε χαθαρμοὺς 

ὃ0 χαὶ ἀποτροπιασμοὺς μαντιχήν τε πᾶσαν χαὶ χλῃδόνας 

χαὶ τὰ ὅμοια. Ἵ 

8 ́ 

4 και -- 

μέγιστον δέ φησιν εἶναι τῶν ἐν ἀν- 
θρώποις τὸ τὴν ψυχὴν πεῖσαι ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν ἢ ἐπὶ τὸ 
χαχόν. εὐδαιμονεῖν τ᾽ ἀνθρώπους ὅταν ἀγαθὴ ψυχὴ 
προςγένηται, μηδέποτε δ᾽ ἠρεμεῖν μηδὲ τὸν αὐτὸν 

αυΐάδπηι οἱ ἰὰ ἃ αυο τυ δᾶ 68 ἱπιιηογίδ!α 1. ῬΟΥΓΟ δηΐ- 

ΓΩΔ]}1ἃ Θχ 86 ἰηυΐοομ ἢδδεὶ ὁχ βου ηἰ θυ5; 4088 Υ6ΓῸ 6 ἰογγ ἤαῖ 

δοΠΟγΔίΠ6 ΠῚ) ΠΟ. ΡΟΒ56 5} }05ἰ8ἴἜγο. βϑιθη δυΐοπὶ 6856 σοΓ6- 

Βγὶ 51} 1817, αυδὲ ἰη 86 οδ άτιπὶ Θοπ ποδὶ γὰρογαπὶ : ἤδθο ΥΘΓῸ 

ἀυμ ἱπιπαϊ τ νυν, Οχ οογοῦγο αι θη Δ πίαπι οἱ ἢ 1Π|0- 

ΓΟΠῚ Δ ΠΡ} ΪΠΟΙΏα.6 ργοιογα, οχ αυΐϊθ8 οΔΓΟ, Πογνΐ, Ο888, 

ΕἾ ἰοἰυμιαυς οοῃδίδίδί σογθυϑ; 6 νᾶρογα δῖα π), ΔΗΪΠΊΔΠὶ 

δίαυ:α ϑδηδυπ). (29) Ἐογιηδγὶ δυΐθηῃ ῃγίπιο 4υΐάοη ΘΟΠοΓΘ- 

ἰυπι οἱ οοῃηρδείυπι ἰηΐΓ8 ἀϊ65 φυδλαγαρηίδ, δοουπάυπι γογῸ 

γαϊ οπδθῶλ ὨδΔυπιοηΐθ ἰμίγα βορίοπι δυΐ πόυθῃ δυΐ ἀθσσηι υἱἱ 

ῬΙυγίπλυπι Πη6η568 ΘΟ ΒΟ ΠΠηδίυ) ἃίαυ 6 ρογίοοίαπι ἱπί  πΐ ἢ) 

οὐΐ ἰῃ Ἰυθο. ΗδθοΓγα δυΐθπχ ἰῃ 86 ΟΙΏΠ68 Υἱίδβ γδίίοπδϑ, 

αυΐδυβ 808 δογίδ οοπποχίβ οοπίϊπογὶ βοουπάιιπὶ ΘΟ τΌ ΘΗ 85 

ΓΑϊ ποθ, αὐυυ} δἰησυΐα βίδίυ ἷβ ἰοηροῦ θυ δοοδάδηϊ. 568" 

δΌΠ ΘΟ Π οΓ αὐ ἀθπὶ ΟΠηΠθ τι ἃς βροοϊδί πὶ υἱδυπὶ γὰρο- 

ΤῸΠ) 6596 αυοῃάδηῃ ΥγὙ8]16 οδ]άυι!. Αἰἴαυδ [60 ροΓ δοοιη 

δαυδηιαυδ υἱάογο ἀϊοϊξις : ΠῚ πὶ πὶ οδ] ἀυπὶ ἃ (γἰρίαο. 

Νδῃι δἱ 6δϑϑαί (γἰίἀυ15 1116 ἱπ οου 118 νάρονῦ, ἀἰδίαγοί ργοίοείο 

ΔνΟΓΘΌΒ 86ΓΘΠῚ δἰ} 6 Π} : ΠῸΠΟῸ Ὑ6ΓῸ "5 δου δὶ οσυ]οα 50}}5 

Ρογίδϑ ἃρροὶ ἰαί. Βδάοπι οἱ 46 δυάϊξυ: βίαι δο βῃδβίθι5 

το] χυΐδΒ. (30) Ῥογγο δηΐπηᾶπὶ ἢυπιδηδπ) {γί ἰαγίδμη ἀϊνί- 

ἄεγα, ἴῃ ἰηια!]! οουπι οἱ πηρηίοπῃ οἱ δηΐπηυπι. [πἰ|ο]- 

Ἰεοίυτῃη δυίοπη δίαυθ δηΐπ)υπὶ ᾿π6856 οἰἶδηι ΓΟ 40} ἷ8 ΔΗ ΪΠ18.- 

Ἰΐθυβ, 564 πιοῃίθπ) ἰῃ δοῖὸ Ὠοη)ΐηθ. Ε886 δυΐίδθπ ῥγίὶῃ- 

εἰρδίυπι δηΐπηξ ἃ οογὰς ὑϑ406 δα ΟοΥΘΌγαηι, οἱ θδπὶ αυΐά6π) 

4υα: 5[{ ἰπ οογὰδ ἱρβίυ8 ραγίοπι δηΐπη0}πὶ 6886, πιοηΐθηι ὙΟΓῸ 

οἱ ἱπίο!]!ϑοΐυπι αυδ δυπῖ ἴῃ Οογοῦτο : φυδεὶ ρυ 85 Δ ἰδ Ὠ18- 

ΠᾶΓΟ δ6η8::8. ΑΟ Γδίϊοποπι 4υΐ 6 πὶ 6586 ἱπηπ]ογΐ8] 6 ΠῚ, 66- 

ἴογα σϑγὸ πγογίδ ἰβ. Νυϊίγ Π4ΌΘ χ βδηριηθ δηΪΠ.ΆΠ| : 618 

δυΐοτη Γαι οηο08 γϑηΐοβ 6886. ἴρ88Π)| Ὑ6τῸ ὕη8ἃ Οοὔπὶ 805 

Γι οὨἶ 18 6556 ἰην ϑ Ὁ] 6η, φυοά δίῃονς φυοαῦο 5ἰξ ἰην δὶ- 

118. (81) Οοίογαπι, δηἰπλδ υἱ μοι] ΥΟΠ88 6556 εἴ ΔγίοΓ 5 

οἱ ποῦνοβ : υἱδὶ γθγὸ ἱῃυαϊυογίί οἱ ἰπ 86 (ιουϊ αὐυἱοία, 

γἰπουΐϊδ ἱροὶυβ ἤογὶ γδίίοποϑ δίαφυθ ορογᾶ. δηάδπὶ Θχρυ 88Π1| 

οἱ ρῥγοϊδθοΐδηη ἰπ ἴδογγᾶ Ῥδῦ δοίοπιὶ υὑδρᾶγὶ σογρογὶ δ᾽ Π} 1161}. 

Ῥογγο Μοχγουγίυπι δηϊπιάτυπὶ οὐυδίο θη) 6856 δίηχιιο ἰάθο 

ἀυείογοπι ἀεὶ, δίχυε ͵δηϊίογοπι, ἀεπίαιθ ἰογγοπα πὶ), 4006 

6 δα υοὶϊ δῃΐπηδ8 ἃ οογρογίθυβ, ἃ ἰθγγὰ πηδγίαυς ; οἴ ρυγᾶβ 

4υϊάοπη δίαι ρυγραίδβ ἰῃ 8}{55ἰπηυπὶ ἰΙοουπὶ ἀυοὶ, ἱπηρυ ΓΑΒ 

γογο ἐ}Π|8 πὸ δρργορίπαιδγο αυϊάθῃ ποαιδ ἰμυΐοθπ δἰ Ὀἱ 

ἱρϑίβ, οοίογυπι ἃ ΕἸγὶ 5 δϑίγί πρὶ υἱπο δ, 4υδ5 ἢ0}}0 πηοᾶο 

Ρογίγιηςὶ ροδϑίπί. (32) Ουποίυπι ἰΐ6πὶ δογὰ ῃ]ΘΠῸ ΠῚ 6556 

ΔηΪΠΊΔΓΏΠ, Θ8340. 6556 4115 οἱ ἀξοπιοηεβ οἱ ᾿ογοθ8 ΔρρΕ]- 

Ἰοηίυγ : ΡΟΓΓῸ 8 Ὠἰ8 πιΐ{{1 μοπηΐ πηι οἱ δοτηηΐᾷ οἷ βἰρῃᾶ 

προτὶ 80 νδ]οιυάϊηϊ5, πο πιοῦο ΠοπΙ ἰδ115, Ὑ ΡῈ πὶ οἵ ΡΘΟΙΙ. 

ἀΐδυβ δὸ ᾿υπιοηί 5 γοϊαυΐδ : [ἰοπὶ δὰ Π05 Γοίο γι ἱ ̓ π ΓΔ ΟΠ 65 

οἱ οχρίίίομοβ αἰν παι οποίηυς οπηποπὶ οἱ νυδί οἰ μία οἱ ἐ6- 

(ογὰ ἰὰά σορῆυ8. Μδχίπηυμα ὙΟΓῸ ΘΟΓΌΠΙ 4025 ἰῃ Ὠοιηϊπίθυ8 

δβιπί ἀϊχὶ! 6856 ΔΠΪΠ2ΔΠ| ον ο δὰ Ὀοπυπι ἱπά(6ΓῈ 5.76 δὰ [8 - 

ἰ.π|. ἘρΙοοδηυ 8ς Βαδῖοβ 6886 ΠΟΙΏΪΠ68, Φδνιι5 ΒΟΠΔ δηὶ- 
πιὰ Ἄσοηίίμοτγί! : Βοαὺς Υ γὸ υηαυδηὴ 4υΐθβοεγε πεαυθ ἐυῃ- 

Ι4. 
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Λ΄ ῥόον χρατεῖν, (32) ὅρχιόν τ᾽ εἶναι τὸ δίχαιον καὶ διὰ 
τοῦτο Δία ὅρχιον λέγεσθαι. τήν τ᾽ ἀρετὴν ἁρμονίαν 
εἶναι χαὶ τὴν ὑγίειαν χαὶ τὸ ἀγαθὸν ἅπαν χαὶ τὸν 
θεόν" διὸ χαὶ καθ᾽ ἁρμονίαν συνεστάναι τὰ ὅλα. φιλίαν 

δ τ᾽ εἶναι ἐναρμόνιον ἰσότητα. τιμὰς θεοῖς δεῖν νομί- 
ζειν χαὶ ἥρωσι μὴ τὰς ἴσας. ἀλλὰ θεοῖς ἀεὶ μετ᾽ εὐ- 

φημίας λευχειμονοῦντας χαὶ ἁγνεύοντας, ἥρωσι δ᾽ 

ἀπὸ μέσου ἡμέρας. τὴν δ᾽ ἁγνείαν εἶνχι διὰ καθαρ- 
μῶν χαὶ λουτρῶν χαὶ περιρραντηρίων χαὶ διὰ τοῦ χα- 

10 θαρεύειν ἀπότε χήδους καὶ λεχοῦς καὶ μιάσματος παν- 

τὸς χαὶ ἀπέχεσθαι βρωτῶν θνησειδίων τε χρεῶν χαὶ 
τριχλῶν χαὶ μελανούρων καὶ ᾧῶν χαὶ τῶν ᾧοτόχων 
ζῴων καὶ χυάμων χαὶ τῶν ἄλλων ὧν παραχελεύονται 
χαὶ οἱ τὰς τελετὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιτελοῦντες, (μ) 

15 Φησὶ δ᾽ Ἀριστοτέλης περὶ τῶν χυάμων παραγγέλλειν 
αὐτὸν ἀπέχεσθαι τῶν χυάμων ἤτοι ὅτι αἰδοίοις εἰσὶν 
ὅμοιοι ἢ ὅτι “Λδου πύλαις" ἀγόνατον γὰρ μόνον" ἢ ὅτ: 
φθείρει ἢ ὅτι τῇ τοῦ ὅλου φύσει ὅμοιον ἢ ὅτι ὀλιγαρχι- 
χόν' χληροῦνται γοῦν αὐτοῖς. τὰ δὲ πεσόντ᾽ ἀπὸ 

0 τραπέζης μὴ ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ τοῦ ἐθίζεσθαι μὴ ἀχο- 
λάστως ἐσθίειν ἢ ὅτι ἐπὶ τελευτῇ τινος" χαὶ ᾿Αριστοφά- 

νης δὲ τῶν ἡρώων φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων ἐν 

τοῖς Ἥρωσι; 

Μηδὲ γεύεσθ᾽ ἅττ᾽ ἀν ἐντὸς τῆς τραπέζης κατα- 

. ΠΥΘΑΓΌΡΑΣ. 

ἄθηι " Πυχηπι ΟὈίπογο. (33) Τυδβίυπι ἰίσπν τἱπ [δίνοΓο ᾿ΓᾺ- 

μιθηΠ δίαιια ἰάθο Φούθιῃ [υγἰβ᾽ αγᾶπάϊ νἱηάϊοοινι ἀϊοὶ. Ὑὶγ- 

(υΐεπ εἰ 5δηϊδίαπι ὈΟΠΙΠΊ4υ 6 ΟἸΠ6 8416 6 11Π} 6586 [ᾶΓ- 

πιοηίΐδιη : ἰά60 οἰΐδη Παγοθηἷᾶ οοπβίᾶγο οπηηΐᾶ. Αηιϊὶεὶ- 

(ἰλπὶ ἰἰἰἀθ πὶ 6886 Ὡὡυα! ἰδίοπι ἰδγπηοηΐα ἰοεηρογδίδιμῃ. 

Ἡοποτγοβ αἰ 18 ὀχ θοπάος οἱ Ἰιογοϊ 8 Ποη δ 40.8168, βοὰ εἰϊς 

αυϊάθῃ) ΒΟΙΏΡοΓ οἵ οὑπὶ δι 1.5 ἀπιοΐχυς οαπάϊαο οἱ οαβίο 

ΟΟΓΡΟΓΘ ΠΟΠΟΓῸ5 Δ ΟΠ 08, ΘΓ θ118 ὑ 6 ΓῸ ἃ πηογί αἷο. Ρυ- 

Υἱ δίθπη γθγὸ δχρί δι ἰοηἶθι8 ᾿αυϑογίϑθ δίαυο Δδμογϑ!οη θυ 

ἢοῦΐ, ἡδοδηάο ἃ ἔσπογα οἱ ρυογρογᾶ οἱ ἱπαυϊηδπηθηίο οπηηΐ, 

ἰΐοππι ΔΒ ΠΟ ΠΟ 8} ἃγΓοϑβὶβ πλοῦ [οἰ πίϑφαδ οδγηΐ θυ 8 ἰγ 5406 

80 Τηθ]Δηυτγί 5 ονΐβαθο οἱ αὐ οὔ ρϑγίυηΐ δηϊπι)} 0.8, (8018 

4υοηαο οἱ οοἰογίβ φυὰ πηοηοηΐ ΄υὶ ἰη ἰφΙΏρ]} 18 τηγοίογία τὶ- 

ἴυδαυ ὁοηϑυπηπμδηΐ. (34) Αἰΐ δυιΐοπι Ατίδίοίθ]ο8 ἀ6 (8 

ἰάθο δαμηοῃι 586 ᾿ΠΠ πὶ [Δ 015 ἀρο ποπάυπι, δἰνα ΄Ζυοὰ ρὰ- 

ἀοηαΪ5 δἰ πη} 168 βἰηΐ, βῖνα αυοὰ Οτοὶ [δηυΐβ : δυηΐ ΘΠὶΠπῈ 5οἷδο 

ΠΟΙ βοηϊου]δίδο : Β'Υ6 ΄ιιοα σοτγυμηρδηΐ, δἶνα αυοᾶὰ παίιγϑ 

υπἰνογϑὶ δἰ πη ]ο5 βἰηΐ,, εἶνε χυοὰ δὰ ρϑυοογαπι ἀοπιίηδίιπ) 

Ροσίϊποῖ : [15 φυρρα ἴῃ ϑογίοπᾶο υἱυηίυγ. Οὐ νοσο 46 

Τη6η84 οροἰἀογίηΐ ποη [0] 6 ηἀ8, υἱ ϑϑευοδηγυβ ΠΟΠηΐδἰ (οπ- 

Ρογδηΐίοσ θάθγα βίνε χυρὰ δϑϑϑηΐ τηογίυο ἀσδιϊπαῖᾶ : δίᾳι6 

ΑΥὙἸΒΙΟΡ ΙΔ 68 ἸΘΓοι πὶ δἰΐ οἃ 6586 αυδὲ ἀφο ηΐ, ἀΐοοηβ ἰη 

Ηετοΐθυβ, 

Νοὺ συδίαία φυς ἀσοϊἀογίηΐ ἱπέγἃ ΠΟ Π886 ΟἰΓο μη. 

[πέση. 

1. ἀλεχτρυόνος μὴ ἅπτεσθαι λευχοῦ, ὅτι ἱερὸς τοῦ Μηνὸς 
χαὶ ἱκέτης" τὸ δ᾽ ἦν τῶν ἀγαθῶν᾽ τῷ τε Νηνὶ ἱερος" 
σημαίνει γὰρ τὰς ὥρας. τῶν ἰχθύων μὴ ἅπτεσθαι, 
ὅσοι ἱεροί" μὴ γὰρ δεῖν τὰ αὐτὰ τετάχθαι θεοῖς καὶ 
ἀνθρώποις, ὥςπερ οὐδ᾽ ἐλευθέροις καὶ δούλοις. (6) καὶ 

80 τὸ μὲν λευχὸν τῆς τἀγαθοῦ φύσεως, τὸ δὲ μέλαν τοῦ 
χκαχοῦ. ἄρτον μὴ καταγνύειν, ὅτι ἐφ᾽ ἕνα οἱ πάλαι τῶν 
φίλων ἐφοίτων, καθάπερ ἔτι χαὶ νῦν οἱ βάρδαροι᾽ μηδὲ 
διαιρεῖν, ὃς συνάγει αὐτούς οἱ δέ, πρὸς τὴν ἐν ἄἅδου 

χρίσιν" οἵ δ᾽ εἰς πόλεμον δειλίαν ποιεῖν" οἱ δέ, ἐπεὶ ἀπὸ 
85 τούτου ἄρχεται τὸ ὅλον. χαὶ τῶν σχημάτων τὸ χαλ- 

λιστον σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν, τῶν δ᾽ ἐπιπέδων 

χύχλον. γῆρας χαὶ πᾶν τὸ μειούμενον ὅμοιον" χαὶ 
αὔξην χαὶ νεότητα ταὐτόν. ὑγίειαν τὴν τοῦ εἴδους 
διαμονήν, νόσον τὴν τούτου φθοράν, περὶ τῶν ἁλῶν, 

ἀ ὅτι δεῖ παρατίθεσθαι πρὸς ὑπόμνησιν τοῦ διχαίου " οἱ 
᾿ὰρ ἅλες πᾶν σώζουσιν ὅ τι ἂν παραλαύωσι καὶ γεγό- 

νασιν ἐκ τῶν καθαρωτάτων ἡλίου χαὶ θαλάσσης. (80) 

χαὶ ταῦτα μέν φησιν ὃ ᾿Αλέξανδρος ἐν τοῖς Πυθαγορι- 

χοῖς ὑπομνήμασιν εὑρηκέναι χαὶ τὰ ἐχείνων ἐχόμενα ὃ 
(6 Ἀριστοτέλης. τὴν δὲ σεμνοπρέπειαν τοῦ Πυθαγόρου 

χαὶ Τίχλων ἐν τοῖς Σίλλοις δάχνων αὐτὸν ὅμως οὐ πα- 
ρέλιπεν, εἰπὼν οὕτω" 

Πυθαγόρην τε γόητας ἀποχλίναντ᾽ ἐπὶ δόξας 

θήρη ἐπ᾽ ἀνθρώπων, σεμνηγορίης ὀαριστήν. 

0 περὶ δὲ τοῦ ἄλλοτ᾽ ἄλλον αὐτὸν γεγενῆσθαι Ξενοφάνης 
ἐν ἐλεγεία προςμαρτυρεῖ, ἧς ἀργή, 

(8110 Ρ] αΠλΐ8 8}}0}8 ΔΘ ἰποπάυπη, φυοά Μοηϑὶ 8δοοι 51 δία ο 

ο͵υ5 συμῃρίοχ΄: πο. φυϊάσῃι πα θοραίυγ ἰῃ Βοηΐβ5; Μοηβὶ δυίθιη 

580 ΕΓ δγαΐ, απο ᾿ἸΟΓΔ8 δἰσπὶςαΐ. Ρ 8068 ἰΐοι Ποη ρυδίδη- 

ἀοβ 606 αυἱὶ δδεγὶ δυηΐϊ : Π6ΩΠ6 6ηΪΠὶ [Δ5 6856 οδάδιη ας οἱ 

Βοιηΐπῖ θ115 ΔΡροηΐ, δίουὶ ΠΟΟ ΒοΥΥ 5 οἱ "Προ γὶβ. (35) σδηάὶ- 

ἄσπι αυϊάρμη ΄φυοά 6οΐ, δὰ Ῥοηὶ ρογίίπογα ἢδίυγδμῃι : αἰγαη 

γΟΓῸ δὰ Π14]}}. Ῥδηθῇ) ΠΟ. (γϑησοπάηι : ΠΔΙΏ4Ι6 διὶ ΠΠ11ΠῚ 

γοίογοϑδ δι οογιπὴ οοἰθδηΐ, 4υριηδαπιοάυπιὶ πῆς οἰΐδιη 

Ἀγ γί ; Ποαι6 αἰ νἀεπάμπι 6556 4υ] [1108 οορϑί : ἃ}}} δὰ [υἀ]- 

οἷυπὶ γοίογυηΐϊ φιοα ἀρυὰ ἰηίογοβ ἢΐ ; 8} φυοά ἰῃ 6110 (Ὀγηηΐ- 

ἀΐποιῃ (δοίαί ; 8}}} ᾳυοὰ 4} ἰος ἱπείρίαῇ υηϊνογθαπμ. δοὶ 4α- 

ΓΙΠΙ4ῈᾺ6 ἤσιγδγΓΌ ἢ} ΟΠ Ἶ πὶ ρυ ΟΠ ΘΓΓΙ ΠΊ8 Πλ ΒΡ] ΓΔ Πὶ 6886, 

Ρἰδημάγ!η γ γῸ οἰγουΐυπι. δοηροίυΐομι οἱ οππθ ἀρ Γ πηοπίο 

ΟὈποχίαπι ρᾶγὶ γαῖμα ἰοποῦί : ἱανοηζαΐοῃ [46 πη οἱ φυΐϊο- 

αυἱὰ ἱπογοιηθηίδ βιϑεὶρὶἐ ἰάθι 6ο50. 58} 816Π| βροοίοὶ 6856 

συηϑίἀπ[ϊδη)., ᾿ἸΠΟΥΓ.ηὶ οοηΐίγα ᾿ε}08 6586 ἱπίογϊαη. 1}6 

5816 18 56)31556, υἱ Δρροποπάυπη ἰάσίγοο δίδίυογεί, αυοὰ 

}51{Ππ δἀπιοηογοῖ : ποο οἱ φυϊοαυ!α ὁσομρανογὶΐ φογυδὶ 

εἱ εἰσ αγ δὰ ῬΟΓΙΒ81Π|}5 5016 ἃς τηᾶγῖ. (36) Ηδὴο διιηί 4118: 

ΑἸεχδπάογ ἢ ΡΥ Πδρογίοἱδ Γορογδθὺ 86 ΟΠ ΘΠ ΔΓ δ ἰγδάϊξ, 

αοὔί ᾿ν5 Πα, Ατί σοί 168. Ἑπίπηνογο ΡΥ Ππᾶρογε σγαν ἴδηι 

οἱ Τίιποη ἴῃ 5:}}|}5 φυδηην δ {Ππὰπὶ ΟΑΓΡΟΠ8. ΠΟῊ (ἈΠ Ομηἰδὶΐ, 
ἰη Δ η0 βοη(οη(ἰδη) ἸΟ4 068 : 

δυπιηΐδ ΡΥ Παφογαπι ἀοἤεοίοηίοπι δὰ πηδρίσογιῃι, 
4015 οι 68 οσλρῖοί, σγαΐδ σταν δία ἸΟ416]50. 

Οιιοά διίοιῃ αἰΐυ ἰάοπ δ|1Δ5 (υογὶῖ͵, Χοπορὶιδηθ5 ἰῃ ΕἸ υἷα 

ἰοκίφ! ἢ, ΟὈ}1}5 οσ᾽ ἢ, 



1118. ὙΠ]. 8.ἁ ΡΥΤΗΔΟΟΒΑΒ. 

Νῦν αὖτ᾽ ἄλλον ἔπειμι λόγον, δείξω δὲ χέλευθον. 
ὃ δὲ περὶ αὐτοῦ φησιν, οὕτως ἔχει" 

Καί ποτέ μιν στυφελιζομένου σχύλαχος παριόντα 
φασὶν ἐποιχτεῖραι χαὶ τόδε φάσθαι ἔπος" 

ὅ Παῦσαι μηδὲ ῥάπιζ᾽, ἐπειὴ φίλου ἀνέρος ἐστὶ 
ψυχή, τὴν ἔγνων φθεγξαμένης ἀΐων. 

χαὶ ταῦτα μὲν ὃ Ξενοφάνης, (37) ἔσχωψε δ᾽ αὐτὸν 
Κρατῖνος μὲν ἐν Πυθαγοριζούση ἀλλὰ καὶ ἐν 'Γαραν- 
τίνοις φησὶν οὕτως" 

1.0. ἼΕθος ἐστὶν αὐτοῖς, ἄν τιν᾽ ἰδιώτην ποθὲν 
λάθωσιν εἰςελθόντα, διαπειρώμενον 
τῆς τῶν λόγων ῥώμης ταράττειν χαὶ χυχᾶν 

τοῖς ἀντιθέτοις, τοῖς πέρασι. τοῖς παρισώμασιν, 
τοῖς ἀποπλάνοις, τοῖς μεγέθεσιν νουδυστιχῶς. 

δι Μνησίμαχος δ᾽ ̓ Αλχμαίωνι: 

Ὥς Πυθαγοριστὶ θύομεν τῷ Λοξίᾳ. 
ἔμψυχον οὐδὲν ἐσθίοντες παντελῶς. 

(38) ᾿Αριστοφῶν Πυθαγοριστῇ᾽ 
"ἔφη χαταθὰς ἐς τὴν δίαιταν τῶν χάτω 

20 ἰδεῖν ἑκάστους, διαφέρειν δὲ πάμπολυ 
τοὺς Πυθαγοριστὰς τῶν νεχρῶν" μόνοισι γὰρ 
τούτοισι τὸν Πλούτωνα συσσιτεῖν ἔφη 
δι᾿ εὐσέδειαν. Β, δυςχερῇ θεὸν λέγεις, 
εἰ τοῖς ῥύπου μεστοῖσιν ἔδεται ξυνών. 

35 ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ" 

ἘΞσθίουσί τε 
λάχανά τε καὶ πίνουσιν ἐπὶ τούτοις ὕδωρ᾽ 

κε δὲ Ἁ (6 ᾽ ψ λ ’ 

φθεῖρας δὲ καὶ τρίδωνα τήν τ᾽ ἀλουσίαν 

οὐδεὶς ἂν ὑπομείνειε τῶν νεωτέρων. 
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Ναης δὰ τυγϑαῃ) ογ δὰ δίαυα νἱᾶπὶ Ἰποπβίσαρο. 
Ουοὰ νεγὸ ἂς {||ὸ ἀϊχὶϊ, 5ἷς 586 μαδοί : 

ΟἸ πὴ ( 5ἷο (πᾶ 65 ) ἑἰυπάσηίοπι [56 ἐΔί6! Πυτὴ 

Ργφίθγ θη 8 ΠΟπλ ΘΙ, δος πηϊβογδαίυβ αἱΐ : 

Ὀοϑίηθ, Π6 ΠυΞΘΓῸ ΠῚ οὐρα 85 : ΠΔΙ ΟΔΓΕΒ δηγίοὶ 

Θδΐ ἀπ πηυ8, αυοὰ γοχ ἱπαϊοδί ἰρθὰ τἰιὶ. 

Αἰᾳυθ 8 ΧοΠΟρΡ  ϑηθ58. (37) δυρὶ δὶ ἢΠΠὰπὶ Ογαίϊις. ἰὰ 
ΡυἈιαρογίζυβα ; ἃί γθγὸ οἰΐδῃ) ἰπ Ταγοη( ἷβ ἰῃ σης πιο- 
ἄυμπ Ἰοφυϊίυγ : 

Μοϑ διῖο οδί ᾿ρβῖ8, δὶ φυΐβ ἱπῃρϑυ ἰοῦ 

ρόγΙΟ] μὴ ἴδοογα ἰρϑόγυιη ἀοροίγί π υϑ!ΐ, 

Ρογογγοίδοογα σης ροηϊΐυδ οἱ σοηΠιπθΓὸ 

δεαυδί!5, ΘΟ ΓΔρΟΒ ἰδ, οἱ ἱπογγδη 115, 

εἴ φυδη 86 εἰ ἰογιμπἰβ, οαΐς δἀπιοάπη. [Η68.] 

ΜΠΘΒΙΠΔΟ}}}8 δ 6 πὴ ΑἸΟΠΙΏΟΙΘ : 

ὕἱ Ργιάρογίοθ βᾶογὰ (οὶ πη8 1 οχίο ἢ 

ΔΗΪΠΔ..) ΟΟη οἰ Θπί68 οπῃηΐηο Πἰ}. 

(38) Αγ βίορῃοῃ ἰῃ Ρυ ιαροτγί βία : 

Ναιταθαΐ πιογίσογυπι Ζυιπὶ ᾿ηἰΓαςβοΐ ἀοηοβ 

ἴδ] δ Π61}1]08 Υἱάἶ586, δὶ τη] πὶ ἃ οοίογί5 

αἰἤδσγγα ΡυΓΠιαρογϑἴ88 : πᾶπὶ Ὀ᾿[6 πὶ ρδίγοιπ 

8005 58, ΠΟ586 6 σΟΟρΡυΪΟΠΘΒ 5. ΠΔΘΓΘ 

Ρἱοἰαι ἰδ ὀγρο. Β. 1πηπηιπά ΠΔ ΘΟΠΙΠΙΘΠΊΟΓΔ8 ἀδυηι, 

4] οδ]θοίοί βογα!άογυπι 56 οοπηπηογοίο. [π6Ἀ.] 

Ἰ1ίοιη ἰη οοάθῃ : 

Ἑαυμΐ 

ΟΙογᾶ ; ὑγὸ ροίυ ἢ] ηἰδὶ βυγρδηί δαύδῃι : 

Ἶδι γϑγοὸ ᾿"Πυν δηλ, Ρ8}} πὶ, ρεαϊου]οβ 

(ΟἹ γᾶγα Π6Π10 6ϑἱ ᾿υηϊυγαυπὶ αυΐ χιρδί. [π68.} 

30 (3οὴ ᾿Ετελεύτα δ᾽ ὁ Πυθαγόρας τοῦτον τὸν τρόπον.9 χ (39) Μογίιιυβ 688 διίεπι Ργ Πδρογαβ μο. ποθ. Οοπεοθογαῖ 
συνεδρεύοντος μετὰ τῶν συνήθων ἐν τῇ Μίλωνος οἰχίᾳ 
[τούτου], ὑπό τινος τῶν μὴ παραδοχῆς ἀξιωθέντων διὰ 
φθόνον ὑποπρησθῆναι τὴν οἰχίαν συνέθυ," τινὲς δ᾽ αὐ- 
τοὺς τοὺς Κροτωνιάτας τοῦτο πρᾶξαι, τυραννίδος ἐπί- 

85 θεσιν εὐλαδουμένους. τὸν δὴ Πυθαγόραν χαταληφθῆναι 
διεξιόντα " καὶ πρός τινι χωρίῳ γενόμενον, πλήρει χυά- 
μών, ἵνα [αὐτόθι] ἔστη, εἰπὼν ἁλῶναι ἂν μᾶλλον ἣ 
πατῆσαι [ἀναιρεθῆναι δὲ χρεῖττον ἢ λαλῇσαι7" καὶ ὧδε 
πρὸς τῶν διωχόντων ἀποσφαγῆναι. οὕτω δὲ καὶ τοὺς 

40 πλείους τῶν ἑταίρων αὐτοῦ διαφθαρῆναι, ὄντας πρὸς 

τοὺς τετταράχοντα" διαφυγεῖν δ᾽ ὀλίγους, ὧν ἦν χαὶ 

Ἄρχιππος ὃ Ταραντῖνος χαὶ Λύσις ὃ προειρημένος. 
() φησὶ δὲ Δικαίαρχος τὸν Πυθανόραν ἀποθανεῖν χα- 
ταφυγόντα εἰς τὸ ἐν Μεταποντίῳ ἱερὸν τῶν Μουσῶν, 

46 τετταράχοντ᾽ ἡμέρας ἀσιτήσαντα. Ἡραχλείδης δέ 
φησιν ἐν τῇ τῶν Σατύρου βίων ἐπιτομῇ μετὰ τὸ θάψαι 
Φερεχύδην ἐν Δήλῳ ἐπανελθεῖν εἰς Ἰταλίαν καὶ "" παν- 
δαισίαν εὑρόντα Κύλωνος τοῦ Κροτωνιάτου εἰς Μετα- 
πόντιον ὑπεξελθεῖν κἀκεῖ τὸν βίον χαταστρέψαι ἀσιτία, 

ὃ0 μὴ βουλόμενον περαιτέρω ζῆν. “Ἕρμιππος δέ φησι, 
πολεμούντων Ἀχραγαντίνων χαὶ Συραχοσίων, ἐξελθεῖν 

ἴπ ἀοιο Μ|ΙΟΠΙΒ Οὐπὶ 506 15 : 6ΔΠ) Ὑ6ΓῸ ἀπ) πὶ αι δρίδη) 

δχ ᾿15 1.08 116 δά πἰἴ6γὸ ποϊυογαῖ, μῸΓ ἰην  ἀἰδη) ἱπορηάϊῃ : 

διηΐ δυΐοπη αυἱ Οτοίοηϊίδβ ἴρδ08 ΓὙγΑΠΠἰἀΪ5 δυδρίοίομο ἃς 

τηθῖ ορ ρογροίγαβϑα ἀἰοδπί, Ργ Ππδρογὰπ) ἰσ!ΠΓ ροῦ ἴῃ - 

οοπάϊυπι οἰάρϑυπὶ ἀβθθου!! βυηΐ δὰ ἄργιπὶ (Δ 15 οοποίίαηι, 

δὶ σοπϑιἰογαὶ ἀἰσθἢ 8 88 {8 6856 Οδρὶ 4111 683 ΘΟΠΓΌΪΟΑΓΟ ; 

οἱ δἰ 80 ἰῃϑθαιθη θη ᾿υ συ !ῖι5 οοί. Ἐοάδιμᾳαθ τηοάο 

ΡΙαγίπιοβ 6χ ο᾽8 αἰβεῖρι 8, πᾶπὶ ουπὶ 'β80 8 φιβάαρίηίᾳ 

ογαηΐί, [5986 ἱπίογοπιρίοΘ; ΟΠ 1556 ρυσοβ, οχ αι. 

Ατοδίρρυϑ Ταγοηίπι8 [υ{ οἱ [ωγ515 1116 416 πὶ Βα θΓᾶ πιο)ο- 

ΓΝ Πη8. (10) Ῥοτγοὸ σα ἄγου ΡΥΓΠδΔρόγδηι ἴῃ ἀοΙ γι 

Μυβᾶγιπ; αυοὰ Μοίδροηϊ! 6. οοπ[ιρίβεα ἰδίαι! Φαι ᾶ- 

ἀγαρηίδ ἀἰθ5 Δῦϑαιια οἶθο ρογϑ  ἰββοί,, ἀοἴδοίββο ἰῇ. 

οἰ άθ5. υογο ἴῃ Ἐρίΐοπιο Υἱΐδγυπὶ δαίγγί {Ππ| (γα, ρμοκί- 

4υδηϊ ἴῃ Ὠοῖο ΡΙ]ιογθογαϊ ἰδία ρογβοϊνόγαΐ, γοά ἶθθ ἰῃ 

1ἰΔ| πὶ οἱ "ἡ αυμπὶ γορογ 586ΐ... ΟΥὐ]οηὶς Ογοίοιίαίς Μοίδ- 

ΗροΓἃ- 

Ροπίιπι 86 γροορίδ56., ἰδία υἱΐαθ μοῦ (οϑι πὴ ἱποά ΐᾳ ΟὈ 856. 

ἩΓΙΙΡΡΙΙ5 δυίοπλ ἃἰΐ ΠῸ]]0 ἰηίοΓ Αστὶσοπίϊ ο5 δί4ι16 ϑυγᾶς 

οὐθᾶποβ οχογίο ΡΥ Πδσογάπι οχίϑ86 οὐ 8061 18, ΑΓ σοι ἰ 15 
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τὸν Πυθαγόραν μετὰ τῶν συνήθων χαὶ προστῆναι τῶν 

Ἀχραγαντίνων᾽ τροπῆς δὲ γενομένης περικάμπτοντα 

αὐτὸν τὴν τῶν κυάμων χώραν ὑπὸ τῶν Συραχοσίων 

ἀναιρεθῆναι" τούς τε λοιπούς, ὄντας πρὸς τοὺς πέντε 

" χαὶ τριάχοντα, ἐν Τάραντι καταχαυθῆναι, θέλοντας 

ἀντιπολιτεύεοσθχι τοῖς προεστῶσι, (4ἢ χαὶ ἄλλο τι 

περὶ Πυθαγόρου φησὶν ὃ “Ἕρμιππος. [λέγει γὰρ] ὡς 

γενόμενος ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ γῆς οἰχίσχον ποιήσαι χαὶ 

τῇ μητρὶ ἐντείλαιτο τὰ γινόμενα εἰς δέλτον γράφειν 

Ι0 σημειουμένην καὶ τὸν γρόνον, ἔπειτα χαθιεέναι αὐτῷ 

ἔςτ᾽ ἂν ἀνέλθη. τοῦτο ποιῆσαι τὴν μητέρα. τὸν δὲ 

[Πυθαγόραν μετὰ χρόνον ἀνελθεῖν ἰσχνὸν καὶ χατεσχε- 

λετευμένον" εἰςελθόντα τ᾽ εἷς τὴν ἐκχλησίαν φάσχειν ὡς 

ἀφῖχται ἐξ ἄδου᾽ χαὶ δὴ χαὶ ἀνεγίνωσκεν αὐτοῖς τὰ 

ιὸ συμδεθηχκότα. οἷ δὲ σαινόμενοι τοῖς λεγομένοις ἐδά- 

χρυόν τε καὶ ὥμωζον καὶ ἐπίστευον εἶναι τὸν Πυθαγόραν 

θεῖόν τινα, ὥςτε καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῷ παραδοῦναι, ὡς 

καὶ μαθησομένας τι τῶν αὐτοῦ" ἃς καὶ Πυθαγοριχὰς 

χληθῆναι. 

ῶ0 τῷ Πυθαγόρα καὶ γυνή, Θεανὼ ὄνομα. Βροντίνου τοῦ 

Κροτωνιάτου θυγάτηρ᾽ οἵ δέ, γυναῖκα μὲν εἶναι Βρον- 

τίνου, μαθήτριαν δὲ Πυθαγόρου. ἦν αὐτῷ καὶ θυγάτηρ 

Δαμώ, ὥς φησι Δύσις ἐν ἐπιστολῇ τῇ πρὸς Ἵππαρχον, 

περὶ Πυθαγόρου λέγων οὕτως" « Λέγοντι δὲ πολλοὶ τὺ 

45 χαὶ δαμοσία φιλοσοφέν, ὅπερ ἀπαξίωσε Πυθαγόρας, ὅς 

γέ τοι Δαμοῖ τᾷ ἑαυτοῦ θυγατρὶ παραχαταθέμενος τὰ 

ὑπομνάματα ἐπέσχαψε μηδενὶ τῶν ἐχτὸς τᾶς οἰχίας 

παραδιδόμεν. ἁ δὲ δυναμένα πολλῶν χγραμάτων ἀπο- 

δίδοσθαι τὼς λόγως οὐχ ἐδουλάθη" πενίαν δὲ καὶ τὰς τῷ» 

30 πατρὸς ἐπισχάψιας ἐνόμιζε γρυσῶ τιμιωτέρας ἥμεν, χαὶ 

ταῦτα γυνά. ν (43) ἣν χαὶ ᾿Γηλαύγης υἱὸς αὐτοῦ, ὃς 

καὶ διεξέξατο τὸν πατέρα καὶ κατά τινας ᾿Εμπεδο- 

χλέους καθηγήσατο. Ἱππόβοτός γέ τοί φησι λέγειν 

᾿Εἀωπεδοχλέα, 

.Ὁ5 ἘΤήλαυγες, κλυτὲ κοῦρε Θεανοῦς Πυθαγόρεω τε. 

σύγγραμμα δὲ [ψέρεται) τοῦ Ῥηλαύγους οὐδέν, τῆς δὲ 

μητρὸς αὐτοῦ Θεανοῦς τινα. ἀλλὰ καὶ φασὶν αὐτὴν 

ἐρωτηθεῖσαν ποσταία γυνὴ ἀπ᾽ ἀνδρὸς χαθαρεύει, φάναι, 

« ἀπὸ υὲν τοῦ ἰδίου παραχρῆμα, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀλλοτρίου 

40 οὐδέποτε.» τῇ δὲ πρὸς τὸν ἴδιον ἄνδρα μελλούσῃ πο- 

ρεύεσθαι παρήνει ἅμα τοῖς ἐνδύμασι χαὶ τὴν αἰσχύνην 

ἀποτίθεσθαι, ἀνισταμένην τε πάλιν ἅμ᾽ αὐτοῖσιν ἀνα- 

λαμθάνειν. ἐρωτηθεῖσα, « ποῖα; » ἔφη, « ταῦτα δι᾽ ἃ 

ΒΙΒΛ. Η, α. ΠΥΘΑΓΌΡΑΣ. 
Οροπι ἰδίυγυπι; υΐθιι πῃ Πιρᾶπι γογεὶβ αυ}πὶ ἄγ ἢν (α 8 

οοηβίίυπὶ γο]!αΐ εἰγουΐγο, ἃ Θυγδουδδη 8 ΟΟΟἰ δ} ΠῚ 6556 ; ΓΟ] - 

4108 γοῖὸ δὰ ἰγὶσίπία αυΐπαυθ Γαγοπιΐ [1886 ΟΓΟΠπ)δΐοϑ, 

αυμπ: ἀδ δά πιϊηἰϑίγαπᾶδ τορι} Ὁ] 108 δ ἰΐ8, β6η68 4.05 ογαΐ 

δυμηηδ γογύπι, ἀἰδοθηίἰγοηΐ. (41) ΔΙ ἰίοπι αὐ άδηι 

ἀκ Ργίπαροτα Ἠδγαρρυδ γοίεγί ῃυὐυδιιοὰϊ. Αἰΐ οηίπε ἢ] Π πὶ, 

ααυυῃ ἰη [{8}18π| γοϑηϊβοοί,, ϑυ  ογγαηθᾶπὶ ἰθοῖθ56 ἀοΙΏΌ1 

ῃιδίγίαυα τηϑηάδοϑὸ 4.88 δοοίἀογοηΐ ἰδ0ι}}8 ᾿ηβογ ογοί 

ἰοπιρυξαυο δαποίαγοί, ἀοίπα 6 5δἰδὶ ἀοιη (ογεὶ ἀόηθο δηργα 

[ογγδπι οχίγοϊ : ἰὰ τηδίγοπι (οοΐβθ. Ῥοδί δ᾽χυϑὰ ἰδιριβ 

85 θη ἶ5586 ΡΥ ΓΠαρογᾶπι δχϑίουδίυπι δὸ τηδοῖθ οοηίεδοίμπι, 

δἀνοοδίδαιο οσοηείοπα ἀϊχίθ56 οχ ἰηζογὶ8 56 δϑοοηάογα; αυΐη 

οἰΐδπι τγοοϊίδβθο χυϊοχυϊὰ ονθηΐββοῖ. Ἐ05 Ὑὑϑῦο 18 φυδ ἀϊ- 

σου ϑηίυγ δΠδοίοβ ἴῃ Ἰδογίπιδς οὐ αἰ54:.6 ΡγοΓΌΡρίβ86 Ῥυ Π8- 

ξογάπηαυθ ͵δπ ἀϊνίηυπι φυρηάδπι Θχ ΞΕ ΠηΔ Π6 5 ὩΧΟΓΘΒ 51188 

11} ἰῃ ἀἰθοι ρ! πᾶπὶ ἰγδάϊἀΐ856, υἱ φαϊρρίαπι ὁχ οὐυ8 ἀοοίγί πᾶ 

χαὶ ταῦτα μὲν ὃ Ἕρμιππος. (4) Ἦν δὲ αἀάϊεοογοπέ : οάϑαυο ΡΥ αρογίοαβ τοσϑίδβ 6566. ΗδῸ [16γ- 

πιρρυβ8. (42) Εγδίΐ δυΐθιη ῬυΓΠαρογα οἱ ὑχοῦ ΤΊΘΔΠῸ πο- 

ταΐπα, Βγοηίἰεὶ Ογοίοηϊαίςς ἢ|1ἃ : ᾿Δη0 811} Βγοπ πὶ υχοότοπὶ 

Ργειδρογαᾳυο ἀἰδοϊρυϊαπι ἰγδάσηῖ. Ἐγαΐ {1 οἱ ἢ] Πᾶπιο, 

αἱ 1 γ5ῖ5 πῃ ορίβίοα δὰ ΗἸρραγοίνυπι αἰϊ, ἀθ Ῥυ( ᾶρογα ἰῃ 

᾿υης πιοάυπῃ ἰοαιι6η8 : Αἐππέ απέοηι πιμί(} οἰΐαηι ρμιιδί ες 6 

6 μ᾽ ἑοδορλματί, ἰὰ φιοΐ υοἰμὶέ Ρυίμασογαξς, φιὶ φαμιῆι 

Ῥαπιοπὶ Πιϊω οογππιοπίαγία δια σοπιπιοη ἀαγοί, ιι55ϊ{ πὸ 

οσμὶ οαίγα αἀοηιῖπι θα ἰγααεγοί. Ἑα ὑὉ67Ὸ0 φμμηλ ἱπσοη (ὁ 

»οοιπία ροδδοί {δγος ἐἰϊο5 αἰδίγαἤεγο, οπιπίμο ποίιξ : 

γαμρογίαίοηι σμῖρρε ραίγίδφιο πιοπὶία αἸΤῸ ΡΥ οσίογα 

οοπϑμὶί, ἰάφια ηνμίϊογ. (43) Ἐαὶξ {1 εἰ ἢ]ῖι5 Τοϊδυξεβ, 

4υὶ οἰΐαπι ρϑίγὶ βυσοδβοὶί ὃς δοουπάυπι ᾳυοϑάδηῃ ΕἸΩρΡΟά00}}5 

Ργφςορίος ἔξ. Ηἱρροθοίυϑ οοτίς Ἐπιροάοο!οπ) ἀΐσογα δἱξ, 

Τοϊδυζοδ, δ8(6 Οἰάγα Τποδημβ ΡΥΓΠρογαυς. 

Τοϊδυρὶθ φυίΐάοτῃη 5βογὶρίιπι πυ}} πὶ ογίιγ, δ ᾿ρϑῖαδ πιαί τί 3 

ποπηι ἃ. Ηδηο οἰΐαπη γοσαΐδπι αυοίΐίο ἀἷδ6 τυ 16 Γ ἃ Υἷγὸ 

πιυπᾶδ οδϑοΐῖ, αἰχίβϑα [γυπί, ἃ 800 αυϊάοτῃ σοηζίπησ, ἃ} 

δἰίθῃο γογο πυπαυδηιμ. Εἰ γοΓῸ 408 δ πιαγ πὶ μογρογοί, 

Ργοϊρίοθαΐ αἱἱ σαπὶ νϑϑία οἵ υογοοιπάϊαπι ροπογεῖ, 6χ- 

ΒΌΓΘΟηΘ4υ6 ἀδηυο οὐπὶ ἱρδὶβ {ΠΠ8πὶ τηὰἃ τεβαπιογεί. Ἐορδίδ, 

Οὐυδπαῃ} δος, ἱπαυϊί, μ6Γ Ζιδ πη ΘΓ υόοογ. (44) ᾿ΕἶΠῸΓ 

γυνὴ χέχλημαι. » (4) Ὁ δ᾽ οὖν Πυθαγόρας, ὡς μὲν Ἡ -ὸ ργειδξροτδδ φυΐάοπι δδουπάυπι Ἠογδοϊίάοπη βογαρίοπίβ Πυμι 

45 ραχλείδης φησὶν ὁ τοῦ Σαραπίωνος, ὀγδοηχοντούτης 

ἐτελεύτα, χατὰ τὴν ἰδίαν ὑπογραφὴν τῶν ἡλιχιῶν' ὡς 

δ᾽ οἱ πλείους, ἕτη βιοὺς ἐνενήκοντα. χαὶ ἡμῶν ἐστιν 

εἰς αὐτὸν πεπαιγμένα οὕτως ἔχοντα " 

Οὐ μόνος ἐμψύχων ἄπεχες χέρας, ἀλλὰ χαὶ ἡμεῖς" 

ι0 τίς γὰρ ὃς ἐμψύχων ἥψατο, Πυθαγόρα; 

ἀλλ᾽ ὅταν ἐκηθῇ τι καὶ ὀπτηθῦ χαὶ ἁλισθῇ, 

δὴ τότε χαὶ ψυχὴν οὐχ ἔχον ἐσθίομεν. 

οοἰοροδίπιο δοίδίϊβ δῆηο πηογίυυβ δδί, δοουπάσπι ργοργίδπι 

εεἰδΐωπι ἀοϑοτιρίϊοπεπι ; δοουπάυπι ῥἰατίπιοϑ δία ποπᾶβα- 

δίπιο. Νοβ φυοαῦδ ἰῃ ΠἸ0πὶ δἷο Ἰυϑίπιυδ : 

ΝΟ βου ραγεϊβεὶ δηϊπη)δίϊβ, υογτπὶ οἰἶδαι ΠΟΘ. 

Ουΐβαδιη δηἰπιδίδ τογδί ἀΐο πὶ, Ργίπδρογα. 

᾿Αδβὶ υὐὶ φυϊὰ ἰοδίνπι εβῖ,, εἰΐχυπι 651 80 8816 Ββα δι), 

ἴυης οἀΐπηι5, αιδπάο κερὶ γυ5 οπμπὶβ δθοϑί. 



118. ΥἹΕΙ͂, 1. ΡΥ̓ΤΗΛΘΟΟΒΑΞ. 

ἄλλο" 

Ἦν ἄρα Πυθαγόρης τοῖος σοφός, ὥςτε μὲν αὐτὸς 
μὴ ψαύειν χρειῶν καὶ λέγεν ὡς ἄδιχον, 

σιτίζειν δ᾽ ἄλλους. ἄγαμαι σοφόν’ αὐτὸς ἔφα μὲν 
δ οὐχ ἀδικεῖν, ἄλλους δ᾽ αὐτὸς ἔτευχ᾽ ἀδικεῖν. 

(ι6) καὶ ἄλλο" 

Τὰς φρένας ἣν ἐθέλῃς τὰς Πυθαγόραο νοῆσαι, 
ἀσπίδος Εὐφόρθου βλέψον ἐς ὀμφάλιον. [ἦν, 

φησὶ γὰρ οὗτος, ᾿Εγὼν ἦν πρόθροτος" ὃς δ᾽ ὅτε οὐχ 

10 φάσχων ὥς τις ἔην, οὔτις ἔην ὅτ᾽ ἔην. 

χαὶ ἄλλο, ὡς ἐτελεύτα " 

Αἴ, αἱ Πυθαγόρης τί τόσον χυάμους ἐσεδάσθη ; 
χαὶ θάνε φοιτηταῖς ἄμμιγα τοῖς ἰδίοις, 

χωρίον ἦν χυάμων' ἵνα μὴ τούτους δὲ πατήση, 
1δ ἐξ Ἀχραγαντίνων χάτθαν᾽ ἐνὶ τριόδῳ. 

2 

ΑἸϊυὰ : 

Τα 8 ογαΐ βαρίθηβ, υἱ πο] ] οἱ ἔδησογο σᾶΓΠ68, 

ῬγΠᾶρογᾶϑ, πηδσηυπι οἱ ἀϊσογοί 6656 ΒΟ ]0ε : 

Ῥδϑοογοί δῖ 8105. ΜΊΓΟΥ 1 ΒΟρἢ 08 ἰηΐορου ἴῃ88 

Ρογδίδί, ροϊ]υΐος βορὰ (Δ0}} 6886 Δ]108. 

(45) 1ίοῃ δ): υἀ : 

Βοθρίοα ἰη ἘΠρΙιογδὶ γι ϊδης βουΐᾶ γοηδίΐ, 

Ργίπασογαο πηθηΐθ πηι ΠοϑοΘΓα αυΐϊθαυ 8 ἀΥ68. 

δϑουίῃπι δἱΐ : Αηΐο ορ0 Θγδμ ΠηΟΓ(818. Αἱ 116 [ΌΓοης 86 

δηΐε ογἕυπι σου υπὶ, ἔθης, υδὶ ἀγαΐ, πο ογαΐ. 

ΕΠ δἰυὰ ἀδ6 ο᾽08 πχογία : 

συ, δου γι δρογᾶβ αυϊὰ ἰ8η} ο5ὲ νϑηργδίι" ἸυρὶΠπο8 ἢ 

οἱ οὐπὶ αἰδοῖ ρυ}}9 οοοσυθαυ!ξ ργορτγὶ 5 

Νδη Π6 ἰογία δ θα8 (685 οδἰοαγοί ἱῃ δοτο, 

89 Αρτγίροηίηἷα οοοἰάϊ ἰη {γν]ο. 

Ἤνχμαζε δὲ κατὰ τὴν ἐξηχοστὴν Ὀλυμπιάδα καὶ αὐτοῦ ἀΔΕΙοτγαί! δυΐοπι ΟἸγτορίδὰ6 ϑαχδροβίπιδ ἰρβίυβαυε βοιιοῖα ἀυγα- 
τὸ σύστημα διέμεινε μέχρι γενεῶν ἐννέα ἣ χαὶ δέκα- 
((6) τελευταῖοι γὰρ ἐγένοντο τῶν Πυθαγορείων, οὖς καὶ 
᾿Αριστόξενος εἶδε, ΞΞενόφιλός θ᾽ ὁ Χαλχιδεὺς ἀπὸ Θρά- 

40 χης καὶ Φάντων ὃ Φλιάσιος καὶ ᾿Εχεχράτης χαὶ Διο- 
χλῆς καὶ Πολύμναστος, Φλιάσιοι χαὶ αὐτοί, ἦσαν δ᾽ 
ἀχροαταὶ Φιλολάου καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων. 

Υἱΐ ἀϑ4016 δὰ ΠΟΠΆΠῚ δίυ 6 ἀθοἸπηδπι βο ποδί 9 Π6πὶ : (46) ΡΟ- 

δίγοιηΐ οπίμη ΡΥΓΒΔΡΟΓΘΟΓΊΠΙ [Π6Γ6, 4005 οἱ Ατἰδίοχθηυϑυ αἰ, 

Χοπορ ἐ υ5 ΟΠ δ! οἷ η8}5 ὁχ ΤὨγδαοία, οἱ Ρῃδηίο Ρ]}}Ἰαϑίυ 8, οἱ 

Ἑοἰοογαίοδ οἱ Ὠΐοοο8 οἱ ΡΟΪΥπηηοβίυιδ, ἈΠ} 881} οἱ ἱρϑὶ. Ετδιΐ 

διίοι δυάϊίοτοβ Ρἢ]ΠοΪαὶ οἱ Ευγγίϊ Ταγοη(ἱπογυπλ. Ευσγιυμ 

Γεγόνασι δὲ Πυθαγόραι τέτταρες περὶ τοὺς αὐτοὺς κιδυίοπι ΡΥ ιδρογᾶ αι δίβαογ ΘΟάοΠη ἴογα ἰθρΟγα Π60 πῃ] υ πὶ 
χρόνους, οὐ πολὺ ἀπ᾽ ἀλλήλων ἀπέχοντες" εἷς μὲν 

25 Κροτωνιάτης, τυραννιχὸς ἄνθρωπος" ἕτερος Φλιάσιος, 
σωμασχητής, [ἀλείπτης, ὥς φασί τινες]" τρίτος Ζα- 
χύνθιος " τέταρτος αὐτὸς οὗτος, οὗ φααιν εἶναι τἀπόρ-- 
'ρητα τῆς φιλοσοφίας [αὐτῶν διδάσχαλος "] ἐφ’ οὗ χαὶ 

τὸ Αὐτὸς ἔφα παροιμιαχὸν εἰς τὸν βίον ἦλθεν. (47) οἱ 
80 δὲ χαὶ ἄλλον ἀνδριαντοποιὸν Ῥηγῖνον γεγονέναι φασὶ 

Πυθαγόραν, πρῶτον δοχοῦντα ῥυθμοῦ χαὶ συμμετρίας 
ἐστοχάσθαι" καὶ ἄλλον ἀνδριαντοποιὸν Σάμιον: χαὶ 
ἕτερον ῥήτορα μοχθηρόν' χαὶ ἰατρὸν ἄλλον, τὰ περὶ 
χήλης γεγραφότα καί τινα περὶ ΓΟμήρου συντεταγμένον' 

86 χαὶ ἕτερον Δωριχὰ πεπραγματευμένον, ὡς Διονύσιος 
ἱστορεῖ. ᾿Ερατοσθένης δέ φησι, χαθὸ καὶ Φαῤωρῖνος 

ἐν τῇ ὀγδόη παντοδαπῆς ἱστορίας παρατίθεται, τοῦτον 
εἶναι τὸν πρῶτον ἐντέχνως πυχτεύσαντα ἐπὶ τῆς ὀγδόης 
γχαὶ τετταρακοστῆς Ὀλυμπιάδος, χομήτην καὶ ἅλουρ- 

εὖ γίδα φοροῦντα" ἐχχριθέντα τ᾽ ἐχ τῶν παίδων χαὶ χλευα- 
σθέντα αὐτίκα προςθῆναι τοὺς ἄνδρας χαὶ νιχῇσαι. 

(.ι8) δηλοῦν δὲ τοῦτο καὶ τοὐπίγραμμα ὅπερ ἐποίησε 
Θεαίτητος" 

Πυθαγόρην τινά, Πυθαγόρην, ὦ ξεῖνε, κομήτην, 
45 ἀδόμενον πύχτην εἰ χατέχεις Σάμιον, 

Πυθαγόρης ἐγώ εἰμι" τὰ δ᾽ ἔργα μου εἴ τιν᾽ ἔροιο 
Ἠλείων, φήσεις αὐτὸν ἄπιστα λέγειν. 

ἹῬοῦτον ὃ Φαδωρῖνός φησιν ὅροις χρήσασθαι διὰ τῆς 
μαθηματιχῇς ὕλης, ἐπὶ πλέον δὲ Σωχράτην χαὶ τοὺς 

ι0 ἐχείνῳ πλησιάσαντας, καὶ μετὰ ταῦτ᾽ ᾿Αριστοτέλην καὶ 

ΔῸ 56 ἰηνίοοιη ἀἰδίδηΐοβ : υπῦ5 αυϊάσπὶ Οτοίοηϊδίδ, ἰὙΓΆΠΗΪ - 

οὐκ Υἱγ; διίογ Ῥημίδβίας, οογρογὶβ οχογοϊίδίον, [υποῖογ, υἱ 

. αυϊάδῃχ δἰιη.}; ἰογ 5 ΖΔογΠ ]}ἶι.8 ; φιιδτῦί!8 ἢἷἶο ρ86., οὐ] 

δι ηΐ ΔΓΟΔΠΔ 6686 ΡΠ] Οϑορί τ, [ ̓ρϑογιπιὶ ρτγοθρίογ) οἱ ἃ 

4ὺ0 ργουογθ δ] {Πυ ἃ 1056 αἰχὶϊ ἴῃ ρυ δ] ουπὶ πιαπᾶνυΐ. (47) 

διυηΐ αυἱ οἱ α)υπι βου]ρίογομ) Ε]ιοσίηυπι [ΐδ56 αἀἰσδηΐ ΡΥ -. 

{Πππρόγᾶπη, 4υἱ γί πη Υἱδϑ δὶ: υϊμηογὶ ἃς ργορουγίοηὶβ τὸ-. 

Ρογίογ [888 ; δ᾽ίυπι ἰΐοτι δου ]ρίογοιη ϑδχηλιηι ; οἱ δὶ 

ογδίογοῃῃ ΠΟ ὈΟΠΌπ; οἱ δ)ίυπι τηράΐουτι, ᾳυΐ ἀ6 ΠοΓη 5 

βου ρ51 8 ἀ6 Ηοπιοτο αυςθάδπη οοπηροῦαϊΐ ; διίιπι ἰΐοπι αυὶ 

Ποτγίοδ. ἰγδοίαυϊ, δυσίογε Ὠϊοηγδίο. Ῥόγγο ἤυπὸ Εγδίο- 

δι ]Π6π68, Ζυσπῃ εἴ Εἀγογίπυβ ἱπ οοΐδγο Οπιηἰπιοάτ Ὠἰδίοτ δ) 

᾿ἶργο (οδίοηι οἶδ, ργίπηιπὶ {1556 ἰγαά!, φαΐ αυδάγαροβὶ πὰ υ- 

οἰανὰ ΟἸγπιρίδάς βοουπάυπι δγίοιῃ μυρίαι οογίανογιἑ, 00- 

τλδίιπὶ δίας ρυγρυγαΐαπι ; ργΟ πη 4} ΡιΘΓογίΠι οοΓίἃ- 

τηΐπ6 αἴψὰ6 ἰγγίβυπι,, Θομίϊη0 Υἶγοϑ ῥα 1888 80 υἱοῖβϑα. (48) 

Ῥοοίαγαγο δυΐοιι ἰ00 οἰἰδηλ ΟΡ ζγδιηπ)ἃ, αυοὰ δος ΤἬΘΧ"- 

(οἴω : 

Ηοβθρας, ΡυΓΑσογδπὶ δὶ, ΡΥΠΙδροσγϑιαῦδ οοπηδίμηι, 

ποϑίϊ ρογοοὶ γαῖα ἴθ Ρυ σοι ϑαμηΐυπι, 

ΡῬγΓΠδρΟΓδΒ 650 δυπηι : Πη68 δ6ἃ 5ἱ δεΐδ γοχδγίβ 

ΕἸοιπι, ἀἰοθ8 Προ ΒΌΡΟΓΑΓΘ [61]. 

Πυπο Ἑανογίῃυ δἷΐ ἀθῇη ΠΟ Ὠ ἢ [π|8 6 Γ πηδί ΠΟΙ [08Π} τι 

πιδίογίαπ), ἐΓοαι θη 8 ἰὰ ἰδοίβθα δοογαίθπι οἱ 401 ἃ}} 00 

Πυχογὸ, ροδίπιοάυ δυιῖοπ) Αγίβϑίοί 6] ὁποὺ δίοίοοδ. ΡΓΙΠΆΝ}" 



ΒΙΒΔ. ἢ, β. 

τοὺς στωιχούς. ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸν οὐρανὸν πρῶτον 

ὀνουάσαι χόσμον χαὶ τὴν Υἣν στρογγύλην" ὡς δὲ Θεό- 
φραστος, Παρμενίδην' ὡς δὲ Ζήνων, ᾿]σίοδον. (0) 

τούτῳ φασὶν ἀντιπαρατάσσεσθαι Κύλωνα χαθάπερ ᾽᾿Δν- 

δ τίλοχον Σωχράτει. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀθλητοῦ Πυθαγόρου 

καὶ τοῦτ᾽ ἐλέγετο τὸ ἐπίγραμμα᾽ 

Οὗτος πυχτεύσων ἐς Ὀλύμπιχ παισὶν ἄνηθος 

ἤλυθε Πυθαγόρης ὁ Κράτεω Σάμιος. 

δ δὲ φιλόσοφος καὶ ὦδε ἐπέστειλε" 

Πυθαγόρης Ἀναξιμένει. 
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Καὶ σύ, ὦ λῷστε, εἰ μηδὲν ἀμείνων ἧς Πυθαγόρεω 

γενεήν τε χαὶ χλέος, μεταναστὰς ἂν οἴχεο ἐκ Μιλήτου" 
νῦν δὲ χατερύχει σε ἣ πατρόθεν εὔχλεια, χαὶ ἐμὲ δὲ 
ἂν χατείρυχεν ᾿ἈΙνναξιμένει ἐοιχότα. εἰ δὲ ὑμεῖς οἵ 

Ι5 ὀνήιστοι τὰς πόλιας ἐχλείψετε, ἀπὸ μὲν αὐτέων ὃ χό- 
σμος αἱρεθήσεται, ἐπικινδυνότερα δ᾽ αὐτῇσι τὰ ἐκ Νἡ- 
δων. (00) οὔτε δὲ αἰεὶ χαλὸν αἰθερολογέειν μελεδωνόν τε 
εἶναι τῇ πατρίδι χάλλιον. καὶ ἐγὼ δὲ οὐ πάντα περὶ 
τοὺς ἐμεωυτοῦ αὔθους, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμοις οὖς δια- 

80 φέρουσι ἐς ἀλλήλους ᾿Ιταλιῶται, 

Ἐπειδὴ δὲ περὶ Πυθαγόρου διεληλύθαμεν, ῥητέον 
περὶ τῶν ἐλλογίμων Πυθαγοριχῶν᾽ μεθ᾽ οὖς περὶ τῶν 
σποράδην χατά τινας φερομένων᾽ ἔπειθ᾽ οὕτως ἐξ ξάψο- 

μεν τὴν διαδοχὴν τῶν ἀξίων λόγου ἕως ᾿Επιχούρου 
80 καθὰ καὶ προειρήχαμεν. περὶ μὲν οὖν Θεανοῦς χαὶ 

'Γηλαύγους διειλέγμεθα " λεχτέον δὲ νῦν περὶ ᾿ωπε- 

δοχλέους πρῶτον - χατὰ γάρ τινας Πυθαγόρου διήχου- 

σεν. 

ΚΕΦ. Β΄. 

ΕἘΜΠΕΔΟΚΛΗΣ. 

δι. Ἐμπεδοχλῇς, ὥς φησιν Ἱἱππόθοτος, Μέτωνος ἦν 
υἱὸς τοῦ Ἐ μπεδοχλέους, Ἀχραγαντῖνος. τὸ δ᾽ αὐτὸ 
καὶ Τίμαιος ἐν τῇ πεντεχαιδεχάτη τῶν ἱστοριῶν, ἐπί- 
σημον ἄνδρα γεγανέναι τὸν ᾿Ἐμπεδοχλέα τὸν πάππον 
τοῦ ποιητοῦ. ἀλλὰ καὶ “Ἕρμιππος τὰ αὐτὰ τούτῳ 

845 φησίν. ὁμοίως, καὶ Ἡραχλείδης ἐν τῷ περὶ νόσων, ὅτι 
λαμπρᾶς ἡ ἣν οἰχίας ἱπποτροφηχότος τοῦ πάππου. λέγει 

δὲ χαὶ ᾿ΙΣρατοσθένης ἐν τοῖς ᾿Ολυμπιονίκαις τὴν πρώ- 
τὴν χαὶ ἑδδομηχοστὴν Ὀλυμπιάδα νενιχηκέναι τὸν 
τοῦ Μέτωνος πατέρα, μάρτυρι χρώμενος Ἀριστοτέλει. 

40 (52) ̓ Απολλόδωρος δ᾽ ὃ γραμματιχὸς ἐν τοῖς Χρονιχοῖς 
φησιν ὡς" 

9υ 

ἬΙν μὲν Μέτωνος υἱὸς, εἰς δὲ Θουρίους 
αὐτὸν νεωστὶ παντελῶς ἐχτισμένους 
ὃ Γλαῦχος ἐλθεῖν φησιν. 

45 εἶθ᾽ ὑποθάς" 

Οἱ δ᾽ ἱστοροῦντες ὡς πεφευγὼς οἴχοθεν 
εἰς τὰς Συραχούσας μετ᾽ ἐκείνων ἐπολέμει 

πρὸς τοὺς ᾿Δθηναίους ------- ἀγνοεῖν 

ΕἘΜΠΕΈΔΟΚΛΗΣ. 

46 ΟΟἸυπ Δρ06118556 ταιπάαπι, [οστα 06 γοίυπάδηι : ἰὰ 

δυΐοπι ΤΙΘΟρ γαϑίυβ Ῥαγη}θηϊαὶ, Ζθηο Ἠρδδίοάο δϑβείσηδηί. 

(49) ἢ! δἰυπί δάυθγβδίιπι 6556 ΟὙ]ΟΏΘΠῚ.,, 4 Π)Δἀπιοάτπι 

θὲ Ρυἰᾶσογὰ δυΐθη) δἰ οί ἔγοθδ- 

[αγ οἰἴδιι ποὺ ἐρίγδ Ππι8 : 

ΑμΕΠοοσ πὶ ϑοογαίὶ. 

Ηἶἷο ΡαοΥ οἵ ρῈ5}} ἃ ρυογὶ8 δ ΟἸ γῃρίδ τοηϊΐ 

ΡγΓΠΠαρογᾶ8 58 Π)}}.8, ραίγα ϑϑίυΝ ΟΓδίοο. 

26Άι γεγο ΡΙΜΙοϑορ ὶ ορίβίοϊα ᾿ορ ἐΓ ἰῃ πὸ πηοάσπι : 

Ῥυίμασοῦας “παχὶπιοηὶ: 

ΤῊ φμογμα, υἱγογπι ορίϊηιθ, δἱ πίλὶϊ Ρυγίμασοτα οἵ 
" ΘΌΠΟΤῈ οἱ σίογία ῬΥΩΞείαΉ ΟΥ̓ 65565, ὈΙΟ͵οοίο αἴϊο ͵απι 
δος Μ|ιίοίο πυϊογ 5865 : ΠΊΠΟ ὑογῸ 6 οοπίϊπι ̓ Ῥαίεγπα 
εἰ αὐἱία οἰογία, φῶ οἱ Ἠι6 σομεϊπι δδ5οί, δὶ οϑδθηι 
Απαχὶπιομὶ δἰ πηι 5. Οοἰογμηι δὶ ὑὸς υἱγὶ υἱγί6 οἱ 
ἡποΥγ ἰς οχοοί θη ἰ5δὶπιὶ οἰυϊαίες5 αοδογοἐϊς, οἷς σμίάδηι 
οὐ παίι5 ααϊηποίμ, Μοαϊψιο ἰὴ 5 ἐπι !οδίίς5 ἱπϑδίαδιηϊ. 
(90) Νοψιια τυ 7Ὸ δΟΡΊΡΟΥ σοπυθηϊέ αδίγ οὙμηι α΄ σὐδἐϊ υδ511- 
σαν τΤαίϊοπος : ρη δίας ἐπ! ογάπηι αα ραίτίαιη, σἰιΓαξ 
οορὶ αἰ) οποδηα σοηυεγογ6. Αἰημα 00 ΟΝ 56 ΙΡΘΥ͂ 
ηιοὶς πυαςοὸ αἰδρμίαςοπίδιι5, υογ μη οὐ ὑο ἐς ἱπίογϑιπι, 
φεῖδι πὶ 86 ἱπυίοσοια δοουϊμπ {αἰεὶ Ογεδεὶ. 

Ουοηίδιη γΥ6ΓῸ ἀο ΡγΓΠιᾶρογα ἀϊχίηγι5, ἀἰοοηά τη) πὶ ἀ6 ο]8- 

γὶβ ΡΥ Πιδροτγοῖβ : ροβί 1005 ἀϊοοπάμπ ογὶ( ἀ6 ἰϊ8 φυ! βραγβίηι 

Δ ΠΟΠΠ}1158 γοίγαπΓ : υ πὶ ἀοίηςορ5 δά ποοϊϑημιϑ βθσοςβ. 

δ᾽ Οη 8 βογίθιη πη ΓΑ ΠῚ ππὶ Ὁ}}}ΠΟΒορΠογυ πὶ ὕυ8406 δὰ ΕΡ]- 

συγ, 5.6 0{] δ ργᾶ ργοπγϊδηυθ. Ὀκ6 ΤΙθδηο αυΐάσπι οἱ 

'Γοίδυσο )4π| ἀἰχίπη8. : ἀϊοθπάυστῃ ποίου ἀδ ΕἸ ροάοεϊα ργὶ- 

πιυπὶ : ΠΔΠ| 50 Π πὶ ΄υοϑάδπι ΡΥ Πᾶρογ δυάϊΐος [υἰ. 

ΟΑΡ. 1]. 

ΕΜΡΕΠΟΟΙΙ5. 

81, Επροάοοϊοδ, υἱ αἰΐ Ηἰρροθοίυβ, Μοίοπίβ. ΠΠΐ Επιρθ- 

Ιἀεπὶ οἱ Τἰπ,ϑυϑ τοίογί 

Ὶ 

ἀοε}}5 Π]1ὺ5 {υἱΐ, ᾿Αργβοηίίηι!5. 

ἰπ ἀδείπιο φυϊηίο Ηἰπἰογίαγυμπ ᾿ἰὮγΟ,, ἰπϑί ποι [586 Υἱγυ πὶ 

ΕἸ ΡΟ ἤοοϊοῃ ροοίδο ἄνυπ). δ6( εἱ Ηδγπιρρυ8 οδάδπη) σΌΠὶ 

1|1ο αἰξ. Ηογδο 65 {ἰ 46 πὰ ἰπ Πἰθγο ἂς Μογθΐβ οἰᾶγὰ ὁχ (δηιὶ- 

Ἰία {υ͵556 ἰγαάϊξ, ΄φυυπ ἃν 5 οαι05 δἰυογὶί. δ εἷΐ οἱ Εγᾶ- 

ἰοϑ 669. ἴῃ ΟἸΥΠιρίοὨΐεἰ8 δορίυδσοθίπιδ ᾿γί πη ΟἸγπρίδ 6 

Υἱοἶϑ56 Μείοηϊδ ραίγεπι, Αγίβίοί εἰ 15 υἱθῃ8 (65{ἰπηοπῖο. (82) 

Αροϊ!οάοτγυϑβ δυίΐίομη σγαπιπηδί!ου8 ἰῃ ΟἸἸΓΟηἰοἰδ 5ἷ. δἱξ : 

Εγαϊ Μοίοηϊβ ἢ] 05 : φισπη ΤὨαυΓὶοϑ 

ΟἸδιιου8 πλίσγαβϑο ΘΟ (08 ὨΠΙΡΟΓΓΪΠΊ6 

οϑὲ δυοίογ. 

Δοϊπὰο ρΡοσῖ ραυοᾶ : 

Αἱ ᾳυΐ ἰδγυηί τϑηΐβ66 ργοίασιπι ἀοη0 

ΓΡὸπὶ ϑυγδοιιδβ οἱ ἀγηἃ ἰπ Αἰ 005 

ἢἰ8 οΘοηϑοοίαβϑο --- --τ Β1} Π}}}}]} 



18. ΥΙἹΙ, 2. ἘΜΡΕΠΟΘΕΞ. 

τελέως ἐμοὶ δοχοῦσιν' ἢ γὰρ οὐκέτ᾽ ἦν 
ἢ παντελῶς ὑπεργεγηραχώς, ὅπερ 
οὐ φαίνεται, 

᾿Αριστοτέλης γὰρ αὐτὸν, ἔτι δ᾽ Ἡρακλείδης ἑξήχοντα 
δ ἐτῶν φησὶ τετελευτηκέναι. ὃ δὲ τὴν πρώτην χαὶ ἑδδο- 
μηκοστὴν Ὀλυμπιάδα νενιχηχὼς χέλητι τούτου πάππος 
ἣν ὁμώνυμος, ὥςθ᾽ ἅμα καὶ τὸν χρόνον ὑπὸ τοῦ Ἀπολ- 
λοδώρου σημαίνεσθαι. (638) Σάτυρος δ᾽ ἐν τοῖς βίοις 

φησὶν ὅτι Ἐωπεδοχλῆς υἱὸς μὲν ἦν ̓ Εξαινέτου, κατέλιπε 
Ι0 δὲ καὶ αὐτὸς υἱδν᾿ Εξαίνετον - ἐπί τε τῆς αὐτῆς Ὀλυυ -- 

πιάδος τὸν μὲν ἵππῳ χέλητι νενιχηχέναι, τὸν δ᾽ υἱὸν αὐ- 
τοῦ πάλη ἤ ἥ, ὡς Ἡρακλείδης ἐν τῇ ἐπιτομῇ, δρόμῳ. 
ἐγὼ δ᾽ εὗρον. ἐν τοῖς ὑποανήμασι Φαδωρίνου ὅτι καὶ 

βοῦν ἔθυσε τοῖς θεωροῖς ὁ ᾿Εμπεδοχλῇς ἐχ μέλιτος καὶ 
16 ἀλφίτων καὶ ἀδελφὸν ἔσχε Καλλ ἰχρατίδην. Γηλαύγης 

δ᾽ ὃ Πυθαγόρου παῖς ἐν τῇ πρὸς Φιλόλαον ἐπιστολῇ 
φησι τὸν Ἐμπεδοχλέα ᾿Δρχινόμου εἶναι υἱόν. (54) ὅτι 
δ᾽ ἦν ᾿Αχραγαντῖνος ἐχ Σιχελίας, αὐτὸς ἐνάρχοιλενὸς 

τῶν Καθαρμῶν φησιν" 

Ὦ φίλοι οἱ μέγα ἄστυ κατὰ ξανθοῦ Ἀχράγαντος 
ναίετ᾽ ἀν᾽ ἄχρα πόλευς. 

20 

χαὶ τὰ μὲν περὶ τοῦ γένους αὐτοῦ τάδε. ᾿Ἀχοῦσαι δ᾽ 
αὐτὸν Πυθαγόρου Τίμαιος διὰ τῆς ἐνάτης ἱστορεῖ, λέ- 
γῶν ὅτι καταγνωσθεὶς ἐπὶ λογοχλοπία τότε, καθὰ χαὶ 

Πλάτων, τῶν λόγων ἐχωλύθη μετέχειν. μεμνῆσθαι 
δὲ καὶ αὐτὸν Πυθαγόρου λέγοντα " 

Ἦν δέτις ἐν χείνοισιν ἀνὴρ περιώσια εἰδώς : 
ὃς δὴ μήχιστον πραπίδων ἐχτήσατο πλοῦτον. 

οἱ δὲ τοῦτο εἰς Παρμενίδην αὐτὸν λέγειν ἀναφέροντα. 
(85) φησὶ δὲ Νεάνθης ὅτι μέχρι Φιλολάου χαὶ ᾿ἔμπε- 
δοχλέους ἐχοινώνουν οἱ Πυθαγοριχοὶ τῶν λόγων. ἐπεὶ 
δ᾽ αὐτὸς διὰ τῆς ποιήσεως ἐδηυοσίωσεν αὐτὰ, νόμον 
ἔθεντο μηδενὶ μεταδώσειν ἐποποιῷ. τὸ ὁ᾽ αὐτὸ χαὶ 
ΠΠλάτωνα παθεῖν φησι" χαὶ γὰρ τοῦτον κωλυθῆναι. 
τίνος μέντοι γ᾽ αὐτῶν ἤκουσεν ὃ ᾿Ευπεδοχλῆς, οὐχ 
εἶπε᾽ τὴν γὰρ περιφερομένην πρὸς Τηλαύγους ἐπιστο- 
λὲν ὅτι μετέσχεν Ἱππάσου χαὶ Βροντίνου, μὴ εἶναι 
ἀξιόπιστον. ὃ δὲ Θεόφραστος Παρμενίδου φησὶ ζη- 

λωτὴν αὐτὸν γενέσθαι καὶ μιμητὴν ἐν τοῖς ποιήμασι" 

χαὶ γὰρ ἐχεῖνον ἐν ἔπεσι τὸν περὶ φύσεως λόγον ἐξε- 
νεγχεῖν. (56) Ἕρμιππος. δ᾽ οὐ Παρμενίδου, 5 Ξενοφάνους 
δὲ γεγονέναι ζηλωτήν, ᾧ καὶ συνδιατρῖψαι χαὶ μιμή- 
σασῦχι τὴν ἐποποιίαν" ὕστερον δὲ τοῖς [Πυθαγορικοῖς ἐν - 

τυχεῖν. ᾿Δλχιδάμας δ᾽ ἐν τῷ φυσιχῷ φησι κατὰ τοὺς 
αὐτοὺς γρόνους Ζήνωνα χαὶ ᾿Ευπεδοχλέχα ἀχοῦσαι 

Παρμενίδου, εἶθ᾽ ὕστερον ἀποχωρῆσαι, καὶ τὸν μὲν 
Ζήνωνα κατ᾽ ἰδίαν φιλοσοφῆσαι, τὸν δ᾽ ᾿Αναξαγόρου 
διαχοῦσαι χαὶ Πυθαγόρου χαὶ τοῦ μὲν τὴν σεμνότητα 
ζηλῶσαι τοῦ τε βίου καὶ τοῦ σχήματος, τοῦ δὲ τὴν φυ- 

δ0 σιολογίαν. (57) ᾿Αριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ Σοφιστῇ φησι 
πρῶτον ᾿Εμπεδοχλέα ῥητορικὴν εὑρεῖν, Ζήνωνα δὲ 
διαλεχτικήν. ἐν δὲ τῷ περὶ ποιητῶν φησιν ὅτι χαὶ 
Ὁμηρικὸς ὁ Ἐμπεδοκλῆς χαὶ δεινὸς περὶ τὴν φράσιν 

95 
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᾿ΡΓΟΓΑΒ νἱ ἀΘη Ὁ δοῖγο τ Πδι αι (ππὶ αυΐϊάοΠ) 
8ιι[ πιογίιι.5 ογᾶΐ δυΐ βοηθοί ἰδησυϊάυβ : 

αυοὰ πο μγΟΠΔὈ116. 

ΝΟΠΡῈ Ατὶβίοίθοβ. οἱ Ἡργϑο! 165. βογθαηΐ, δὰ ΔΠΠῸ 

δεῖ {15 56. ἀσοϑίπιο Οὔ 586. Οὐἱ γογοὸ ϑβορίυδροοίπιαι δὲ 
λυΠηδπ) ΟἸ ρίαν υἱοογαξ δ ι165, δοιϊθῆν Θοηφο θα Γ 
ποηλΐμο, [ἃ αἱ 5ἴη1}} δηλ με8 ΑἸ) ΑΡΟΠΟύογο αἰσηϊ ἤοοίαγ, 
(93) δαίνγυβ δυίοην ἴῃ Ὑ1{|5 ΕἸηροδοςίοιη αἷξ ἢ] πὶ [556 
Εχα ποῖ, γο φυΐτθα ἀπΐθπὶ οἵ {Ππππὰ ΠΙΐαπα Εχαποίυμι, 64- 
ἀοπιχια ΟἸγπρίδ6 ἰἴρδυπλ 4υΐ δηλ οι αρϑίγὶ ςογίδπηίπα νἱ- 
οἶσϑθ,, {Π}᾿ὰπ γ6γὸ {Π}{π|8 Ποία δίνδ, υἱ δῖ ΠΟΓΔΟ 468 ἰῃ Ερὶ- 

ἴοιηθ, ΘΌγϑιι. Ὑ ΟΓΆ ΘΠΪΠῚ 50 ἰῃ Εδτνογίπὶ (Οοιηπ)θηίδγὶ 5 

τορογὶ ΕἸΠρΡΘἀσοοΙο οἵ Ὀονοῖη Πηδοΐία556 Ἰοραίϊ5. δὰ [ὑδίαιμ 

Ὠ}]: 5[]5 οῃ!οοἴ ἢ) 6χ 0116 οἱ ἰαγίπα, (γαίγοιηψαθ Πα Ἶ596 

(ΔΠΠογα ἀθπι. Τοδυροϑ δυΐθπη ΡΥ Πδσογῶ ΠΙΪὰ5 ἴῃ ορί βίο ἃ 

84 ΡΙΠοαυμ ΕΠΙΡΟάοΕ οι) 81 ΑΓΟΙ ποι [ἶ556 Π] λ. 

(541) Θυοσὰ διυιΐοπι Αρνίσοη  π5 ὁχ δὲς Πα {ποῦ ς, ἰρβα ἰηϊἰυ 

1 μυπίγαϊ!οηυπὰ γοίογί : 

Ο 506 ἱπησοηίση) ἤανᾶ5 Αὐγασαηίδ δὰ Ἀη(.85 

ὈΓΡΘπὶ 4 σ0Π|5 πηι ηἰ 8} ΓΩΘ. 

4 Πδοίοηυβ 46 σοῆθγο ἰρϑίυβ. ΑΠΟἶβ56. διι6 πη ΡΥ  δροΓγδη) 

ΤΙΏΔ 05 διΟίοῦ οί ἱπ ΠΟΠῸ ἩΪδἰογ γι, ἀἰσθῆθ ΠΗΡΓΟ- 

ναίυπι, υοά ἀοοσίΓ απ ον μᾶσϑοί,, σομπβογίίο ὀχ 80 

(υἷ556, 4684] 041} οἰΐατη Ρ]ΔίΟὨΘΙ. : ἱρϑυπη 10 ΠΙΟΠ)Ϊ- 

Πἶδ56 ΡΥ(ΠΠδσογοῦ ΠΒ. ὙΟΓ 5 : 

Ηοϑ ἱπίοϑυ ΥἹΓγ 51:1Π|Π}118 γί γογι πη 706 μοῦ, 

αἰν {15 φὰϊ ἀπίμηΐ ςογἄβίοβ Υἱποδγοί οη 65. 

δυπηί χυΐ ἰδία ΕὈπὶ ἀ6 Ῥαγπιοη 16 αἰ χῖδ56 ρυΐοηῖ. (50) Βοίοι 

ΝΟΔΠ 65 ΡΥ ΓΙᾶσοτίςο5. πδαὰς 84 Ρ]]οἰααμ) οἱ Εἰημρθάο- 

Ο]οπη δ( ΘΟΓΙΏΟΠΙΠῚ ΠΟΠΊΠΠΠ]ΟΠΘΠῚ 8} {6Γ6 ΟΠ] Π65 5011 08. 

Ὁδὶ γογοὸ 'ρ886 ροσιηδίο αἰβο!θ  η8π αἰνυ αν, Ιορσοπ ἴ0}]6- 

τυπί ΕΠ ππ}10 οὐπὶ Θρίοο μοί ΘΟπιηλΐσδγο ἀβεὶρ! πδιὴ 

᾿ Ἰοαγεῖ. 1Ιάθηι Ρ]ἰοπὶ φυοαῦα δοοί ἀΐβ56 πᾶγγδῖ 116 : φυΐρρα 

οἱ πῆς ζυΐπθ6 ργοϊ θἰΐυη. Οὐθπι ἰΔπγθη ἱΠογὰπὶ δυάϊνογὶ 
Ἐπιροάοοϊοθ, ποη αἰχὶξ : οἂπ) οηἷπὶ αυδ ΤοΙδιρίς [ογίυ 

ορ ϑίοἶδπ,,, 'ῃ 4φυ8 Ηἰρράϑι ἃς Βγοῃίϊηιπι) δι ν 856 ἀἰοὶ- 

ἴαγ, ΠΟἢ 6556 ἢ46 ἀΐσπαᾶπι. ΕΠ  γογοῸ ΤΊ ΘΟρ! ἐγδβίι5 ΡΔΓΠ]6- 

πἰάδηῃ {ΠΠπ|πὶ ἰπιἰδίαπι αἰχὶξ ἱραίαϑ46 δι} πὶ ἢ ΡοΟΘΙδ- 

{{005 [υ͵556 : αυυ ρα οἱ ἐΠΠὰπὶ νϑγϑὶ 5 ἀσοίΓη8πὶ ἐς πδίυγδ 

ΓΟΓΌΠῚ ὑγοα 556. (56) Ἠογηρρυβ δυΐθη ἤθη Ρδγιηθῃί-. 

ἀΐξ, γύγυπη ΧΟΠΟΡΠΔΠΪ5 [1556 ἱπι Δίογοιῃ γα! !, αυοουπ; 

ἀΐϊι νογραίυδ ουὐυϑ4}6 σατγπιΐηᾶ πη 8115 6556. ; μΟΒ ΠΟΘ ἼΠὶ 

δυίόπι ΡΥΓΠαρογοὶβ ΟΟΠΡΓΟΘΘΙΠ 6586, ΑἰοἰἀδΠη48 ὙΘΓῸ ἰῃ 

ΡΙιγϑίοο τοίογί οοάθηι [ρογο Ζοποποπ οἱ ΕΠΡΘ]ΟΟΙ ΘΙ. 

πᾶ δυάϊνίσθο Ῥαγιηθηΐθπ), ροϑίοδ δ 60 ἀἰϑύρϑοίθθο : 80 

Ζοποποπὶ αυϊάθηι ΒΘΟΓΘῸΠ) Ρἐ ΝΠ ΟΒΟρ δ 1 6886, ἤΠΠῸ γ6ΓῸ 

Απαχάρογδαη οἱ ΡΥ Πᾶρογᾶπι 811 1586 ἴα δἰ [γί α8 οοηβίδη.: 

(ἰὰπὶ οἱ ργαυ δίοπι νἱΐα αἴχιθ Πιδ} 5, Δ᾽ (ογίυ5 ἀοοίγίπδιη 

3 ἀα πδίυγα γογιπὶ [υΐδ56. ἱπηϊδἴαμπη. (57) Ατίβίοίο!ο8. υογῸ 
ἰη δορὶ ιἰσῖα ργίταπι Επιρθάοοϊοπι ΓΟ Πογίοδε ἱπυΘῃΟΓαπὶ δ}, 

Ζοποποπὶ ΥΉΓῸ ἀϊδ] οί. [ἴπ ᾿ἰτο δυίΐίοπη ἀδ Ροοίΐβ 85856- 

τἶϊ ΗἨοπιογίσυμ [υἶββα Επιροάοοϊοι οἱ οἰουυίοπα τυ] 
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γέγονε, μεταφοριχός τ᾽ ὧν χαὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς περὶ 
ποιητιχὴν ἐπιτεύγμασι χρώμενος" χαὶ δὴ ὅτι γράψαν- 

τος αὐτοῦ χαὶ ἄλλα ποιήματα τήν τε τοῦ Ξέρξου διά-- 
ὅασιν χαὶ προοίμιον εἰς Ἀπόλλωνα, ταῦθ᾽ ὕστερον χα- 

ὁ τέχαυσεν ἀδελφή τις αὐτοῦ ἢ θυγάτηρ, ὥς φησιν Ἵε- 

ρώνυμος, τὸ μὲν προοίμιον ἄχουσα, τὰ δὲ Περσιχὰ 

βουλυθεῖσα διὰ τὸ ἀτελείωτα εἶναι. (55) καθόλου δέ 
φησι καὶ τραγῳδίας αὐτὸν γράψαι χαὶ πολιτικά " Ἥρα- 
χλείδης δ᾽ ὁ τοῦ Σαραπίωνος ἑτέρου φησὶν εἶναι τὰς 

10 τραγῳδίας. Ἱερώνυμος δὲ τρισὶ καὶ τετταράκοντά 

φησιν ἐντετυχηχέναι, Νεάνθης δὲ νέον ὄντα γεγραφέ- 

ναι τὰς τραγῳδίας χαὶ αὐτὸς ἔπειτα αὐταῖς ἐντετυχη- 

χέναι. φησὶ δὲ Σάτυρος ἐν τοῖς βίοις ὅτι χαὶ ἰατρὸς 

ἦν χαὶ ῥήτωρ ἄριστος. Γοργίαν γοῦν τὸν Λεοντῖνον 
15 αὐτοῦ γενέσθαι μαθητήν, ἄνδρα ὑπερέχοντα ἐν ῥητο- 

ρικῇ χαὶ τέχνην ἀπολελοιπότα " ὅν φησιν ᾿Απολλόδω- 

ρος ἐν Χρονιχοῖς ἐννέα πρὸς τοῖς ἑχατὸν ἔτη βιῶναι, (50) 
τοῦτόν φησιν ὃ Σάτυρος λέγειν ὡς αὐτὸς παρείη τῷ 
᾿Εμπεδοκχλεῖ γοητεύοντι. ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν διὰ τῶν 

40 ποιημάτων ἐπαγγέλλεσθαι τοῦτό τε χαὶ ἄλλα πλείω, 

δι’ ὧν φησι" 

Φάρυαχα δ᾽ ὅσσα γεγᾶσι χαχῶν χαὶ γήραος ἄλχαρ 
πεύση, ἐπεὶ αούνῳ σοὶ ἐγὸν χρανέω τάδε πᾶντα. 
παύσεις δ᾽ ἀχχμάτων ἀνέμων μένος, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

66 ὀρνύμενοι πνοιαῖσι χαταφθινύθουσιν ἄρουραν᾽ 
χαὶ πάλιν, ἣν ἐθέλησθα, παλίντιτα πνεύματ᾽ 

[ἐπαξεις ς 
’ ω ’ Ὁ Ἁ 

θήσεις δ᾽ ἐξ ὄμόροιο χελαινοῦ καίριον αὖ χμὸν 
ἀνθρώποις. θύσεις δὲ χαὶ ἐξ αὐχωοῖο θερείου ρο ποις νη Ἁ θ 

Ι ᾿ ’ } ᾽ 4 30 δεύματα δενδρεόθρεπτα,, τὰ δ᾽ ἐν θέρει ἀήσαντα. 
ἄξεις δ᾽ ἐξ ̓ Αἴδαο καταφθιμένου μένος ἀνδρός. 

ΒΙΒΑ. ΠΗ, β. ΕἘΜΠΕΔΟΚΛΗΣ. 

ν᾽ υ͵586, ἰΓΔη 518 10 5 ἰΐο δ. οοἰογϑ δγι 5 ροοί!οδο [οἰ Ποἰ- 

ἴον ἰγδοίδη δ ργϑϑ ΐθ ὑδυπ : δά ῖῖ οἰΐδιη μος; φυοά, 

αυυμπ οἱ 4118 ροθιηδίδ ϑογίραιϑδοΐ οἱ Χογχίβ ἰγαῃϑ πὶ εἰ 

᾿γτηῦτῃ ἰῃ ΑΡΟΙΪ ποτ, οἃ μοδίμιοάοτῃ ἱκπίδυβ ἰγδάϊδεγὶξ 

ΒΟΓῸΓ αὐυεράδπι ἰρδίυ δἰνο 8, υἱ ΗΪΟΓΟΒΥΙῈ5 πιετηϊηϊξ, 

ΠΥπιηῦπι αὐυΐάεπι ἱπιργυάθηβ, Ῥεγϑῖοδ δυΐοπι γευάδης δα 

δοίθηβ, φυοὰ 68 ἱπιρογίεοϊδ εϑϑεηΐ. (58) ΟἸμηπΐπο ἱγαρι άΐδα 

ΠΙυπὶ ργεοίογοδ βογίρϑίβϑα γοίογί δὸ ρο  οἃ : σογυπη Ηογα- 

εἰά65 ϑογδρίοηϊβ αἸὰ5 ἰγαρα ϊδβ 8] (6 τ 3 (556 πιοπιογδῖ. 

ΗΪΟΓΟΠΥΙυ γεγο φυδαγαρίπίδ ἴΓ65 56 16, 1586 δϑδογὶϊ, Νοδῃ. 

[165 δυΐοιη Ὡς ᾿ΠΥ̓ΘΏΘΠὶ δοῦ μϑίϑϑο ἱγαροάϊδβ, αυᾶβ8 ἰρδα 

υοφυεροΞίρδ (3) Ἰοροῦ. ΡΟΓΓῸ 5 γ5 'η Υ {18 γοίογί οἱ πηοάϊ- 

οὐπὶ 1] πὶ (1586 ΟΓΔΙΟΓΘΙΏΠῈΕ ΟΡ πη. Π|. ΟΟΓΡΙ8ΠῚ οηίπὶ [,θοα - 

(ἰηυπ} ᾿μαῖυ5 (υἶ586 ἀἰδοὶρυ!υπι, νἴγυπι ἰῃ ογαίογιδ ἰπϑίσμοπι, 

αυἱ εἱ ἀγίοπι τῃοϊογίοδηι ϑογι ρϑοῦὶξ : ἀυθπὶ ἰγδάϊ Ἀρο! οάο- 

4 τὰυ5 ἴῃ ΟἸιγοπίοἱβ ορηίυηι οἱ που τ) δοΐδίϊβ ἱπηρίοβθα 8ΠΠπο5. 

(39) Ηυῃς αἰΐ δαί γγυϑ ἀΐσεγα βο πὶ ἀἤυϊ5θε 86 ἘΠΙρΡΘάΟΟΙ; 

πιδρίδιι ὀχογοθηί!. ᾿ρϑυπιαυς ἴῃ ροοιδί θυ ἰὰ ργοὔιοεί οἱ 

ἙςΟΠΡΙ υγᾶ 8118, Ζυυμὰ αἀἰοδΐ : 

ΡΙδγιδοᾶ 4υοἷδ ρο 185 ΠΟΓΌΟΒ γο ουόϑυς ϑοποοίδπι, 

Ρογοὶρίθβ, φυδὲ οσυποίδ {ἰδὲ ΘΟΙαΠιυΠῖοΟ 580] : 

ΟΠ Ροβοθ8406 ἰγυςδ5 νοπίογυμ Γ[6 ργοῦο 8, 

ὀχογίϊ ᾿ηϑϑηΐβ αιΐ ναϑίαπὶ Πα θυ5 ἀυτοβ; 

τύγϑιμπι, δἱ θοαὶ, τπὸχ Παπλὶπᾶ ρίστα οἰο δ, 

δίᾳυς δἴγα ἰμάυοοβ 6 ἰδιρεοϑίδία ΒΕΓ ΘΠ. ; 

ἱπάμιοοϑ τηράΐδ ρὲ υνδ5 ἐρϑίδίο 84 ΓῸ5 

οἱ ἢΠαίυϑ βἰςοδ υὶ ροεγοπί οΠπληΐδ Πησϑδ6 : 

οχβεϊοίυπηαυο ΠΟρλ ποῖ στο Γουοοδ 8 ἃ ΟΥΟΟ. 

(οο) Φησὶ δὲ χαὶ Τίμαιος ἐν τῇ ὀχτωκαιδεχάτη κατὰ 5. (60) Μυβίϑαυο ἰΐεπι πιο ΐβ ἐυπὶ Υἱγὰπι δἀπλίγδιϊοιὶ ἰνα] αι 

πολλοὺς τρόπους τεθαυμάσθαι τὸν ἄνδρα. χαὶ γὰρ 
ἐτησίων ποτὲ σφοδρῶς πνευσάντων ὡς τοὺς χαρποὺς 

45 λυμήνασθαι, χελεύσας ὄνους ἐχδαρῆναι χαὶ ἀσχοὺς 
ποιεϊσθαιπερὶ τοὺς λόφους καὶ τὰς ἀχρωρείας διέτεινε 
πῥὸς τὸ συλλαδεῖν τὸ πνεῦμα. λήξαντος δέ, Κωλυσα- 

νέμαν χληθῆναι. Ἡ ραχλείδης δ᾽ ἐν τῷ περὶ νόσων φησὶ 

χαὶ Παυσανία ὑφηγήσασθαι αὐτὸν τὰ περὶ τὴν 

(ὦ ἄπνουν. ἦν δ᾽ ὁ Παυσανίας, ὥς φησιν ᾿Αρίστιππος χαὶ 

Σάτυρος, ἐρώμενος αὐτοῦ, ᾧ δὴ καὶ τὰ περὶ φύσεως 

προςπεφώνηχεν οὕτως, 

(61) Παυσανίη, σὺ δὲ κλῦθι, δαΐφρονος ᾿Αγχίτου υἱέ. 

ἀλλὰ καὶ ἐπίγραμμα εἰς αὐτὸν ἐποίησε" 

40 Παυσανίην ἰητρὸν ἐπώνυμον ᾿Αγχίτεω υἱόν͵ 

φῶτ᾽ Ἀσχληπιάδην πατρὶς ἔθρεψε Γέλα, 
ὃς πολλοὺς μογεροῖσι μαραινομένους χαμάτοισι 

φῶτας ἀπέστρεψεν Φερσεφόνης ἀδύτων. 

Τἰδου5 ἰῃ ἀσοίπιο οείδγο ΗἰΞἰογίδγυπ) διιοίογ οί. Νϑῃ)- 

4ὺ6 Εἰ65}}8 αἰἰᾳυδπάο τεοἰ)οπιοπίες ἤδη υ5, δάθο υἱ ἔγυμου 

οὐΓΓυπιρογοηΐ, ἀχοογίδγὶ δϑὶποθ [0551 (Δο 5406 υἱπίθυδ Θοὺ 

οΟἸ θιι5 οἱ ποηίϊπη νοῦ ἰοὺ δαπηονογὶ δὰ σοιηργο θη άοηῃ - 

ἀοϑ ἤδίιις : οὐβϑδης θα δυΐδιλ νοπ ἰδ ἃ. ον ηΐυ Γεὶ Κωλυσα- 

νέμαν γοσδίιπ) 6556. Ηογδο 65 φυοαι ἰῃ ᾿ἶθγο ἀδ Μογυῖβ 

αἰϊ ουπι Ραυξαηΐδ ἀϊείδβϑο 4Ζυα" ἀ6 [ομμἰηδᾶ οιδηίΐηηι ἰ}}6 βεγὶ - 

Ρεἰϊ. Εγδὶ δυίθη) Ραυξδπίδϑ, υἱ αἰἱὶ ϑαίγγυς οἱ Αγίϑδιίρραβ, 

διιδϑὶι οὐυ5, σαὶ οἱ ἀδ παίυγαᾶ ΠΠ ΓῸ5 οοπιροϑὶίοϑ [18 ἀδάϊοδ- 

ν, 

(61) Ραυδδηΐδ Αποδὶ τὶ βαρίοηςβ, ρογεῖρο, ἢ}. 

δοὰ οἵ ορὶ ργαπιπηᾶ ἰη οὐ (οἱ : 

Ῥαυβδηίδπι πολ παίυπι ᾿πύπὶ Αϑοϊοριδάδειπι, 

οἰδγύπι δἰ υἱΐ πηοάϊοιπὶ ρα γὶδ οἰδγὰ σεὶδ : 

υὶ πλ0} 108 ἀἰείθ Ποπιῃ68 ἰἀπσιοῦθ}8 δοῦτοῦ 

ογίροΐδ ἰωγν δ Ῥεογθορίιοπθϑ δα γ 8. 

Τὴν γοῦν ἄπνουν ὃ Ἡρακλείδης φησὶ τοιοῦτόν τι εἶναι, 35 Εχαπίπηοπι ἰσίιτ Ἠογδο 65. ἰδ]. φυϊάάδιπι ἐθθ8 διΐ, φιοά 

ὡς τριάχοντα ἡμέρας συντυρεῖν ἄπνουν καὶ ἄσφυχτον (εἰσίηία ἀἶοα σογρυϑ ἀῦϑαυς 5 γι ρυϊδυϑηυς ποῖα ἰμΐον 

-ὦ 



[18Β. Υ], 2. ΕΜΡΕΡΟΓΕΞΒ. 

τὸ σῶμα" ὅθεν καὶ εἶπεν αὐτὸν χαὶ ἰατρὸν καὶ μάντιν, 
λαμθάνων ἅμα καὶ ἀπὸ τούτων τῶν στίχων 

(61) ὮὯ φίλοι, οὗ μέγα ἄστυ χατὰ ξανθοῦ ἈΙχράγαντος 

ναίετ᾽ ἀν᾽ ἄχρα πόλευς, ἀγαθῶν μελεδήμονες ἔρ- 

ἴγων, 
ὅ χαίρετ᾽. ἐγὼ δ᾽ ὕμμιν θεὸς ἄμόροτος, οὐκέτι θνητὸς 

πωλεῦμαι μετὰ πᾶσι τετιμένος, ὥςπερ ἔοιχα, 
ταινίαις τε περίστεπτος στέφεσίν τε θαλείης᾿ 

τοῖσιν ἅμ᾽ εὖτ᾽ ἂν ἴχωμαι ἐς ἄστεα τηλεθόωντα, 
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶ σεδίζομαι" οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕπονται 

10 μυρίοι, ἐξερέοντες ὅπη πρὸς κέρδος ἀτχρπός" 
οἵ μὲν μαντοσυνέων χεχρημένοι, οἵ δ᾽ ἐπὶ νούσων 
παντοίων ἐπύθοντο χλύειν εὐηχέα βάξιν. 
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αγυηι ἱποογγυρί 406 ὁογνοῖ : ὑπάς6 οἴϊδιη [{}0πὰ οἱ πχοάᾶΐ- 

οὐπὴ οἱ νδίθπ ἀἰχὶξ, φυοά 51η10]} ὁχ [8 6}}5 γὙογβὶ Ὀ0.8 8,0 6- 

νἰϊ: 

(62) ὕγθϑῖὴ αυὶ Πανὶ δὰ γίραβ Λογασδηίβ, δηγὶοὶ, 

ἰη00}}{18 πηᾶσηϑη), γο8 οἱ ουγαί 5 ̓οποοίῷϑ, 

δδ γοία : ἱπη πο γί }}8 650 ΘΟΠΥΘΓΘΟΓ δρικ νο8., 

400 ΡᾶΓ οϑὲ, τ ὶβ οὐηο 18 ἀἰσηδίυ5 Πόποτγα, 

(ΓΙ Οβἰ8 νἱηοῖι 5 υἹ {18 ΓΟβοΊ5416 ΘΟΓΟΠΠᾺ : 

αὺυ εἶδ φυδηἋο οργορίδϑ γϑηΐδηι οοτηϊίαίι5 δὰ υγρ 65, 

τυ ογῖ .5 πηδύϊ θυϑαι 6 σΟΙΟΓ, σοπλἰ 65 4}}6 δαφαυηίυν 

ἱππυϊηογὶ, δὰ Ἰυογυπι 4008 ἀγάδῃ 9 δοηιΐΐα ἀποῖΐ, 

4υὶ 5:18 δείγα τοϊυπῖ (Δία, οἱ φυὶ ἀΐδοογα πιογθὶ 

Οπμηΐρσοηὶ ομγᾶπὶ ουρίυπΐ ἀγίοθαυο 58] ΕΌΓΟδ. 

(43) Μέγαν δὲ τὸν ᾿χράγαντα εἰπεῖν φησι " Ποταμίλλα γ (63) ΑἸὨΡ] πὶ γερὸ Ασγίρεπίαῃ) ἀἰχίββο γοζογί..... φυοσά ἰπ {1} 
ἐπεὶ μυριάδες αὐτὸν χατώχουν ὀγδοήχοντα " ὅθεν τὸν 

15 Ἐμπεδοχλέα εἰπεῖν, τρυφώντων αὐτῶν, « ἈἌχραγαν- 
φω ΩΣ Ι] ,ὔ 

τῖνοι τρυφῶσι μὲν ὡς αὔριον ἀποθανούμενοι, οἰκίας δὲ 

χατασχευάζονται ὡς πάντα τὸν χρόνον βιωσόμενοι. » 
αὐτοὺς δὲ τούτους τοὺς Καθαρωοὺς ἐν Ὀλυυπία διχρ- ὃ 
ραψῳδῆσαι λέγεται Κλεομένην τὸν ῥαψῳδόν, ὡς χαὶ 

20 Φαδωρῖνος ἐν ἀπομνημονεύμασι. Φησὶ δ᾽ αὐτὸν 
καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐλεύθερον γεγονέναι καὶ πάσης ἀρ- 
ἧς ἀλλότριον, εἴ γε τὴν βασιλείαν αὐτῷ διδομένην 
παρητήσατο, χαθάπερ Ξξανθος ἐν τοῖς . περὶ αὐτοῦ 
λέγει, τὴν λιτότητα δηλονότι πλέον ἀγαπήσας. (6:1) 

45 τὰ δ᾽ αὐτὰ χαὶ Τίμαιος εἴρηχε, τὴν αἰτίχν ἅμα πα- 
ρατιθέμενος τοῦ δημοτικὸν εἶναι τὸν ἄνδρα. φησὶ 
γὰρ ὅτι χλυθεὶς ὑπό τινος τῶν ἀρχόντων χαὶ προδαί- 
νοντος τοῦ δείπνου ὡς τὸ ποτὸν οὐχ εἰςςφέρετο, τῶν 
ἄλλων ἡσυχαζόντων, μισοπονήρως διατεθεὶς ἐχέλευσεν 

80 εἰςφέρειν " ὃ δὲ χεχληχὼς ἀναμένειν ἔφη τὸν τῆς βουλῆς 
ὑπηρέτην. ὡς δὲ παρεγένετο, ἐγενήθη συμποσίαρχος, 
τοῦ χεχληχότος δηλονότι χαταστήσαντος, ὃς ὑπεγρά- 
φετο τυραννίδος ἀρχήν ᾿ ἐκέλευσε γὰρ ἢ πίνειν ἢ κατα- 
εῖσθαι τῆς κεφαλῆς. τότε μὲν οὖν ὃ ᾿Εμπεδοχλῇς 

ϑυ ἡσύχασε" τῇ δ᾽ ὑστεραίχ εἰςαγαγὼν εἰς δικαστήριον 
ἀπέχτεινε χαταδικάσας ἀμφοτέρους, τόν τε χλήτορα 
καὶ τὸν συμποσίαρχον. ἀρχὴ μὲν οὖν αὐτῷ τῆς πολι- 
τείας ἦδε. (66) πάλιν δ᾽ Ἄχρωνος τοῦ ἰατροῦ τόπον 

αἰτοῦντος παρὰ τῆς βουλῆς εἰς χατασχευὴν πατρῴου 
(ὁ μνήματος διὰ τὴν ἐν τοῖς ἰατροῖς ἀχρότητα παρελθὼν 

ὁ ̓ Εμπεδοχλῆς ἐχώλυσε, τά τ᾽ ἄλλα περὶ ἰσότητος δια- 
λεχθεὶς χαί τι καὶ τοιοῦτον ἐρωτήσας" « τί δ᾽ ἐπιγρά- 
ψομεν ἐλεγεῖον; ἢ τοῦτο ; 

Ἄχρον ἰατρὸν Ἄχρων᾽ Ἀχραγαντῖνον πατρὸς ἄχρου 
4ὅ χρύπτει χρημνὸς ἄχρος πατρίδος ἀχροτάτης, » 

τινὲς δὲ τὸν δεύτερον στίχον οὕτω προφέρονται, 

Ἀχροτάτης χορυφῆς τύμθδος ἄχρος χατέχει. 

τοῦτό τινες Σιμωνίδου φασὶν εἶναι, (66) ὕστερον δ᾽ ὅ 
᾿Εμπεδοκλῆς καὶ τὸ τῶν χιλίων ἄθροισμα χατέλυσε 

0 συνεστὼς ἐπὶ ἔτη τρία, ὥςτε οὐ μόνον ἦν τῶν πλου- 

οΟἸηρσοηίδ ᾿οηχίπ πὶ Πι}}}1ἃ ἐπ Δ ἀγοπί αὶ ἀπά οἱ Επηροῦο- 

ΟΙδπ) 1 |}5 Ἰυχυ αἰ Πα πη π5 ἀἰχίθ96, Ασγίσοπίϊπὶ αοἱ ἰοὶὶς 

φεΐάοηι ἑία φιού ἰδ 56 ἀεαάιηί, αο δὶ Ροβίγίαἱδ πιογὶ ἐμ ὶ, 

ἄἀοηιος συογοὸ ἐΐα αὐϊεαπί, φασὶ ρεγροίμο υἱοίωγὶ. ἘΔ8 

ΥΘΓῸ ἰρβδὰ5 Ἐχρίδίίοηθϑ ὁδοί ἷδδα [ογίυγ ΟἸΘΟποποβ τὶιδ- 

Ῥϑοάις9,, ᾳυοιηδαἀπιοάυμη οἱ ΕἙανογίηι8 ἰῃ ΟΟΠπιπιρη γῇ αἰ. 

Εὐΐ888. Ὑ6ΓῸ Θ11Πὶ ἱπργΠ}ῖ8 ΠΙρογυπὶ δίχα Δ οπιηΐ ἰπηρο- 

γα παὶ (δβίυ γοπγο ἰδ πηυ πη ΑΓ βίοι 165 ἰγδάϊξ,, βἰφυΐ οι ὁ] α- 

ἴὰπ| 58] γορπια πὶ γοουβαυ, βίου! ΧΑΠΙ 8 ἰπ ΠΙ Ὀγῖβ ἀθ ἰρεὺ 

πιϑιἰπ!ἰ,, 50] οἰ δέομ υἱίῶ οἃ γί 8 Δ ρ] οίο 5. (64) ἔδ- 

ἀθπὶ οἵ Τί πη γοίογί,, οδυβδηη δἰ πλ}] 8} οἰ η8 ους ἰἰὰ Ρο- 

Ρυϊαγὶβ ιογί. ΑΙΐ δηΐη, αυυπὶ ἰπν ἰἴι8 οβϑοΐ ἃ Ζυοάδπ) 

ὁχ ργίμοὶρί 8 ἂς ἀἰυξί 5 ργοίγαοία οορπᾶ ροΐα8 Ὠθη 8{{0Γ- 

τοίαγ, το φυΐβ8 φυϊοβοθη 5 ἰρϑυτῃ ἱπάϊρπδίυηι ἱπίογγὶ }115- 

8|556 : (υἱ γνϑγὸ ἐ]Πυπὶ ἰηγ ᾶτγαΐ δ ΓδοβίοἸγὶ 86 σαΓΐδο ΤΐηΐΪ- 

βίγιιπη ἀἰχὶῖ. 0] γόγο 1116 δά σεηὶξ, σοηυἝν! ργίπο ρα οοη- 

βιυὺ8 δ8:, ἰά ὁ0 ἀροηΐθ φαΐ {ΠΠ1πΔ γοοδυογαί. 18 ἴνγδη- 

πὰ 15 ἰπἰ ἔπι δάυπηγαθαΐ : ἰυθοραὶ οηΐη αυΐ δίρογα δὲ 

ἰη ὁρυΐ οἴαπαϊ τογὰπ). Ταμπο ἰψίἰυγ Επιροάοο]οβ ἰδουϊί : 

Ροδίγι ἰδ υθγοὸ νοσαίοβ ἱπ ᾿υάϊοίυηι ἰδπιπανὶξ υἱγαπηαι δὸ 

Ρεγοηιὶΐ οἵ ἰην ἰδίογοπι οἱ οοην νϊ γί ποί ρθη. 15[υἃ ἜΓρῸ δ᾽ 

τ ΡΟ  ἰο ἰγαοίδπάιθ ἱπ πὶ ἔα. (68) Ἀυγθὺβ ΑσΓῸΠα 

(φιαεὶ αἰσας ϑυτηχήοηῃθ ) πηράϊεα ἰοεσυπὶ 510] 84 σοηῃδίγυρη-. 

ἀυπ| ΡαίογῃΠ ΠΙΟΠῸΠΙΘΗ 11Ππ| ἃ ϑοηδίυ ροκίυἱαπίο, φυοὰ 

ἱπίεν πγϑάΐςο5 ἃγία ργοροίρυθ δχοθ!!οεγεί, ἴῃ πηράΐυπι 8ι}Ὁ- 

τοχὶξ ἘΠΙρΘάοΟ]68 οἱ ἐἰδγὶ ργο θυΐ,, δίψα ἰηίογ σοίογα 

4τια 46 δ'40.4] 8.6 ἀἰβδογυ, "(8 “Πυπὶ γοσᾶγα οορὶΐ, συ υ3; 

τηοάϊ ἰῃϑογ "6 πη} Οἰσροβ 2 ἢ01Πὶ ΠΟ5 ἢ 

ΘΌΠΙΠΙΟΠΟΠΙ 511} δ. ΠΉΠΐ ρμδίτ8 ἐχ Αὐγαραπία 

ἰνὲς δ ΠγΠ|118 δυχηπηχδδ 00}}153 ᾿γοὶ ρδί γί. 

Ουϊάδπηι διιίοπ) βου πὶ γ γβυπ [ἃ Ργοπαπίϊδηί, 

Ὑογι οὐδ ἤδοο διπλῆν! δ 18 ΘΘρυ ὑγὰ ἰοηρηί. 

Ηοῦ φυϊάδπι δἰ πιοη ἰδ 6886 ἰγδαϊἀδγυηί. (66) Ροδίῃπιοάυπὶ 

γογο ἘΠΙρΘάο00[685 οἰΐδη}) π}}}]6 νἱγογυπι οΟἰ]οσὶο ροϊοϑίδίοπη 

αυγορᾶν , αυοα ΡΟ ἴΓ68 ΔΠη05 ΓΟΙῸ} οδς ργιογαῖ, υἱ Ποῃ 
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σίων, ἀλλὰ καὶ τῶν τὰ δημοτικὰ φρονούντων. ὅ γέ 
τοι Τίμαιος ἐν τῇ πρώτη χαὶ δευτέρα, πολλάκις γὰρ 
αὐτοῦ μνημονεύει, φησὶν ἐναντίαν γνώμην ἐσχηκέναι 
αὐτὸν τῇ πολιτείᾳ φαίνεσθαι" ὅπου δ᾽ ἀλαζόνα χαὶ φί- 

ὁ λαυτον ἐν τῇ ποιήσει [ἴδοι τις ἄν] " φησὶ γοῦν, 

Χαίρετ᾽- ἐγὼ δ᾽ ὕμμιν θεὸς ἀμόροτος, οὐκέτι θγητὸς 
πωλεῦμαι, 

καὶ τὰ ἑξῆς. χαθ᾽ ὃν δὲ γρόνον ἐπεδήμει ᾿Ολυμπίασιν, 
ἐπιστροφῆς ἠξιοῦτο πλείονος, ὥςτε μηδενὸς ἑτέρου 

ιο μνείαν γίνεσθαι ἐν ταῖς διιλίαις τοσαύτην ὅσην Ἰμ- 

πεδοχλέους, (67) ὕστερον μέντοι τοῦ ᾿Αχράγαντος οἶ- 10 
χιζομένου, ἀντέστησαν αὐτοῦ τῇ καθόδῳ οἵ τῶν ἐχθρῶν 

’ ἤ 

ἀπόγονοι" διόπερ εἰς Πελοπόννησον ἀποχωρήσας ἐτε- 

λεύτησεν. οὐ παρῆχε δ᾽ οὐδὲ τοῦτον ὃ Τίμων, ἀλλ᾽ 
16 ὧδ᾽ αὐτοῦ χαθάπτεται λέγων " 

Καὶ ᾿Εμπεδοχλῇς ἀγοραίων 

ληκητὴς ἐπέων" ὅσα δ᾽ ἔσθενε, τοσσάδε εἷλεν 

ἀρχῶν, ὃς διέθηκ᾽ ἀρχὰς ἐπιδευέας ἄλλων. 

ΒΙΒΑ. Η, 8. ΕἘΜΠΕΔΟΚΛΗΣ, 

Β010πὶ δ: βοί ἀϊν απι, σϑγαπι οἰἰδι ρΟρυ Αγ ἴογ βοῃ θη (ἰιπ. 
γόγαπι ΓΙ ΠλῆΡῈ15 [ῃ ρΓίΠπηΟ Θ βθου 0 Πἶγο (᾿ρϑῖ 5 δα πὶ πΘρ6 
τ ΘΠ ΓΙ Οποῖη (Δοἰ  ) βου Ε νυἱάογὶ οὐ πηοῦοβ πηϊηΐπια σθην6- 
Ὠἶδδ6 οὐπὴ ρδγίίθυβ, 488 ἰῃ γΓαρυ] οα βοσυΐα8 οεβοῖ. Εοὶ 
ὉΠ δοίη! οἱ διηογα δυὶ [δγγὶ ἐπ οδγιμίης δἰ φυὶς υἱάρδΐ : 
ἰΐ οηΐμη, 

᾿ β4]νοίο : ἐππη τί} 18 650 ΟΟΠΥΟΓΘΟΓ δρυα νοβ, 

Παη ΙηὐΓίΔ 18, 

οἱ οοἴογᾷ. Ουδηάο ἰ(6ὁΠὶ ΟἸγπιρίᾶ δϊογαῖ, ἰῃ 56 ΟἸΠΟ ὈΓΏΠι 

ΟΟΌ105 ἐοηγνογίοθαϊΐ, αἱ 1} 1π|5 ἴῃ βογμοπίρα5 ἰαηΐ χυδηίδ 

ἘΠΙΡΟά06018 Πογοί πηοπίΐο. (67) Ῥοβίγοπιο ἰϑῆθη 4ιηὰὺπι 

Αρτίροπίυπι εἰν θυ ἰγοαυοηίαγοίαγ, φυοπιίηι5 γοαϊγοΐ ο}- 

δίΠογιπί Π] ἱππότα ἢ. ποροί 8 : ὑπᾶάο ἰῃ ΡΘΙοροηποξυχῃ 

δεορεβὶί,, Πα 00} ἀΐθαι. Τίπιοη διιίθι) πα σης φυϊάριῃ 

Ρυἰογη δὶί, 564 ᾿ρϑαπ) πηογάοί 8ἰς ἀΐοοης : 

ΕἸΩΡΟΦΟΟΙοβαι6 Τογοηβ Ἰδοίδῃς 

ὙΟΓἃ ΒΟΠΟΓΆ : Οἀροβϑὶν! αυΐ, φυδηίδ ν8] θα, 

ῬΓΪπορία, δίαμὶ δἱς ἀϊδροβίδ, 4|1|5 υἱ ὁρογοηΐ. 

Περὶ δὲ τοῦ θανάτου αὐτοῦ διάφορός ἐστιν ὃ λόγος. Σ 106 ἢ] 8 γογο ομίίαι ναγία (οΥαΓ ΟΡἱπίο. Ηδγδο δα δηΐμη 
40 Ἡραχλείδης μὲν γὰρ τὰ περὶ τῆς ἄπνου διηγησάμενος, 

ὡς ἐδοξάσθη ᾿Εμπεδοχλῆς ἀποστείλας τὴν νεχρὰν ἄν- 
θρωπον ζῶσαν, φησὶν ὅτι θυσίαν συνετέλει πρὸς τῷ 
ΠΠεἰσιάναχτος ἀγρῷ. συνεχέχληντο δὲ τῶν φίλων τινές, 

ἐν οἷς καὶ Παυσανίας. (68) εἶτα μετὰ τὴν εὐωχίαν οἷ μὲν 

2:, ἄλλοι χωρισθέντες ἀνεταύοντο, οἱ μὲν ὑπὸ τοῖς δένδροις 
ὡς ἀγροῦ παραχειμένου, οἱ δ᾽ ὅπη βούλοιντο, αὐτὸς δ᾽ 
ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ τόπου ἐφ᾽ οὗπερ κατεχέχλιτο. ὡς δ᾽ ἧμέ- 
ρᾶς γενηθείσης ἐξανέστησαν, οὐχ εὑρέθη μόνος. ζητου- 
μένου δὲ χαὶ τῶν οἰκετῶν ἀναχρινομένων χαὶ φασχόντων 
μὴ εἰδέναι, εἷς τις ἔφη μέσων νυχτῶν φωνῆς ὑπερμεγέ- 
θους ἀχοῦσαι προςκαλουμένης ᾿Πυπεδοχλέα, εἶτ᾽ ἐξα- 

ναστὰς ἑωραχέναι φῶς οὐράνιον χαὶ λαμπάδων φέγ- 
γος, ἄλλο δὲ μηδέν" τῶν δ᾽ ἐπὶ τῷ γενομένῳ ἐχπλα- 
γέντων, καταβὰς ὃ Παυσανίας ἔπευψέ τινας ζητήσον- 

4εἐ τὰς. ὕστερον δ᾽ ἐχώλυσε πολυπραγμονεῖν, φάσχων 
εὐχῆς ἄξια συυδεθηχέναι χαὶ θύειν αὐτῷ δεῖν καθαπερ- 

εὶ γεγονότι θεῷ, (60) “Ἕρμιππος δέ φησι [Πἀνθειάν 
τινα Ἀχραγαντίνην ἀπηλπισμένην ὑπὸ τῶν ἰατρῶν 

θεραπεῦσαι αὐτὸν καὶ διὰ τοῦτο τὴν θυσίαν ἐπιτελεῖν᾽ 
0 τοὺς δὲ χληθέντας εἶναι πρὸς τοὺς ὀγδοήχοντα. 11π- 

πόῤοτος δέ φησιν ἐξαναστάντα αὐτὸν ὡδευχέναι ὡς 
ἐπὶ τὴν Αἴτνην, εἶτα παραγενόμενον ἐπὶ τοὺς κρατῆῇ- 
ρᾶς τοῦ πυρὸς ἐναλέσθαι καὶ ἀφανισθῆναι, βουλόμε- 
νον τὴν περὶ αὑτοῦ φήμην βεῤαιῶσαι ὅτι γεγόνοι θεός, 

ι5 ὕστερον δὲ γνωσθῆναι, ἀναρριπισθείσης αὐτοῦ μιᾶς 

τῶν χρηπίδων᾽ γαλχᾷᾶς γὰρ εἴθιστο ὑποδεῖσθαι, πρὸς 
τοῦθ᾽ ὁ Παυσανίας ἀντέλεγε. (7υ) Διόδωρος δ᾽ ὃ 
᾿Εφέσιος περὶ ᾿Αναξιμάνδρου γράφων φησὶν ὅτι τοῦτον 
ἐζηλώχει, τραγικὸν ἀσχῶν τῦφον καὶ σεμνὴν ἀναλα- 

το βὼν ἐσθῆτα. τοῖς δὲ Σελινουντίοις ἐμπεσόντος λοιμοῦ 
διὰ τὰς ἀπὸ τοῦ παραχειμένου ποταμοῦ δυςωδίας, 
ὥςτε χαὶ αὐτοὺς φθείρεσθαι χαὶ τὰς γυναῖκας δυςτοχεῖν, 

αυυπιὶ ἐῃᾶγγαβδεῖ 4085 διη{ 46 [δηλΐπὰ ἐχδηϊηνὶ, αἱ Εἰηροάο- 

Ο᾽68 ΠΧ ηλπὶ Θχ ΘῸ μ]ογδπὶ ΟΟΠΒΘΟ 18 ορνοῖ, αυοῆ 

τυ] γοη ἀο(υποίδηη Υἱνι (ἰδ πδοί., δἱΐ ἢ] πὶ βδογίἢ- 

οἴυπὶ δὰ ΡΙδἰαπ  Ε18 ἀρτιιπ [δ οἶ586., σοι γοΟδ[ἰ8 ρἰ οΓΙΒ4 6 οχ 

808, [πο Γ αι οἱ Ῥδυδδηΐδ8 ογαί. (05) )ὶ γογο οοηνἱνίο 

Ρογδοίο οοίογὶ φυΐάδηι Ιοοο ραυ!!αϊὴ ἀἰστγοθοὶ, δ}}} σὰ Ὁ ἂΓα 

θογῖθι5 (δά ͵ δοοθ αὶ 86 6Γ) 56 δ φι!θβοσπήμμη οοπιροδαθγαηᾷ, 

8}1| φιοουπαιθ υἰϑυπ οϑί ἰῃ ἰΙο0 φυϊονόγιμξ, ἱρθθ ουδὲ 80" 

οαθυογαί Ρογηϊδηδίί. Μίδηθ δυΐοπι [(Δοΐ0 6 βοῆηο δχοὶ 8 

σοἰογὶβ 50{1|8 ἴρ56 Γρϑγ "5 ἤθη οβί. Εδοίδ διΐθηη αἰ Πἰροπίὶ ἰῃ- 

4051 {{0Π6 ὃ 50ΓΥῚΒ 4 οὕ ΠΟρΑΡΔΏ (116 56 5οῖγα, αη08 

[αἱ φυ! ἀϊσογοί 56 ποοσίο τποάϊὰ ἐπ σοηΐοηη Θχδυ 556 γοσθι 

Επηρδάοοϊοιῃ γοσδηΐοπι, ἴ} νΘΓῸ 00] δυν γοχίβοοί, σο] οβίριη 

Υἱἀἴδϑα Ἰυσοπὶ οἱ 5] ἤόγοι ἰάλγιπη, ἢ} δἰ. }Π}4 

νΟΓΟ ἰῃ 00 ιοά σοηζίμογαί δι ρΟΠ 5, ἀυβοοπα ὁ Ῥδι58- 

Πἰα5 αἱ πη ογοῖ φυΐ απαγογοπί. Ῥοβίιηοάυμῃ νόγο ρῥγοὶὶ- 

θυϊ! φυομλῖπιι8 υἱἱογ5 φυφγογοηῖ, ἀϊοοης. ἢ} ομ ϊρίθοδ 

4ποἋ 510] φυΐδαια πᾶ νη. οχομίαβϑοί,, οίψυα υἱροῖα ἰμίοῦ 

(θο8 γϑοδρίο 5δογᾷ ὁ586 (Δοϊθ πα. (09) ΠΕΡ ρμι5. δυΐοιῃ 

ἅΠπιπὶ 4υυπὶ Ῥαη θαι ἀυδηλπιὶ Αγ ΘΠ ΠΔΠὶ ἀραρογαία πι 

ἃ ΠΊΘΟΙΟΙ5 ουγαβϑοί, Ποϑ([45 ΟὉ ἰὰ ΠΠΠ 556 : χα νόσγὸ ἰμνδιὶ 

γδηῖ, δι] οοὐἰορίπία [ὈΓΠιΘ [υ͵536.. ΗΙΡρΡο οί γόγὸ ἢ] πὶ δἱΐ, 

0] ὀχϑυγγοχογαῖ, ΖἘΪπαπι ρο Π|556 : ἀυ0 4υ) ρογνθηϊβϑοῖ, 

ἴῃ ᾿ση}8 ογδίογοϑ 56 1) οἰδ5ὸ οἱ 6 σοῃηθροοία αἰ εἶδδο, ἀθ ἢ 61) 

ουρὶ! (Ι͂ΔΘογΓὸ Τἀπιδιηαθ ἀϑίσαογο αυρὶ ἀθὺβ εἴδεα εἰ : 

μοδίθα νόγοὸ αἱ 5056 ΓΟ πα δογοῖ δρηΐαμν οἱ Θχρ]ογϑίμ μι 

Θό56, ὅπ ὁχ {ΠΠπ8 ογορίἀϊς. νἱ Πδιημλοῦ οχ ἱπηεἰπη8 δὰ οχίο- 

γογὰ γοὐοεία : ΄υΐρρὸ γὸᾶβ συβίδγο ϑοϊοθαὶ. Ηΐπὶς ἴδηρ 

Ῥδιυπαηίαβ γο οἰ θαίυγ, (70) Οοίόγαμι Ὀἱούογῃβ Ἐρ[ιοδίιϑ 

ὧδ ΑΠπδΧΙ Δ Πἦγο 5010 0Π5 41} {ΠΠπ|π }}}}5 Θι] ἢ [αΐθθο, 

ἰπ δ πιϊο γι σαιῃ ἐγ ]οαιθη ίαπι γοβ 5η 6 αταν  ἰδἴοπι. 

Ἐπίιηνεγο ἀσπ} 56 ΠΠπ0 8 {108 6χ δ δοοη( 5 ἤν} (ρίοτγο ρρϑιὶβ 

ἱπναϑίβοοξ, δθὸ τι} οἱ ἱμο] πιογογοηΐι Γ οἱ Ὀχογὸδ ρατγία [ὸ- 
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1. ΥὙΠΠ],.2. ΕΜΡΕΠΘΟΓΕΚ 
ἐπινοῆσαι τὸν Ἐμπεδοχλέα χαὶ δύο τινὰς ποταμοὺς 
τῶν σύνεγγυς ἐπαγαγεῖν ἰδίαις δαπάναις: χαὶ κατα- 
μίξαντα γλυχᾶναι τὰ ῥεύματα. οὕτω δὴ λήξαντος τοῦ 
λοιμοῦ καὶ τῶν Σελινουντίων εὐωχουμένων ποτὲ παρὰ 
τῷ ποταμῷ, ἐπιφανῆναι τὸν ᾿Εμπεδοχλέα " τοὺς δ᾽ ἐξα. 
ναστάντας προςχυνεῖν χαὶ προςεύχεσθαι χαθαπερεὶ θεῷ. 
ταύτην οὖν θέλοντα διχθεβαιῶσαι τὴν ὑπόληψιν εἰς τὸ 
πῦρ ἐναλέσῆαι. (71) τούτοις δ᾽ ἐναντιοῦται Τίμαιος, 
ῥητῶς λέγων ὡς ἐξεχώρησεν εἰς Πελοπόννγσον χαὶ τὸ 
σύνολον οὐχ ἐπανῆλθεν" ὅθεν αὐτοῦ χαὶ τὴν τελευτὴν 
ἄδηλον εἶνχι, πρὸς δὲ τὸν Ἡραχλείδην καὶ ἐξ ὀνό- 
ματος ποιεῖται τὴν ἀντίρρησιν ἐν τῇ τετάρτη Συρα- 
χόσιόν τε γὰρ εἶναι τὸν Πεισιάνακτα χαὶ ἀγρὸν οὐχ 
ἔχειν ἐν ᾿Αχράγαντι" Παυσανίαν τε μνημεῖον ἂν πε- 
ποιηχέναι τοῦ φίλου, τοιούτου διαδοθέντος λόγου, ἢ 
ἀγαλμάτιόν τι ἃ σηχὸν οἷα θεὸ" χαὶ γὰρ πλούσιον 
εἶναι. « Πῶς οὖν, φησὶν, εἰς τοὺς χρατῆρας ἥλατο 
ὧν ὡς σύνεγγυς ὄντων οὐδὲ μνείαν ποτὲ πεποίηται : 
(22) τετελεύτηκεν οὖν ἐν Πελοποννήσῳ. οὐδὲν δὲ πα- 
ράδοξον τάφον αὐτοῦ μὴ φαίνεσθαι" μηδὲ γὰρ ἄλλων 
πολλῶν. » τοιαῦτά τινὰ εἰπὼν ὃ Τίμαιος ἐπιφέρει" 
« Ἀλλὰ διὰ παντός ἐστιν Ἡρακλείδης τοιοῦτος παρα- 
δοξολόγος, χαὶ ἐχ τῆς σελήνης πεπτωχέναι ἄνθρωπον 
λέγων. » Ἱἱππόδοτος δέ φησιν ὅτι ἀνδριὰς ἐγχεχαλυω- 
μένος ᾿Εμπεδοχλέους ἔκειτο πρότερον μὲν ἐν Ἀχρά- 
γαντι, ὕστερον δὲ πρὸ τοῦ “Ῥωμαίων βουλευτηρίου 
ἀκάλυφος [ξηλονότι μεταθέντων αὐτὸν ἐκεῖ “Ρωμαίων: 
γραπταὶ μὲν γὰρ εἰχόνες (αὐτοῦ) ἔτι καὶ νῦν περιφέρον- 
ται, Νεάνθης δ᾽ ὁ Κυζιχηνὸς ὁ χαὶ περὶ τῶν Πυθαγορι- 

χῶν εἰπών φησι Μέτωνος τελευτήσαντος τυραννίδος 
ἀρχὴν ὑποφύεσθαι- εἶτα τὸν ᾿Πιμπεδοχλέα πεῖσαι τοὺς 
᾿Αχραγαντίνους παύσασθαι μὲν τῶν στάσεων, ἰσότητα 
δὲ πολιτικὴν ἀσχεῖν. (73) ἔτι τε πολλὰς τῶν πολιτί- 
δων ἀπροίχους ὑπαρχούσας αὐτὸν προιχίσχι διὰ τὸν 

παρόντα πλοῦτον᾽ διὸ δὴ πορφύραν τ᾽ ἀναλαθεῖν αὐὖ- 
τὸν καὶ στρόφιον ἐπιθέσθαι ρυσοῦν, ὡς Φαθωρῖνος ἐν 

ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ. ἔτι τ᾽ ἐμθάξδας χαλχᾶς καὶ 
στέμμα Δελφιχόν. κόμη τ΄ ἦν αὐτῷ βαθεῖα καὶ παῖδες 
ἀχόλουθοι χαὶ αὐτὸς ἀεὶ σχυθρωπὸς ἐφ᾽ ἑνὸς ἣν σχή- 

ματος. τοιοῦτος δὴ προήει, τῶν πολιτῶν ἐντυχόντων 
χαὶ τοῦτ᾽ ἀξιωσάντων οἱονεὶ βασιλείας τινὸς παράσημον. 
ὕστερον δὲ διά τινα πανήγυριν πορευόμενον ἐπ᾽’ ἀμά- 
ξὴῃς ὡς εἰς Μεσσήνην πεσεῖν χαὶ τὲ» μηρὸν χλάσαι" 
νοσήσαντα δ᾽ ἐχ τούτου τελευτζσαι ἐτῶν ἑπτὰ χαὶ ἐθδο- 
μήχοντα. εἶναι δ᾽ αὐτοῦ χαὶ τάφον ἐν Λεγάροις. (74) 
περὶ δὲ τῶν ἐτῶν ᾿Αριστοτέλης διαφέρεται" φησὶ γὰρ 
ἐχεῖνος ἐξήχκοντ᾽ ἐτῶν αὐτὸν τελευτῆσαι" οἱ δ᾽ ἐννέχ 
χαὶ ἑκατόν. ἤχμαζε δὲ κατὰ τὴν τετάρτην καὶ ὀγδοη- 
χοστὴν Ὀλυμπιάδα. Δημήτριος δ᾽ ὃ Τροιζήνιος ἐν 

ὅ0 τῷ χατὰ σοφιστῶν βιθλίῳ φησὶν αὐτὸν καθ᾽ “Ὅμηρον 

Αψάμενον βρόχον αἰπὺν ἀφ᾽ ὑψηλοῖο χρανείης 
αὐχέν᾽ ἀποχρεμάσαι, ψυχὴν δ᾽ "ΑἸδόςδε κατελθεῖν. 

ἐν δὲ τῷ προειρημένῳ Τηλαύγους ἐπιστολίῳ λέγεται 
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το γοηίωγ, ὁχοοαίίαβθο ΕἸρθάσοϊθη) ἀϊτὸς αυοβάδη) ὁχ 
᾿ΥἹΟΙΠ 5 διηη 5 ργοργίο βιπηρία ἰῃ Πυπηοη {Ππ4 ἱπηῃ (6 γο; 
8ἴ4ι!6 [Ἰὰς ΟΠ Πλ Χίΐοπα Δ4ΌδΙα Δ] σοηι γοδαϊάϊβεο, Ἠοοτηοᾶυ 
δοάδίδ ρεβίς, 56} 1Π}Π{|5 Θρυ]δηἰθιι5 ΔΙ πάο ἀρὰ Παηγοη 
ΕἸΩΡΘΟΟΟΙ6ΠῚ ἀρρδγυΐδβδ : {105 60 σοηβρϑοίο βαυγγοχίββο οἶ4116 
γΟΙυ! ἀ60 ἀἰνίποβ Ποπογοβ ἀρίι ϊσθο. δὴ ἰσίίυγ ἀ6 86 ορί- 
ὨΪΟΠ6ΠῚ {Γηιθγα Ὑο]οπίθπη 86 ἴῃ ἰσηρ8 ὑοπ[θοΐδςο, (71) γὸ- 
γατῃ ἢἰἶδε6 Τίηγαι5 γοίγασαίῃ, ἀἰβογεῖβ γϑυὶς ἀβθογθῃς 1 υπι, 
υδὶ 'π ῬΟΙΟΡΟΠΠΘΒΙ ΠῚ 56 γοοορὶξ, ΠΕ Παυδ ΠῚ ΟΠΊΠΐηΟ ΓΟ Ἶ556, 
ἴα ἰάθο {1105 ἱποογίαπι 6556 οὈϊ ἴα πηι. Ηδγδο ἀϊ γογο ποηιὶ- 
πα[ἱπὶ ΘΟπ ΓΑ ἰοἷξ 'π χυδγίο, Ρἰβἰδπδοία 9 υγδοίιβδηιιπῃ [υἰβ96 
ἀἰσοῃ5 ΠΟΩΊΘ ἢ ]Π}πὶ Αρτίροητ! μα θυ ς56, οἱ Ῥδιυιβ8η 181), δἱ (8}}3 
ίλπηα ρογογοθυίβθοῖ, Ἰποηυμηοηΐα πὶ δηλΐοο οχβίγαο ΓΙ Πι 
[υϑ56 δυιΐ δία( πὶ ΔΙ Ζυδιπ δ δ 0] πὶ αυΐρρο ἰπίογ ἀθος 
ΓΟ Θρίο : [ιἴδε6 ΠοπΊρο Ποπλίποῖν ρτιραϊν θη. Οποπα)η 
ΕΥσΟ Ραοίο, ἰπαυὶϊ, 56 ἐπ οΓα ΙΓ 5 ἐη)οοἰί, φιίος πμηφιαηὰ 
ἕαηφιίαηι νι υἱοϊπία δἰίος σΟΠιἸ ΘὨΙΟΥαὐογ ὃ (72) Μον- 
ἔιπι5 ἐ54 ἐσ ἐμ7 ἐπ Ροϊοροππθθδο. Ομοαδὶ ἐἰϊιι5 σορεμγα 
"ΟΝ (ΕΥ̓ πὶ (ιι7, πὶ δι 65. Ομ απ δηλ: παπιχιιο οἱ αἰϊο- 
Τιιπὶ πυμἐίογιιπι δορμίοτα ἰσπογαῊ ἔμ. σα οἱ ἢ α)υβιηοά: 
4υυπὶ αἰ χίδϑοί ΤΊ πηζδι5, πος 80} }ε11: γογιέωι ΣΟΉΊΡΟΥ Π6- 
γαοί αἱ οοπδιοίμαο 6ε ηιἰγασμῖα ο)ιδηιοαὶ οοπίπσογα,. 
μὲ εἶ ἐξ ἔμπα οοοϊ 556 ποπιίποηι αἰεὶ. Ῥοττο ΗΪρροθο- 
ἴυ8 δἰξ 5βίαίιᾶπι ΕπΩρΟάος 9 ορογίαπι Αρτγίοηί ΡΓΠλιΠ 5[6-- 
(1586, ροϑίθαᾶ γὑογο δηΐθ Βομπιδπόγαπι εὐγίϑηχ σοηβί απ 
[υἶδβ6 [πἰπλίγαπι ἃ ΒοιηδηΪ8 ΠΠυς γα πϑνοοίδη}] ἀρογίδηι. Ρἰοία: 
αυΐϊάσηι οἰ Πυῃς 6}118 φυερίάδηη ἱπηὰσηθς ἐπυρηϊυμίαυγ. ΝΟδη [108 
Ογζίο ηη5, αυὶ οἰ ἀο ΡΥΓαροΓοὶβ δον ροὶί, γοίογί Μοίοῃβ 
Υἱέδ (ἀπείο ἰγγδηη 5 μα Πυ]αγα Θχογάϊα σα ρί856; (ΠῚ γογὸ 
ἘΠΙρΘαΟΟΙοΙὴ Ασγσοη 05 ἱ χίδ56 ὉΠ] Θο Ποηΐ 8 ΟἸη β5 15 
φΦα δ]  αίοπι οἷν ]6ῖ) ἀπιρ!οοἰογοηίιγ. (73) Μυ ἰ5 πάσηι εἰ - 
Υἱμ πὶ, αι 5ἷπα ἀοία ογαπί, ἀοίοιη ἀφ ἶβθο ἀθ οορία ἀἰνἐἴἃ- 

τύχῃ : ἰάδθο οἵ ρυγρυγδμη ὁπ ἱπι υΐθ556. οἱ Βίγορ ἶατἢ Δι γι πὶ 

οἰγουπηὰο 556 ΕΔΥΟΡΙΠ5 ἰπ ᾿γίιηο ΟΟΠπμρηΐδγίογιηι δυιοΐοῦ 

68 ; ΟΓΘΡ 88 ̓ΐθ1}) ξογθα8 οἵ [6  ρ] δ ΠΔ δ ΠΙρ 5556 ΘΩΓΟΉΔΠ). 

Οομῃᾶ ἰΐοτῃ 1}}} ρυοἶϊχα (αἰ οἱ ραογὶ ροάϊπβοαιι : οἵ ἰ.)86 γτᾶ- 

Υἱβ ΒΘΙΏΡΟΓ δίχῃο ἰῃ ὑπ0ὸ δουογί(α 8 Παρ] ρογϑί ἰ, Εο 

διδι ία ἰρὶ αν ργοαϊθαί,, υἱ εἰν! θ}5 ᾿ρϑὶ ὁσουγβ απ 08 86 Ργὸ 

Τηᾶθη0 [ἃ πῃ γ6 [ΠΟ Π{18118, ΘΡΘΟἰ 6) φυο 48Π) οἱ ἰπβίρῃθ 

ΓΟΘΊΙΠ ἢ ὈΓῶ 56 (Ἔγγα υἱθθγοίαγ. Ῥοβίγθιηο ν6γὸ 4111π (6]6- 

Ἀγ! ουὐαβάδπι οδυιϑᾶ ΜΘβςΔΏΆΠῚ σΙΓΓᾺ ἱπνϑοίυβ ρογρογοῖ, 

ΟὐΟἰ 556 ΠΟΧΔΙΠΊΠΕῈ6 [ΓΘ ρἾ856 : 4110 οἰΐὰδπλ Θχ ποῦθο ἀροίιη- 

αἴτιΠ) 6556 φοἴδί]8 ἃΠΠη0 δορίυδροϑ 0 δορίϊπηο. Ε856 ἰΐθπὶ 

βΒΟΡρυ]ογὰπὶ ο)05 Μοραγί8. (74) Ἠ6 ἰδίας συϑγο Αγίβίοίθὶ 
ἀἰβϑοηί : 1116 Θπἴμη βοχασίηΐδ Δηπογυτη δὰ πλὶ ΟὈ ἶ886 αἰΐ; δ ὶ 

ἐθηΐιπι οἱ ΠΟΥΘΠ} Υἱχίβθ6 8ηη08 οοπίοπάαμπί, ΕἸογαὶ δι}. 

ἰεπ) αυδγία οἱ οοἰοροδίπηδ ΟἸΥΠρΙΔ46. Ποπηοίγίυ8 δυΐοπὶ 

ΤΡ ΖΟηΪ.5 ἰῃ Πῦγο σομίγα βορ ἰδία 8 τοίογί {Π πὶ σοῦ Ηὸὺ- 

᾿ηογὶ πο 8 

Οοηηθχο οχ αἰίᾶ ᾿Δ41160 508 σι γᾶ ΘΟΓΏΟ 

ἰῃδογιιῖ586., ΔΠΙΠΙΔΙΠΊΠ:6 δὰ Ρ] αἰοποπι ροποῖγαγο. 

ἴῃ θᾶ ΥΕΓῸ 4υδῃ ᾿γΡἰ χη 5 ΤοΙδυ 15 ορί βίο! [ογίωγ {1 
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αὐτὸν εἰς θάλατταν ὑπὸ γήρως ὀλισθόντα τελευτῇ- 
σαι. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ θανάτου χαὶ τοσαῦτα. 
φέρεται δὲ καὶ ἡμῶν εἰς αὐτὸν ἐν τῇ παμμέτρῳ σχω- 
πτικὸν μέν, τοῦτον δ᾽ ἔχον τὸν τρόπον᾽ 

5 (5)) Καὶ σύ ποτ᾽, ᾿Εμπεδόχλεις, διερῇ φλογὶ σῶμα 

[χαθήρας 
πῦρ ἀπὸ χρητήρων ἐξέπιες θάνατον " 

οὐχ ἐρέω δ᾽ ὅτι σαυτὸν ἑχὼν βάλες ἐς ῥόον Αἴτνης, 

ἀλλὰ λαθεῖν ἐθέλων ἔμπεσες οὐχ ἐθέλων. 

10 χαὶ ἀλλο" 

Ναὶ μὴν Ευπεδοχλῖα θανεῖν λόγος ὥς ποτ᾽ ἀμάξης 

ἔχπεσε χαὶ αγρὸν χλάσσατο δεξιτερόν᾽" 
εἰ δὲ πυρὸς χρητῆρας ἐςήλατο χαὶ πίε τὸ ζῆν, 

Φ«4 Υ̓ } ᾽ ω “ ᾽ πῶς ἂν ἔτ᾽ ἐν Μεγάροις δείχνυτο τοῦδε τάφος; 

ΒΙΒΑ. Η. γ. ΕΠΙΧΑΡΝΟΣ. 

ὁχ δϑηΐο ἰῃ πηᾶγο Ὀγοίδρϑυπι οχϑεϊπεοίὈΠΠ6 ο866. Ἦξρε ὧδ 

ἰρδίυβ πιογτίθο.0 Ἐογίυγ οἱ ποδίγιιπι ἰῃ οπ ἱπ δι οῖτο 

ποβῖγδ Ἵδγηθη ΟΔΥ  Ἰδῃς ἰη Ὦυης τοάυπ : 

(729) Ἐπιροάοοϊοθ, γαρί ἀδ ραγραϑίὶ οογρογὰ ἤδιιπιᾶ, 

Οχ γδίογο ἰσῃοβ (ΟΥ  ἰοΥ οτὸ [ΓΔ] }10Ώ8 : 

ΠΟΙ οηυϊάοπὶ ἀΐξδπι ἴ6 ἘΠΠπὲ ἱπηπη ισῖςθο το θη 6: Σ 

[ΔΡ61.5 65 ἂἱ ποίϑηϑ, ἀθ} {556 νΟ]Θη 8. 

Εἰ αἸϊυά : 

στυπθυϑ ΕἸΡΘάοΟ168 (0}}15ὲ8 αἀἰοὶ Ὁ 6586 

παογίι 5, 6 Εὐγγα αυυηὶ σε δορὶ Ὠυπνὶ, 
δὶ 56 Πασγαηίοιι Υυἱοΐϊυ τις ̓ ϑολὶ ἰῃ Φἴπδπι, 

αυοπιοάο δάμυο Μεσαγίς βἰγυοίδ βορυΐϊογα εἰϊοσιὶ ὃ 

15» (16) Ἐδόχει δ᾽ αὐτῷ τάδε" στοιχεῖα μὲν εἶναι τέτταρα, 1.2 (16) Ης δυίΐεπι 6.5 ογδηί ρ]δοίίδ : ΕἸοΙοπΙΔ εβθὸ φυδίϊαος, 
πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα- φιλίαν θ᾽ ἥ συγχρίνεται χαὶ ἰπποιι, ἀφυδπι, ἰογγδπι, δογθῖι ; διιὶοἰ ἰδπχυθ χὰ υρὰδ- 
νεῖχος ᾧ διαχρίνεται, φησὶ δ᾽ οὕτω)" 

Ζεὺς ἀργὴς “ἤρη τε φερέσδιος ἠδ᾽ ᾿Αἰδωνεὺς 
Νῇῆστίς θ᾽ ἣ δαχρύοις τέγγει χρούνωμα βρότειον" 

90 Αία μὲν τὸ πῦρ λέγων, “Ἥρην δὲ τὴν γῆν, ΑἸἰδωνέα δὲ 
ὃν ἀέρα, Νῆστιν δὲ τὸ ὕδωρ. καὶ ταῦτα, φησίν" 

ἀλλάττοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει, 

ὡς ἂν ἀϊδίου τῆς τοιαύτης διαχοσμήσεως οὔσης " ἐπιφέ-- 

ρει γοῦν" 

35 Ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν᾽ εἰς ἕν ἅπαντα, 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ δίχ᾽ ἕχαστα φορεύμενα Νείχεος ἔχθει, 

71. καὶ τὸν μὲν ἥλιόν φησι πυρὸς ἄθροισμα μέγα καὶ 
τῆς σελήνης μείζω" τὴν δὲ σελήνην δισχοειδῇ, αὐτὸν 
δὲ τὸν οὐρανὸν χρυσταλλοειδῇ. χαὶ τὴν ψυχὴν παν- 

80 τοῖα εἴδη ζῴων χαὶ φυτῶν ἐνδύεσθαι: φησὶ γοῦν" 

Ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γενόμην χοῦρός τε χόρη τε 
θάμνος τ᾽ οἰωνός τε χαὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπυρος ἰχθύς. 

τοηΐυν, οἱ ἀϊδοογάϊδη) χιἃ ἀἰΞξοϊάοδηῖί. Αἷὶ δυΐοσπ εἰς : 

Φυρρί(ον δἰ θυ οἱ δ᾽ πιὰ ϑογοῦ 70η0 δίψυο ροίοης Ὠὲβ 

οἱ Νοβίβ, ἰδοῦ π)ὶβ ποιιίηυπι αι: Ἰυπιὶπδ οοπιρὶοῖ : 

όνοπὶ ἰρῆθπι, ᾿υ πόποι ἰογγαπ), Αἰθδομοῦπι δούοπι, Νοϑια 

δάαυδηὶ ἀἰοοηβ. Εἰ μος δἰΐ 

᾿Αϑϑιἀυδ8 υθῦβδγα υἱοθβ, ἰδυὰ ἀθϑίπογο ὉΠ ΖΏδηι : 

δϑὶ φυΐρρε φἰογηιυβ ϑοουπάτπι “Πυπὶ ᾿νὶς γογαπι οτὰο : ᾳδγο 
ἱη(γῖ : 

Νοπηυπαύυδπι οοπποοίϊξ ἈΠΊΟΓ δἰπη] οπηηΐδ, ΓΌγϑυβ 

ΒΟΠΙΗΘΠΩΌδΔΙΣ βο᾽υποίδ ᾿υδοῖ σοπίοηί!ο [εετὶ. 

(71) 501επὶ δἱΐ ἐρηΐϑ ἱηροηίθπι Πλᾶ558Π| ᾿ὉΠΔ7Ὸ6 Ππιλίογοῖι - 

ἸΙυπᾶπὶ δυΐεπι ἀἶδοὶ μά θοῦ 5: πη} πίοι, σοϊυπὶ ἱμεαπι 

ΟΥΥ5.8}}1 οι πόα δροοίθηιμ. ΕΠ δηίπιδηι οπηηΐξεηυπι δὶ πη, - 

ἰυλη εἰ ρἰδηίδγυμι βροοὶθβ ἱπάυϊ : δί( Πϑηρδ : 

Νάαπι,, τιειηἰπὶ,, (θογδπι φυοθδπ) ΡΌΟΤ δίχυς ρυοὶ!α 

Ρἰδηίδαυς οἱ ἱση 5 ρἰδοΐβ ρεγηΐχηυο τοϊυοείς. 

Τὰ μὲν οὖν περὶ φύσεως αὐτῷ χαὶ οἱ Καθαρμοὶ εἰς ἔπη τ ὅΟυα; ἰρίἰυγ [116 ἀδ πδίυγα γόγιπὶ ἀθημε ἐχρίδιἰοηΐθας βοσέρεξ 
τείνουσι πενταχιςχίλια, ὁ δὲ ἰατριχὸς λόγος εἰς ἔπη δὰ αυΐπαιιο πρ!Π}ἰᾶ τεγβαιτη Ρουἰπσυπῖ; αι γθγοὸ ἀδ πηρὰϊ- 

85 ἑξαχόσια. περὶ δὲ τῶν τραγῳδιῶν προειρήχαμεν. 

ΚΕΦ. Γ΄. 

ἘΠΙΧΑΡΜΟΣ. 

εἶπδ, δὶ δεαχοθηΐοβ. [)6 ἱγαριραϊϊβ βυργὰ 78π| ἀϊτίπγυϑ. 

ΟΑΡ. 1]. 

ΕΡΙΓΗΑΆΜΙ 5. 

..25. ᾿Επίχαρμος ᾿Ηλοθαλοῦς Κῶος. χαὶ οὗτος ἤχουσε : 78. Ερίοδδιτηὰς ΗεΙοί ΒΑ]1ς ΠΙΙα8᾽ Οους. Ηἰς υοηυε Ργίμδ- 
Πυθαγόρου. τριμηνιαῖος δ᾽ ὑπάρχων ἀπηνέχθη τῆς 
Σιχελίας εἰς Μέγαρα, ἐντεῦθεν δ᾽ εἰς Συραχούσας, 

ὥς φησι χαὶ αὐτὸς ἐν τοῖς συγγράμμασι. χαὶ αὐτῷ 

40 ἐπὶ τοῦ ἀνδριάντος ἐπιγέγραπται τόδε " 

Εἴ τι παραλλάσσει φαέθων μέγας ἅλιος ἄστρων 
χαὶ πόντος ποταμῶν μείζον᾽ ἔχει δύναμιν, 

φαμὶ τοσοῦτον ἐγὼ σοφία προέχειν Ἐπίχαρυον, 
ὃν πατρὶς ἐστεφάνωσ᾽ ἅδε Συραχοσίων. 

δογῶε δια ϊος (τ. ΤιΙπηοβί γί υογο αυυπι δεβϑοῖ, Ἢ ϑἰοὶ! δ 
Μόέραγᾶ δυάυσίυϑβ 65 : ἰῆὰα οοπίοπάϊι οΥΓΔΟΌΒ85, υἱ οἱ 'ρϑα 
ἴῃ βυὶβ (αδίδίαγ ᾿Πγίβ. ἘΠπ5 δἰδίιιδε εὐακαχοάϊ σλγτηγθη ἰῃ- 
δογ μἴυπι 65 : 

Οὐυδηίυπι 50] τἱπεὶΐ 50} ἔπιῖ8 εἰάοτα οαἱὶ, 

ᾳυδηίο Υἱἷβ ροϊδροὸ πιᾶογ ἱπροί Παντὶ : 
ἰδηϊὰπι δρὸ ργοίίθον δορὶ μγαλθίδγο Ἐρἰοδιλστηυι, 

ΟὔΪ δυγδουβ8ηδ ἰζος μαίτγίδ βογίδ ἀραϊ. 



118. ΥΠῚ|Ὶ, 4. ΑἈΟΠΥΤΑΞ. 22} 

Οὗτος ὑπομνήματα χαταλέλοιπεν ἐν οἷς φυσιολογεῖ., Δ Οοπιπιοηίαγία ἰβίς το! χυΐὶ ἰῃ φαΐϊθαβ ἀὸ παίαγα τόγυμη, ἀ6 
Γνομολογεῖ, ἰατρολογεῖ. χαὶ παραστιχίδια ἐν τοῖς 
πλείστοις τῶν ὑπομνημάτων πεποίηκεν, οἷς διασαφεῖ 
ὅτι αὐτοῦ ἐστι τὰ συγγράμματα. βιοὺς δ᾽ ἔτη ἐνενή- 

ὃ χοντα χατέστρεψεν, 

ΚΕΦ. Δ΄. 

ΑΡΧΥΤΑΣ. 

70. Ἀρχύτας ΝΜνησαγόρου Ταραντῖνος, ὡς δ᾽ Ἀριστό- 

ΤΟΓΑ] δ ι1ι8 ὈΓΘΟΟΡ ΙΒ, ἀθ τηϑὐϊεῖπα ἀΐδϑογαϊξ. Ρ]ογίβαιιθ 

ΘΟΠΙ ΠΟ ΔΓ[18 ρᾶγδδίϊ οἰ ἰάθη δα )θοὶϊς ιἱ οΟἸ]οο δ ἴῃ πη υπΠὶ 

ἴῃ |4}}9 8 11 γῖ8 ΠΠΠυπὶ δυοίογοπι 6886 δρρᾶγοαῖ. Οὐ ἃππῸ 

«οἰδἰἷ5 ΠομδζοβἰΠΊΟ. 

ΟΑΡ, ἸΥ. 

ΑΒΟΗΥΤΑΞ. 

28. Ατοδγίδα Μηρβδρογαι εἶτα, υἱ Ατἰβίοχοηυβ αἷΐ, Η6- 

ξενος, Ἑστιαίου, Πυθαγοριχὸς χαὶ αὐτός. Οὗτός ἐστιν ἃ 8.16] ἢ] 18 Ταγοη[ἰπ08, ῬΥΓΠδσοτγοιβ οἱ 'ρ86. Ηΐς ΡΙδίοποηι, 
ὃ Πλάτωνα ῥυσάμενος δι᾽ ἐπιστολῆς, παρὰ Διονυσίου 

μέλλοντ᾽ ἀναιρεῖσθαι. ἐθαυμάζετο δὲ καὶ παρὰ τοῖς 
10 πολλοῖς ἐπὶ πάσῃ ἀρετῇ: καὶ δὴ ἑπτάχις τῶν πολι- 

τῶν ἐστρατήγησε, τῶν ἄλλων μὴ πλέον ἐνιαυτοῦ στρα- 
τηγούντων διὰ τὸ χωλύειν τὸν νόμον. Πρὸς τοῦτον χαὶ 4 
Πλάτων γέγραφεν ἐπιστολὰς δύο, ἐπειδήπερ αὐτῷ 
πρότερος ἐγεγράφει τοῦτον τὸν τρόπον " 

16 Ἀρχύτας Πλάτωνι ὑγιαίνει». 

0. Καλῶς ποιέεις ὅτι ἀποπέφευγας ἐχ τᾶς ἀρρω- 
στίας" ταῦτα γὰρ αὐτὸς τὺ ἐπέσταλχας χαὶ τοὶ περὶ 

Λαμίσκον ἀπάγγελον. περὶ δὲ τῶν ὑπομναμάτων ἐπε- 
μελήθημες καὶ ἀνήλθομες ὡς Λευχανὼς χαὶ ἐνετύχομες 

20 τοῖς Ὀχέλλω ἐχγόνοις. τὰ μὲν ὧν περὶ νόμω χαὶ βα- 
σιληίας καὶ ὁσιότατος χαὶ τὰς τῶ παντὸς γενέσιος αὐτοί 

τ᾽ ἔχομες χαὶ τὶν ἀπεστάλχαμες" τὰ δὲ λοιπὰ οὔτοι 
νῦν γα δύναται εὑρεθῆμεν, αἱ δέ χα εὑρεθῇ, ἥξει τοι. 

Ὧδε μὲν ὁ Ἀρχύτας" ὃ δὲ Πλάτων ἀντεπιστέλλει 
80 τοῦτον τὸν τρόπον᾽ 

Πλάτων Ἀρχύτᾳ εὖ πράττειν. 

31, Τὰ μὲν παρὰ σοῦ ἐλθόντα ὑπομνήματα θαυμα- 
στῶς ὡς ἄσμενοί τ᾽ ἐλάθομεν χαὶ τοῦ γράψαντος αὐτὰ 
ἠγάσθημεν ὡς ἔνι μάλιστα' καὶ ἔδοξεν ἡμῖν ἁνὴρ 

30 ἄξιος ἐχεΐνων τῶν παλαιῶν προγόνων. λέγονται γὰρ 
δὴ οἱ ἄνδρες οὗτοι Μυραῖοι εἶναι’ οὗτοι δ᾽ ἦσαν τῶν ᾿ 
ἐπὶ Λαομέδοντος ἐξαναστάντων Τρώων, ἄνδρες ἀγαθοί, 
ὡς ὃ παραδεδομένος μῦθος δηλοῖ. τὰ δὲ παρ᾽ ἐμοῦ 
ὑπουνήματα, περὶ ὧν ἐπέστειλας, ἱκανῶς μὲν οὔπω 

85 ἔχει" ὡς δέ ποτε τυγχάνει ἔχοντα ἀπέσταλχα σοι, 
περὶ δὲ τῆς φυλαχῇῆς ἀμφότεροι συμφωνοῦμεν, ὥςτε 
οὐδὲν δεῖ παραχελεύεσθαι. ἔρρωσο. 

Καὶ ὧδε μὲν πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς ἔχουσιν αἵ ἐπι- 

στολαί. 
40 αὐτὸς οὗτος, δεύτερος Μυτιληναῖος μουσικός, τρίτος 

περὶ γεωργίας συγγεγραφώς, τέταρτος ἐπιγραμυατο- 
ποιός, ἔνιοι χαὶ πέμπτον ἀρχιτέκτονά φασιν, οὗ φέ- 
ρεται βιόλίον περὶ μηχανῆς, ἀρχὴν ἔχον ταύτην, 
« Τάδε παρὰ Τεύχρου Καρχηδονίου διήκουσα. » περὶ 

45 δὲ τοῦ μουσιχοῦ φέρεται χαὶ τόδε, ὡς ὀνειδιζόμενος ἐπὶ 

(84) Γεγόνασι δ᾽ ᾿Αρχύται τέτταρες πρῶτος 5 

χυῦπη ἰῃ 60 6856ΐ υἱ ἃ ὨοΠΥϑο προλγοίανγ, μοῦ ορἰβίοϊδῃη 

ογρυϊ. Αἀπηίγαί οἱ δι πηπιϑ ἀρυὰ Ρ]υγίπη)ο5. Πιδ οἱ ι15 ὁοὲ ἴῃ 

ομηπὶ νίγίυ (5 σΈΠΟΓΘ : ὕηἀ6 οἰΐδηῃ 86ρ (168 οὐπὶ ἱπιρογίο εἰνὶ- 

[08 ργϑβῆ δ, φαυπὶ οοἰογὶ ο] 0.8 ΖΔ Πι ΔΗΠΠΌΠΙ ἱπηρογᾶγο ἰθρθ 

ΡΡΟ ἰρογοπίυγ. Αα μυπηοὸ Ῥ]δῖο βογί ροὶί αρίβίο]85 ἀο, ᾳυοά 

8 δὰ 60}Π} ὈΓΙΟΓ ΒργΙ μβἰβδοῖ ἰῃ ἤυης πιοάπηι : 

Ατοδυίας Ρίαίοπὲ ξαἰμίοπηι. 

80. Γαεὶε ἐμ σμίαδηι γος φψμοὰ σοπυαίμὶςίϊ δὰ (ΟΥ ἰ" 

{μα πὸ : πος πηι οἰ ἐρβ6 ξογὶ ρεὶδίἐ οἱ ζαηιίδοιι πμηίϊαυϊί. 

Ὅο οοπιπιοπίαγ 4 αἀμίεηι σμγαυίηιδ, ἀδοοπα ἐκ γιιδ 

αα Ππιξαπος, ἰδίσψιιο παοίὶ διιηιι5 Οὐοἰὶ δογρία. Ομ 

ἐρίων 46 ἰδοδ, 66 γϑσηο, (6 7μδέ(ία μηϊνογ δι 9 6116- 

γαίίοπα σοπιπιοηίαΐι5 65,, οὐ ἐρεὶ δαδοηιις οἱ {ἰδὲ Ἠχὶδὲ- 

ηιιδ; γε ίσμα πιοᾶο γορΡΕΤΓὶ}" ἡ ποῊ Ῥοφειηί; φιμηιηυεπία 

“7ιογὶπέ, αὐ (6 ἀο7εγοηίμΓ. 

[ῖπ πὸ πιοάυπ) ΑΓΟ γίδβ : Ρ᾽δίο δυίθπι οἱ δὶς γο- 

δῦ μϑὶξ : 

Ρίαίο Αγελγία φαἰκ  ὁηι. 

“81. ΟΣ αὖϑ (6 ποϑὶς αἰϊαία Ξιἰπὲ σοπιπιοπίατγία αἰεὶ 

ποῊ Ροίεδείφμαμι ἐ δοη 6 ἀσοορίπιμ8, δογΓεπιψιιδ ἀπ οίογ  ῆὶ 

ααπιϊγαίὶ σηιι 5 σμαπι τπαχίπιδ : οδίοπαὶέ οπὶηι ργοὔδοίο 

οἱν ἰἰἰ6 αἰγππηι 56 Ἰπα)ογδιι8 εἰ 5 διεὶς απίϊφιὶδεὶ πηι. 

ἔργ πα" αἰέσηι ἰδἰὶ υἱτὶ Μυγαὶ {ι|ἰ556: πὲ αμίεπι οΣ 

ἐϊ 5 ζιογὰ Τγο͵απὶς φμὶ οσἰπὶ Ζαομδαάοπίε οπιϊργατιηπί, 

υἱτὶ δοπὶ, μί α(6 ἐἰ} 5 ἰγααίία ζαδιία εἰσπὶβοαί. Μοα 

αμίοπι σοπιπποπίαγία, (ὁ φιίδιι5 δογὶ ροὶδίϊ, ποηάπεπι δα 8 

ἐμσμϑγαία δπί|; φμαζιασμιηφιο ἰαπιθη δπί, αὐ {ες πιϊδὶ. 

ἴε εἰιδἰοαΐϊα ὕδγο απιδο σοποοτ αἰ Γ δοπίϊηιμ5 : πίλὲί ἐξα- 

γσμο αὐλογίαίίοπο ΟΡ δι. Ψαίθ. 

Ιπ ἰθποὸ πηοάυπι {1} δά 86 ἱπυίοοηη βογ ρϑογιηΐ. (82) ΡΟΓΓῸ 

Αγομγίδο αυδίίυοτ ἴμογα : Ῥγϊηυ8 Ὠἰο 'ρ86, δοοιπάυϑ ΜΥ(ΐ- 

ἸΘΠΔῚ8 Ππηιδίοι8, [ογίϊ.8 αυΐ ἀ6 ἀργιου! γᾶ βοτίροι, φαδγίυ 

Ουϊίδηι φυϊπίιπι δἀἀυηΐ ἀΡοϊἐἴ6- 

εἴυπι, Οὐ}8. (δγίηγ ᾿ἰθοΓ ἀθ τπδοιῖπα,, ἤος παῦοηϑ ἰηϊ πη, 

κε 6 Τομονὸ (αγίμασὶἱδηςὶ αμαϊυΐ. δ τηυϑῖοο δυΐοπι 

Ἰιος (ογίυγ : χυϊπὶ ργοῦτο ἱρβὶ ἀαγοίυγ φυοὰ ποη Ἔχδθαϊγο- 

Ροοσίᾷ δρΙ ΓΔ πδίυ Πη. 



224 ΒΙΒΛ. Η, ε, ς, ζ. ΑΛΚΜΑΙΩΝ, ἱΠΠΑΣΟΣ. ΦΙΛΟΛΑΟΣ. 

μὴ τῷ ἐξαχούεσθαι, εἴποι, « τὸ γὰρ ὄργανον ὑπὲρ 

ἐμοῦ διαγωνιζόμενον λαλεῖ, ν τὸν δὲ Πυθαγοριχὸν 
᾿Αριστόξενός φησι μηδέποτε στρατηγοῦντα ἥττηθῆναι" 
φθονούμενον δ᾽ ἅπαξ ἐχχωρῆσαι τῆς στρατηγίας χαὶ 

δ τοὺς αὐτίχα ληφθῆναι. (88) οὗτος πρῶτος τὰ μηχανιχὰ 7 
ταῖς μαθηματιχαῖς προςμρησάμενος ἀρχαῖς μεθώ- 
δευσε καὶ πρῶτος χίνησιν ὀργανιχὴν διαγράμματι γεω- 
μετριχῷ προςήγαγε, διὰ τῆς τομῆς τοῦ ἡμικυλίνδρου 
δύο μέσας ἀνὰ λόγον λαθεῖν ζητῶν εἰς τὸν τοῦ χύδου 

10 διπλασιασμόν. καὶ ἐν γεωμετρίᾳ πρῶτος κύθον εὗρεν, 
ὥς φησι Πλάτων ἐν Πολιτεία. 

ΚΕΦ. Ε΄. 

ΑΛΚΜΑΙΩΝ, 

ἔαγ, ἀἰχίδθο,, Ἰπϑί γι ΘΠ ΠΔ ΡΓῸ ΠΊ6 ριρτδη8 Ἰοαυϊίαγ. Ῥγ - 

{Ππδρογοῦῃι γ ΓῸ Αγ ϑίοχθημβ γοίϑι [, φαυπι ὀχογοϊία! ργωοββοῖ, 

ΠΕΖΌΣ [1556 ϑιαρογαίθμι : 50Π16] δυΐοιῃ, ἀυπὴ ἱην δ 

ἐθάδγοί, 5686 ἱπηρογίο Δ 8556, ἸΠΟΧ 46 οἶνοα οἶδα αἰοοίοβ. 

(83) Ῥεϊπηυβ 1ὸ πηρο!δηΐοα τη {6 η)α ἰοἷ5. γί ΠΟ ρ 15. πι508 

Θχροϑιῖ, ργ πηιδαυὸ πνοΐαπη ογσδηΐοι πη) ἀσβογ μι ἰοηἱ σθοπλ6- 

ἰγίοδο δαιηουίί, οχ αἰ) } ΟΥ]ηαγὶ δροίίοης ἀυδ8 τηράΐδ8 

δοουηάυπι ρΓΟΡΟΓΙΪΟΠΟΠῚ 50 ΠΊΘΓΟ υῶγοηβ δα οὐδὶ ἀρ} |ς8-- 

(ἰοποπλ. Ἰάσδιη ἴῃ σοομηρίγὶα ρυμηυβ οαθυπι ἱηνοηϊί, υἱ Ρ]αΐο 

ἴῃ ἈΘρυθ]οὰ ἰοδίδίυγ. 

ΟΑΡ. Υ. 

ΑἸΟΜΖΕῸΟΝ. 

Ἀλχμαίων Κροτωνιάτης. χαὶ οὗτος Πυθαγόρου διή- 1 ΑἸοπιαοη Οτοίοηἰαία. Ηἰς φυοχιο ΡγΓΡαβογα δυάϊίον τΐξ 
χουσε χαὶ τὰ πλεῖστά γ᾽ ἰατριχὰ λέγει, ὅμως δὲ χαὶ΄ 
φυπιολογεῖ ἐνίοτε λέγων « Δύο τὰ πολλά ἐστι τῶν ἀν- 

ι. θρωπίνων. » δοχεῖ δὲ πρῶτος φυσιχὸν λόγον συγγεγρα- 
φέναι. χαθά φησι Φαύδωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἱστορία, 
χαὶ τὴν σελήνην χαθόλου ταύτην ἔμειν ἀΐδιον φύσιν. 

οἱ αἱρι! γαῖ φυϊάθηι ἰπ τη θἸοἶπᾶ γογϑδίαγ, ἰπἰογάπη) ἰδ- 

γθοῃ οἰΐδια 46 πδίιγα ἀϊβρυίδί, ουδὲ ἀεὶ, πο μίογαφψιο δμπέ 

γογμπι ιηπαπαγηι. ἘρτίυΓ δι 6 ῬΓΪΠΊῸ5 ἀδ πδίιυγο γᾶ- 

(ἰοπο βογί ρβίββα, υἱ Ἐδυογίηιβ ἴῃ Οπηπἰπιοῦδ (γα Ὠἰδίοτία,, 

Ἰυπδιηαυθ δης Βοηρ  ἰἐγηδῃ) [Δ 6 ΓΟ πδίμιγδη αἶχ!. Ευϊ 

ἦν δὲ Πειρίθου υἱός, ὡς αὐτὸς ἐναρχόμενος τοῦ συγ- 4 δυΐοπι ΡΙΠΠΠοἱ (118, δἰοαΐ οἱ ἴμ56. ἴπ ργί πο ρίο 881 ορδγίβ 

γράμματός φησιν « Ἀλχμαίων Κροτωνιήτης ταδ᾽ 
20 ἔλεξε, Πειριθόου υἱός, Βροντίνῳ χαὶ Λέοντι χαὶ α- 

θύλλῳ: ΠΙΕερὶ τῶν ἀφανέων, [περὶ τῶν θνητῶν ] σα- 
φήνειαν μὲν θεοὶ ἔχοντι. ὡς δ᾽ ἀνθρώποις τεχμαίρε- 
σθαι» χαὶ τὰ ἑξῆς’ ἔφη δὲ χαὶ τὴν Ψυχὴν ἀθάνατον 
᾿καὶ χινεῖσθαι συνεχὲς ὡς τὸν ἥλιον. 

κεφ. ς. 
ΙΠΠΑΣΟΣ. 

ἰοβίδίυΓ : Αἰσηιοη ΟΥοίολιαίος ἰδ αἰχίέ, Ριγ μοὶ Πέϊλιι5, 

Βτγομίϊπο οἱ Τρομπίὶ οὐ Μαιδινο : Ὀὲ ἐπυὶϊδὶ δε ίδιις5, ἴ 46 

γον (αἰὶδϑιι5  πιαη 65 ίαλη φμίάοηι δοἰοπίϊαγτπ παδεηέ αἱ ; 

᾿ς φμαπίμηη, ϑαγῸ ΠΟ} 106 )8 ποπιϊη δι Πἰσοί, οἱ οδίογᾶ. Αΐ- 

[Δ γ6ΓῸ ἱπιπιοτίδ!οιη αἰχὶΐ πιόντα ρμογροίυο ἰπϑοίδγ 

. 8015. 

ΟΑΡ. ΥἹ. 

ΠΙΡΡΑΘΌ5. 

5 8,4. Ἵππασος δίεταποντῖνος καὶ αὐτὸς Πυθαγοριχός, 1 81. ΠΙρρᾶδυ5 Μοίδροπίίπι8 οἵ ἰρε ῬυΓθᾶρυγουβ. Αἷξ 
ἔφη δὲ χρόνον ὡρισμένον εἶναι τῆς τοῦ κόσμου μετα-- « διυιίΐδη) ἀοῇπίίαπι 6886. ἰδ ρι5 πιιῃάδηας πιυ (δ οηΐ8, Πηϊ- 

θολῆς καὶ πεπερασμένον εἶναι τὸ πᾶν καὶ ἀειχίνητον. 3. ἰυπιφὰδ ἰο6 Ὀπί νΕΓΒαΠ) 6580. 80 ΒΟΠΙΡΘΓ Πιδνογ. ΠδΠ)- 
φησὶ δ᾽ αὐτὸν Δημήτριος ἐν “Ομωνύμοις μηδὲν χατα- 

λιπεῖν σύγγραμμα. ͵ Γ εγόνασι δ᾽ Ἵππασοι δύο, οὗτός 4 
50 τὲ καὶ ἕτερος γεγραφὼς ἐν πέντε βιόλίοις Λαχώνων πο-᾿ 

λιτείαν" ἦν δὲ χαὶ αὐτὸς Λάχων. 

ΚΕΦ. Ζ΄. 

ΦΙΛΟΛΑΟΣ. 

Φιλόλαος Κροτωνιάτης Πυθαγορικός. παρὰ τούτου 
Πλάτων ὠνήσασθαι τὰ βιῤλία τὰ Πυθαγορικὰ Δίωνι 

ἀἴυ5 διΐδτῃ 'ἰη ΟΟσποιμ 08 γοίδεξ {Ππππ πυΐ πη ορὰβ γὸ- 

Ἰφυιῖβεο. Ἐπογιηί δυΐθηι ΗΪμραϑὶ ἄπο, ἢἰς οἱ φυί 1,δοράξθ-- 

᾿ηοηϊογιιπλ ΓΟΙΡΟ ] οδπὶ ἴθ φυϊηαφαθ [0 γ]8 ἀοϑοσί μοὶ : ἐγδί 

εὐυΐοπη οἱ ρθε [Δοοῃ. 

ΠΑΡ. Υ]. 

ΡΗΙΠΠΟΙ Αὐ 5. 

ΡΙ]οΙαυ9 Οτοίοηϊαία ῬΥΓΠασογοιθ. ΑὉ οο υἱ Ργίπαρογοο- 

τῦμι ᾿ἰργοβ οπχογοί Ὀἱοηΐὶ βογρϑῖῖ Ρ]ίο. Οδρ [8 ἀδηγηδία8 
γράφει. ἐτελεύτα δὲ νομισθεὶς ἐπιτίθεσθαι τυραννίδι,  βρε, χιυπὶ ἐγγαππίάθπι δϊδοίδγο ρυϊδγείαγ. ΔῸ ποϑίγιπι 6ϑὶ 
χαὶ ἡμῶν ἐστιν εἰς αὐτόν “ 

Τὴν ὑπόνοιαν πᾶσι μάλιστα λέγω θεραπεύειν 

εἰ γὰρ καὶ μὴ δρᾶς, ἀλλὰ δοχεῖς, ἀτυχεῖς. 

ἴῃ ἰρβυτ ορὶ σγαπηπηᾶ ΠΟΟ : 

Θυβρίοἷο δυὰ γο8 δϑί πχίηἰπιΐ, πιἰὶ ογοάα,, ραγίο! : 

αυδησυδῖη ηἰ! ροοῦδ5, 5ἱ υἱάθδγε, βογίβ. 



118. ΥἼΠΙ, 8. ΕΠΌΟΧῦϑ. 
οὕτω χαὶ Φιλόλαον ἀνεῖλε Κρότων ποτὲ πάτρη . 

ὥς μιν ἔδοξε θέλειν δῶμα τύραννον ἔχειν. 
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δίο, ῬῃΙοἾδα, Οτοίοῃ [δ ρδίγὶδ ρογάϊαϊ οἱ πὶ, 

τοσηυμὶ δἴϊεοίδη(65 ογοάυ δ Δ ΌΘΓΟ ΤηδΔη18. 

(85) Δοκεῖ δ᾽ αὐτῷ πάντα ἀνάγχη καὶ ἁρμονίᾳ γίνεσθαι. 3. (85) ΡΙδοεί εἰ οπηηΐα πδοεβοίαίδ οἱ παγπιοηΐα Πογὶ. ὙΤούταπι- 
χαὶ τὴν γῆν χινεῖσθαι χατὰ χύχλον πρῶτος εἶπεν οἵ 

5 δ᾽ ᾿Ιχέταν τὸν Συραχόσιόν φασιν. Γέγραφε δὲ βιθλίον 
ἕν, ὅ φησιν Ἵρμιππος λέγειν τινὰ τῶν συγγραφέων 
Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον παραγενόμενον εἰς Σικελίαν 
πρὸς Διονύσιον ὠνήσασθαι παρὰ τῶν συγγενῶν τοῦ 
Φιλολάου ἀργυρίου ᾿Αλεξανδρηνῶν μνῶν τετταράχοντα 

10 χαὶ ἐντεῦθεν μεταγεγραφέναι τὸν Τίμαιον. ἕτεροι δὲ 
λέγουσι τὸν Πλάτωνα λαθεῖν αὐτὰ παρὰ Διονυσίου πα-- 
ραιτησάμενον ἐχ τῆς φυλαχῆῇς νεανίσχον ἀπηγμένον τῶν 
τοῦ Φιλολάου μαθητῶν. τοῦτόν φησι Δημήτριος ἐν 
ὁμωνύμοις πρῶτον ἐχδοῦναι τῶν Πυθαγοριχῶν περὶ 

16 φύσεως, ὧν ἡ ἀρχὴ ἥδε. « Φύσις δ᾽ ἐν τῷ χόσμῳ 
ἁρμόχθη ἐξ ἀπείρων τε χαὶ περαινόντων καὶ ὅλος ὃ χό- 
σμος χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα. » 

ΚΕΦ. Η΄. 

ΕΥ̓́ΔΟΞΟΣ. 

86. Εὔδοξος Αἰσχίνου Κνίδιος, ἀστρολόγος, γεωμέ. χα 

406 δεουηάππι οἰγου  υπὶ που τὶ ᾿γὶπη08 αἰχὶξ : 8}}} Ηοδίδπι 

ϑυγδουβδηῦπι [00 56 5566 δἰ τηδηὶ. δογί ρϑὶ δυίδηι ΠΠὈγΌ πη 

ὑπυη), 4υ6πὶ ΘΓ ρΡρυ 5 βογίρίογοπι φυοπάδπι ἀἰχίβθ6 γοίογί 

ΡΙδίοηοπ, ἢ] οβορίναπι, 4αυπὶ ἰῃ 5.011} 18π δὰ Ὠἱοηγβίιπι 

Ργοίδοίυ8 οοβοῖ, οἵαίβϑο ἃ ΡΠ ο]8ὶ σοηβδησυϊ οἰ ἀγαθοί 

ΤΑ ηἾ8. ΑἸοχδηαγὶπἰβ συδάγαρίηϊα, δίαυσ ἰῃάα ἰγδηφογὶ μοβ88 

Τιηφουπ). Αἰΐ Ρ]δίοποπι ἀϊευηΐ Ὦδο6 δοσορίβϑο φαυπὶ δὰο- 

Ἰοϑοθηῖ! οὐἱάδπι ΡΠ] οἱ αἱ ἀθείρυϊο ἱπ νἱπουΐα οοπ͵θοίο ἃ Ὠΐο- 

Πγβίο ᾿ἰπνογίδ[θπ) ἱπιηροίγαβθοϊὶ. Ἀοίογί Ποπμοίγίυβ ἰη Οορηο- 

τηἰηΐδυδ πὸ ργπηυπὶ [586 6 ΡΥΓΠΠδροτοὶδ, φυὶ δογ ρϑογὶ! ἀ6 

πδίυγδ γογιπὶ, οὐ} 8 ἰἰδγὶ ἰοο οδὲ ἱπϊἰυπι : Ναίξγα ἐπ 

ΦπηΉπ010 οοαςία 65ὲ δὰ ἐπῇπὶ 8 αο ἀδβηὲεπίϊδιια ἸημΗ - 

ἄμδηας ἰοίμς οἱ φμα! 5ιιπι ἱπ ἱρδο οηεπία. 

ΟΑΡ. ΥἹΙ!. 

ΕὔὐΒΟΧῦ5. 

86. Ευάοχυϑ ,Ε5Ο] ἰηΐ Π]1υ8 Οηἰάΐυς,, δοίγοποιηυ8, 560- 

τρης, ἰατρός, νομοθέτης. οὗτος τὰ μὲν γεωμετρικὰ 3. πιεῖγΆ, πιοάϊοιιΒ,, Ἰοραπιδίοτ. Ηἰἷς βοοπιοίγίοδ χυίάεπι 
380 Ἀρχύτα διήχουσε, τὰ δ᾽ ἰατριχὰ Φιλιστίωνος τοῦ Σι- 

χελιώτου, χαθὰ Καλλίμαχος ἐν τοῖς πίναξί φησι. Σω- 
τίων δ᾽ ἐν ταῖς διαδοχαῖς λέγει χαὶ Πλάτωνος αὐτὸν 
ἀχοῦσαι. γενόμενον γὰρ ἐτῶν τριῶν που χαὶ εἴχοσι 
καὶ στενῶς διαχείμενον χατὰ χλέος τῶν Σωχρατιχῶν 

85 εἰς ̓ Αθήνας ἀπᾶραι σὺν Θεομέδοντι τῷ ἰατρῷ, τρετό- 
μενον ὅπ᾽ αὐτοῦ οἱ δέ, καὶ παιδικὰ ὄντα " χαταχθέντα 
δ᾽ εἰς τὸν Πειραιᾶ ὁσημέραι ἀνιέναι ᾿Αθήναζε χαὶ ἀχού- 
σαντὰ τῶν σοφιστῶν αὐτόθι ὑποστρέφειν. (57) δύο δὴ 
μῆνας διατρίψαντα οἴκαδ᾽ ἐπανελθεῖν χαὶ πρὸς τῶν 

230 φίλων ἐρανισθέντα εἰς Αἴγυπτον ἀπᾶραι μετὰ Χρυσίπ- 
που τοῦ ἰχτροῦ, συστατιχὰς φέροντα παρ᾽ ᾿Αγησιλάου 
πρὸς Νεχτάναθιν" τὸν δὲ τοῖς ἱερεῦσιν αὐτὸν συστῆσαι. 
χαὶ τέτταρας μῆνας πρὸς ἐνιαυτῷ διατρίψαντ᾽ αὐτόθι 
ξυρόμενό θ᾽ ὑπήνην χαὶ ὀφρὺν τὴν ὀχταετηρίδα κατά 

85 τινας συγγράψαι. ἐντεῦθέν τε γενέσθαι ἐν Κυζίχῳ καὶ 
«ἢ Προποντίδι σοφιστεύοντα " ἀλλὰ χαὶ παρὰ Μαυσω-- 
λὸν ἀφικέσθαι. ἔπειθ᾽ οὕτως ἐπανελθεῖν ᾿Αθήναζε, πάνυ 
πολλοὺς περὶ ἑαυτὸν ἔχοντα μαθητάς, ὥς φασί τινες, 

ὑπὲρ τοῦ Πλάτωνα λυπῷσαι, ὅτι τὴν ἀρχὴν αὐτὸν πα- 
40 ρεπέμψατο. (648) τινὲς δέ φασι χαὶ συμπόσιον ἔχοντι 

τῷ Πλάτωνι αὐτὸν τὴν ἡμιχύχλιον χατάχλισιν, πολ - 
λῶν ὄντων, εἰςηγήσασθαι. φησὶ δ᾽ αὐτὸν Νιχόμαχος 
ὃ ̓ Αριστοτέλους τὴν ἡδονὴν λέγειν τὸ ἀγαθόν. 
δέχθη δὴ ἐν τῇ πατρίδι μεγαλοτίλως, ὡς τό γε περὶ 

45 αὐτοῦ ψήφισμα γενόμενον δηλοῖ. ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς 

“Ἕλλησιν ἐπιφανέστατος ἐγένετο, γράψας τοῖς ἰδίοις 
πολίταις νόμους. ὥς φησιν “Ἕρμιππος ἐν τετάρτῃ περὶ 

τῶν ἑπτὰ σοφῶν, χαὶ ἀστρολογούμενα χαὶ γεωμετρού- 
ὈΙΞΟΘΕΧΝΕΒ ΓΆΕΒΗΤ. 

δὺ Αγοϊιγία αἰαϊεῖῖ, ἱπ τηράϊοίπα γογοὸ Ρ] 5 θη 5 οι]ο 

ῬΓΦΟΘΡίογα υδι.8 οδὲ, υἱ ΟΔ]}}}π|8ο]}ὺ5 ἴῃ ΤΑΡυ}}8 δἰΐ. Ῥογγο 

δοίϊοι ἰῃ διιοοοββίοηΐδυϑ Ρ]ίοπΐβ φυοφυδ δυιάϊίογοηι ἤιΐ8856 

βογ:. Νὰπι αὐυπὶ Δηυ}) (ΓΟ υἱσοδίπηυμι ἰογί πὶ δοίδίϊβ 

δέογοί δυο 406 ἰπίοῦ ρδυρογίδί 5 δηρυδίίδ5 αἰδοοπάϊ βίυ- 

ἀἷο Παστγαγοί, ϑοογδίίοογυπ σἰογίδ ρογοίζ Αἰ] ΟΠ 88 οοπίρη- 

ἀΐδθ6 ουπὶ ΤΠοοιηδαοηίο πηραΐςο, ἃ αὐο οἷ δυκίοηίδί:π) 6666 ; 

860 ἀοίυογυηί αυὶϊ ἀϊοογοηί ἱρβὶυ8 ἀο  οἰα8 [ιΐδδα : ἀδνοοίυμῃ 

δυΐοπι ἰη Ρίγεουπμ Αἰ ΠΠΘηΔ8 φαυοίἀϊα δϑοθηἀΐδβο ἰδίψυο αυυπὶ 

ΒΟρ ἰδ[85 δυάϊδεοοῖ, δὰ ροτγίυπι γοχγοβδυπὶ 6696. (87) Πυ08 

δυΐοπι ἰδὲ πηθῦδοβ οπιογδίυβ ἀοπλπὶ γαυογί ἰυγ : ὑπο γυγ- 
506 διηϊοοταμπι Ἰαγρ δίας βυ Ὁ] 8 ἰη ΦΕσγρίυπι οὑπὶ ΟΠ γγ- 

δίῃρο πηράΐοςο ρῥγοίθοϊυβ οδῖ, οοπιηοηάδί (88 δ Αροδίϊλο 

Ἰογαὰ8 δὰ Νοοίδῃδοϊῃ ἴδγομβ, ἃ 410 ρθῶ βδοογὰοίυβ 

οπιπημόπάδίιβ 65ῖ, 1 δπηυτ ὕπυπὶ οἱ ΠΙΘη568 χυδίίυον 

τυυγδῖαδ Ὀᾶγθδ οἱ δι ρογοὶ ! ἶἷβ δἰ(οῃ 518 ουἰδοίογί 8 βοουπάυπι 

αυοϑάδπηι οοποογίμοὶξ. [πᾶὰθ 8πὶ Ογσὶοί δἴχυς ἱπ Ργοροπίϊο 
ΘΟΙΏΠΊΟΓΔΌΘΙΓ ἢ ΠΟΒΟρΡἰδπηᾳθθ ῥγοδίοθαίωυγ : [6 πὶ δὰ 
Μδυβοΐυπι ρογνοηΐ. Τυμ γ6γῸ Αἰ ποηδ5 γοὰ ξ, ἢ ΌΘΩ8 56- 

οὐπὶ αἰποίρυϊοβ ρῥἰυγίπιοϑ, ρΡυπροηάϊ, υἱ αυΐάδηι νο]υμΐ, 

ΡΙ δίοη δ σγαιδ,, φυοὰ ἰδ. 80 ἰπἰ (ἰο ἐΠΠππὰ ἃ 86 ἀϊπηίδογαΐ. (88) 

δυηΐ φυὶ ἀϊοδηΐ οοηνϊνίυτμῃ Ραίοπὶ οοἰ ογδπίὶ ἱμδυπὶ ργορίοῦ 

εὐ} ἰυἀΐποι) οομνίνδγυμπι Ὠοπ ογο] πὶ δοουθίζυπι ἱπίγο- 

Ἀπε- 3 ἀυχίεθ6. Ἐπίπινογο Νί οι 8 Ατγίϑίοίο! δ ἢ] ας ἡ] δὲ 
νοϊυρίαίοπι Ὀοπυπὶ αΐοοεγο. Ἐχοορίυβ δυίθῃῃ ἰῃ ρδίγίδ 

Το Οὐπὶ ΠΟΠΟΓΘ 6ϑὲ, Οου}8 γοὶ ἱπαϊοείο οοΐὶ Ὠοηογἤουπι 

ἀδ 10 (δεΐυπι ἀδοτοΐαπι. Αρυά ΟΥῶοοβ φυοᾳια οἰδτγίεδὶ - 

παὺδ (υἱὲ οἰν δυϑαυο δυΐδ Ἰοζδα οὐῃδουίραϊί, υἱ Ηογηίρρυδ ἰπ 

υδιίο ἀδ ϑερίοπι βαρ ᾿ἰργο γοίεγὶ : δογ ραὶΐ [6π| ἀὁ 

"5 
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μενα χαὶ ἕτερ᾽ ἄττα ἀξιόλογα. ἔσχε ὃ: καὶ θυγατέρας 
τρεῖς, ᾿Αχτίδα, Φιλτίδα, Δελφίδα. (89) φησὶ δ᾽ αὐτὸν 
᾿Ιἱρατοσθένης ἐν τοῖς πρὸς Βάτωνα καὶ χυνῶν διαλόγους 
συνθεῖναι" οἱ δέ, γεγραφέναι μὲν Αἰγυπτίους τῇ αὑτῶν 

Ὁ φωνῇ, τοῦτον δὲ μεθερμηνεύσαντα ἐχδοῦναι τοῖς “Ελ- 

λησι. τούτου διήχουσε Χρύσιππος ὃ ̓ ξρίνεω Κνίδιος 
τά τε περὶ θεῶν χαὶ χόσμου καὶ τῶν μετεωρολογουμέ- 
νων, τὰ δ᾽ ἰατρικὰ παρὰ Φιλιστίωνος τοῦ Σιχελιώτου. 

χατέλιπε δὲ καὶ ὑπομνήματα χάλλιστα. τούτου γέγονε 4 
10 παῖς Δρισταγόρας, οὗ Χρύσιππος ᾿Δεθλίου μαθητής, 

οὗ τὰ θεραπεύματα φέρεται δρατιχά, τῶν φυσιχῶν 
φως ’ ΓΙ 

θεωρημάτων τῶν ὑπὸ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πεσόντων. 

“- 

ΒΙΒΑ. ἢ, ἡ. ΕΥ̓ΔΟΞΟΣ. 

δϑδίγοπομηἷδ οἱ ἀ6 φϑοπηρί τὰ οἱ 8118 φυδιδη) αἀἰμπᾶ πιοπιο- 
γαίῃ ορεγᾶ. Τγθδ δυΐδιι μᾶθυΐξ ἢ} 126, Αοἰίάθμη, Ρμιὶ- 
ἄδπι, 1)ε]ρ άοπι. (89) Βοίοεγί Εγδίοβίβθηθς ἰῃ ΠΠ γὶς δὰ 
Βαίϊοποιη ἴρέιπι οἵ Οδημπὶ ἀἰδίοροβ σοτηρορυΐβθδ : δἰϊὶ ΞΕΥ- 
ΡίϊοΘ ᾳφυϊάοπ ἑπριδ διὰ 1|108 οοπβογί ρβίββα, Ὡς νϑγο Οὑᾶσα 
γΕΓ808 Οὐϊαΐδδα ἰγδάυσπί. ΕἾ05 ΟἸιγγϑίρριιβ Ετγίηοὶ ἢ] Οηΐ- 
αἴ δυάϊίον (δ ἴῃ [8 χυξε ἀδ ἀἰΐ8, ἀ6 τηυσπάο,, ἀθ οὐὐ]οϑίίθυς 
ἀοσοπίωγ; ἰπ πιοάϊοίπα γνϑγοὸ Ρ ἐ ἰδίϊομα βίοα]ο Ῥγεοθρίογο 
0508 6δΐ. ἘεΙχυΐ δυίοπι οἱ σομπηπιοηίαγί ρυ]οδοσγίμμδ. 
Ηυλὰβ ἢ]1.8 ΑΓγΙβίδρογαβ [αἱΐ, 6 χυο ΟΠ γγϑίρρυβ παῖαβ οϑδί 
ΑΘΕΠΠ 1 ἀἰϑοίρυ!δ,, οὐ)ὰ8 (Θγαπίυγ γοπηθάϊα οσυ]ογυπι, μΗὲγ- 

[9υ] Γεγόνασι δ᾽ [οὔδοξοι τρεῖς αὐτὸς οὗτος, ἕτερος ὃ 585 βρθευ!]αι οπ 8 πιθηι! οὐυ8 βυ θοί 8. (90) Επυογυμπὶ 

“Ῥόδιος ἱστορίας γεγραφώς, τρίτος Σιχελιώτης παῖς 

᾿ἈΑγαθοχλέους, ποιητὴς χωμῳδίας, νίχας ἑλὼν ἀστιχὰς 

μὲν τρεῖς, Ληναϊχὰς δὲ πέντε, χαθά φησιν Ἀπολλόδω- 

ρος ἐν Χρονιχοῖς. εὑρίσχομεν δὲ χαὶ ἄλλον ἰατρὸν 

Κνίδιον, περὶ οὗ φησιν Εὔδοξος ἐν γῆς περιόδῳ ὡς εἴη 

παραγγέλλων ἀεὶ συνεχὲς χινεῖν τὰ ἄρθρα πάση γυ- 
) μνασία, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰσθήσεις ὁμοίως. ὃ δ᾽ αὐτός 
φῆσι τὸν Κνίδιον Εὔδοξον ἀχμάσαι κατὰ τὴν τρίτην 
χαὶ ἑκατοστὴν Ὀλνωπιάδα, εὑρεῖν τε τὰ περὶ τὰς χαμ- 

ἵ σ' 
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δυΐεπι Επὺάοχὶ ἰγ65 : Ὀγμηυ8 ᾿ς ἰρθ6, βοουμάυβ Βμοάϊιις 
᾿δίογίδγυπι βογὶμίον, ἰδγι 8 δίουϊυβ Αρβί μος! ἰδ ἢ] α8, Ροοίδ 
Οὐπίουβ, αυΐ (6 Γ υγρδπ υἱοίξ οεγίδιγίπα χυϊπαυίΐοθαθο 1,6. 
πδῖοδ, υἱ Αρο]οάοτγυβ ἰῃ ΟΠγοηϊοὶβ δἰΐ. [πη υϑηὶπγὰς οἱ δ᾽ πη 
πιράϊουπι Οπίἀϊαπι, 46 πὶ αἵ Ευάοχυβ ἰῃ ΤοΥγα διηδίϊα 
ΒΟΙΏΡΕΓ δαπιοπογα 50] πὶ δγίἰου]οΒ οοπἰϊπυδ δρίἰαίϊομο 
ΘΧΘΓΟΘΠὯ08 δΟηΒυ54116 δἰ Π ἢ] 6 Γ. Πἀ6Πὶ τογο γοίοσὶ Ευἀοχυη) 
Οηϊάϊαπι εἶγοᾶ οδη οϑἐπιᾶπι οἱ (ογίϊδπη ΟἹ γτηρίδάοπη οἰαγυΐθδ6 
δίψυθ ἀοοίΓγ Πᾶπὶ οἶγοδ ᾿ΙΠ688 Οἰγνᾷ8 γορογίδδβο. Μοιίιυιβ 

᾽» 34» ’ γ Α 

πύλας γραμμάς. ᾿Ετελεύτησε δὲ τρίτον ἄγων καὶ πεν- (' ει Δυΐοπι ἰοτίίαπι οἱ αυϊπαυδροβίπηιπι ἄσοπϑ ἃππιιπ). ΟἸυ πη 
τηχοστὸν ἔτος. ὅτε δὲ συνεγένετο ἐν Αἰγύπτῳ Χονούφιϑι 
τῷ “Πλιουπολίτη, ὁ Ἄπις αὐτοῦ θοιμάτιον περιελι- 

ωαήσατο. ἔνδοξον οὖν αὐτὸν ἀλλ᾽ ὀλιγοχρόνιον ἔφασαν 
οἱ ἱερεῖς ἔσεσθαι, χαθά φησι Φαῤωρῖνος ἐν ἀπομνη- 

μονεύμασιν. (91) ἔστι δὲ καὶ ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως 
ἔχον" 

2 

Ἔν Μέμφει λόγος ἐστὶν προμαθεῖν τὴν ἰδίην 
80 Εὐδοξόν ποτε μοῖραν παρὰ τοῦ χαλλιχέρω 

ταύρου. χοὐδὲν ἔλεξεν βοῖ γὰρ πόθεν λόγος; 
φύσις οὐχ ἔδωχε μόσχῳ λάλον Ἄπιδι στόμα. 
παρὰ δ᾽ αὐτὸν λέχριος στὰς ἐλιχμήσατο στολήν, 

46 προφανῶς τοῦτο διδάσχων, ᾿Αποδύσῃ βιοτὴν 

ὅσον οὔπον. διὸ καί οἱ ταχέως ἦλθε μόρος, 
δεχάχις πέντ᾽ ἐπὶ τρισσαῖς ἐςιδόντι πλειάδας, 

Τοῦτον ἀντὶ Εὐδόξου "Ενδοξον ἐκάλουν διὰ τὴν λαμ- 

πρότητα τῆς φήμης. 
40 Ἐπειδὴ δὲ περὶ τῶν ἐλλογίμων Πυθαγοριχῶν διε- 

ληλύθαμεν, νῦν ἤδη περὶ τῶν σποράδην, ὥς φασι, δια- 
λεχθῶμεν" λεχτέον δὲ πρῶτον περὶ Πραχλείτου. 

γοῸ δά υς ἱπ “ἘρΥρίο οὐπὶ Οἰοπυρί να Ηοϊϊορο! δπο 

οβδθῖ, ΑΡΙ8 {Π|18 Ρ4}} πὶ οἰγουπη!απμν. ΟΟἰθθγοπι ΘγῸ 

ἰΠὺπὶ ἴογα δοὰ πὸ Ἰοηρζονυπ, οχ 60ὺ οβίϑηΐο βδοργάοίος 

ἀΐχογθ, υἱ Ἑδνογίμυβ ἴῃ ΟΟμηπηεηἰδγ 8 γοίογί. (91) Ἐδὶ 

οἰΐαπη ποβίγιπι ἱπ ἤυ ΠΟ δἰ. 566 Δ ΌΘΏδ : 

Ἐδιηᾶ οδί Μοιρι ἰὰς (αἰυπι αἰ ἀἰοἶβρα δ υθηΐθῃ8 

Ευάοχυπι, θοΟΥα 4 σογῃΐξογο γαί οἷο δβὲ 

υδ0ὺ5, 86 ἰδοὶΐο : παπη4α6 Ἰοηυσὶα ὑπάδ ὈοΥΪ ὃ 

πδίυγα Δυὰ ἀοάϊΐ ΑΡὶ οἰοφαίυπ ᾿υνοπουϊο. 

δϑίδηβ οὐ αυυδ δὰ πο Ἰἰδηιθὶὶ πιο ᾿οβρὶ ἰδ ; 

400 οἰδῖὸ τπῃοηυϊί : Υἱΐδ {Π0ὶ ᾽δπι ΟΟἸεΓα 

δαϊπιοίυν. Οοἴογο οἱ οογτίρυϊϊ πιοῦγβ Ποιγΐποιη : 

ἀροίοδβ φυίπαυς βυροῦ ἴΓ68 ἰοπηοβ ρογορογαῖ. 

Ησυπο ργὸ Ευάοχο Επάοχυπι Οὗ πηι οἰαγίδίοπι αἰογίδιι:- 

406 Δρροὶ δρδηί. 

Οὐοπίαπι ὄγρο ἀθ ποῦ 08 ῬγΠδρογοὶς ἀἰχί πι5, πιὰ 

πὶ ἀκα 5 φυὶΐὶ βραγβίπι, υἱ δίυπί, (ἐγπηΐιΥ 5 ησῸ}} Ἰοφαυδηλιγ : 

86 ργίπηυπι ἀ6 Πργδο  ο ἀἰοοηάυπι. 
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ΠΙΟΘΕΝΙΘ ΠΛΕΒΤΗ͂ 

ΥΙΤΑ͂ ΕΤ ΡΙΛΟΙ͂ΤΑᾺ ΟΙ᾽ΑΒΟΆΌΜ ΡΗΠ.050- 
ΡΗΟΒΌΜ ῬΕΘΕΜ ΓΙΒΆΙΘ ΟΜΡΒΕΗΕΝΞΑ. 

Π1ΒΕΒ ΝΟΝΙ5. 

ΟΑΡ. 1. 

ΠΕΒΑΓΙ ΤΌΘ. 

Ἡράχλειτος Βλύσωνος ἥ, ὥς τινες, “Ηραχίοντος ; -Ἠοτδολὰε ΒΙ γϑοηΐβ εἶνε, υἱ αυϊάδπι νοϊυπὶ,, Ηδγδοίοπί! 8 
Ἐφέσιος. οὗτος ἤχμαζε μὲν κατὰ τὴν ἐνάτην χαὶ 

ξξηχοστὴν Ὀλυμπιάδα. Μεγαλόφρων δὲ γέγονε παρ᾽ 
δντινοῦν καὶ ὑπερόπτης; ὡς χαὶ ἐκ τοῦ συγγράμματος 

6 αὐτοῦ δῆλον, ἐν ᾧ φησι, « Πουλυμαθηΐη νόον οὐ διδά- 

σχει" Ἡσίοδον γὰρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρην, αὖτίς 

τε Ξενοφάνεα καὶ Ἑκαταῖον. » εἶναι γὰρ ἕν τὸ σοφὸν 
ἐπίστασθαι γνώμην ἥτ᾽ οἴη χυδερνήσει πάντα διὰ πάν- 
των. τόν θ᾽ “Ὅμηρον ἔφασχεν ἄξιον ἐχ τῶν ἀγώνων 

10 ἐχβάλλεσθαι καὶ ῥαπίζεσθαι, καὶ Ἀρχίλοχον ὁμοίως. 
(2) ἔλεγε δὲ χαί, « “Ὑόριν χρὴ σόεννύναι μᾶλλον ἣ 
πυρχαϊήν", ν χαί, « Μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ 
νόμου ὅχως ὑπὲρ τείχεος. ν χαθάπτεται δὲ χαὶ τῶν 

᾿Εφεσίων ἐπὶ τῷ τὸν ἑταῖρον ἐχθαλεῖν Ἑρμόδωρον, ἐν 
ιὸ οἷς φησιν, « Ἄξιον ᾿Εφεσίοις ἡδνδὸν ἀποθανεῖν πᾶσι 

καὶ τοῖς ἀνήθοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν, οἵτινες Ἕρμό- 
δωρον ἑωυτῶν ὀνήιστον ἐξέδαλον λέγοντες, ἫἩμέων 
μηδεὶς ὀνήιστος ἔστω" εἰ δέ τις τοιοῦτος, ἄλλη τε χαὶ 

μετ᾽ ἄλλων. » ἀξιούμενος δὲ χαὶ νόμους θεῖναι πρὸς αὐὖ- 
40 τῶν ὑπερεῖδε διὰ τὸ ἤδη χεχρατῆσθαι τῇ πονηρᾷ πο- 

λιτείᾳ τὴν πόλιν. (38) ἀναχωρήσας δ᾽ εἷς τὸ ἱερὸν τῆς 
᾿Αρτέμιδος μετὰ τῶν παίδων ἠστραγάλιζε " περιστάν - 
τῶν δ᾽ αὐτὸν τῶν ᾿Εφεσίων, « τί, ὦ χάχιστοι, θαυμά- 
ζετε; ἔφη" ἢ οὐ χρεῖττον τοῦτο ποιεῖν ἢ μεθ᾽ ὑμῶν 

{}ϊ8, ἘΡμοϑίιϑ. Ηἰἷο εἶγοα πομᾶπη οἱ δβοχδβρϑίηδπὶ 

ΟἸγπηρίδάθη οἰΑΓῸ8 οβί ᾿ιδρϊί8. Ευἱΐ δυίοηι υἱἱγα οοίοΓοΒ 

δἰ. δηΐπ)0 οἱ οοπίοιηπθηία οἤμηθ8, υἱ δχ 'ρ80 δ) 8 Ξοτγὶρίο 

δρρδγοῖ, υδἱ δἰἷΐ : Μμ ἰαγιίηὶ ΚΟΥ πε οὶ ἰα ποη πὶ εα- 

παπὶ Ὠιοπίοπι : παπὶ αἰϊοφμὶπ οείοαο ἀδα 446ἐ οἱ Ρυίδα- 

ΟΥ̓, ἐἰδηισα Χοπορλαπὶ οἰ οοαίτο. Ναίαι6 υυπὶ 

6886 δδρίθῃϑ ποϑϑθ πιθηΐοπὶ 418 808 ριθογηοῖ οηηΐὰ ΡῸΓ 

οπηηΐᾶ. Ποιπογυμήᾳυο ἀἰοορθαί ἀΐκηυην αἱ ὁχ οογίϑη}} ηΐ})1}5 

αἰ οαγοίυγ οο]δρ ἶδαυα σαν ογοῖαγ, Αὐο οἰ πη] 6 αἰ π}}}}- 

ἰοῦ. (2) Ὀἰοουαὶ δυίοπι οἰΐαπι, 1η5οἐθἔϊα)π δσ δι) ὲ 

ορογίεί πιαρὶ8 σιαπι ἱποοσπάϊιηι : ἰίοπι, Ῥίεδονα ορον δέ 

ῬΤΟ ἰθρ6 ΠΟΉ 5605 α΄ ΡΙῸ πΓῸ μιν αν 6. Αὐοτιίοι δυΐοπὶ 

Εριοϑίοβ εδγρίὶ, αποὰ διίουπι ϑυυπ Ἠογπιοάοτγιπι 676 οο- 

γδηΐ, υἱὶ ἀἰοὶς, ΜοΤδηίμν Ἐρλοςὶὲ ριιϑογος πιοῦὶ οπιποϑ οἱ 

ἐηιριιδογὶδιι5 μγδόηι γοϊ 9 ΦΓΟ, φμοπίαηε ΠΟΥ πιοάογιπ 

ἑρεογαηι ργιείαπίιδειηιιπι οχριίογιη!, αἸςεπίος, Νοιηο 
ἐπίεγ ποβ8 ργΣ σοίογὶς 6χοείίαέ : φιοαδὶ φικὶς οΥὶ( (αἰ, 

αἰδίψγυιδ οδίο οἱ οπὶ αἰϊ8. Ουυπὶ δυΐίοπι Γοσλγοίυγ ἃ 

οἰνίθυβ πξ Ἰοροα ἱρβὶβ ροπογοί, ἴδοδγε οοπίθιιμεί!, αυοὰ ͵διὰ 

αἰν (88 μεβδίπια οοπϑυοίυἀΐπα ἱπιδυΐδ εβδοῖ. (3) ϑϑοθοῃϑ 

γε δ ἰθρίυπι Ὠΐδηδο οὐηὶ ῥιϊογὶδ Δ ορ δὶ : εἰγευπιδίδη- 

ἀἰδυς δυίοπι ἰρβυπὶ ἘΡἰιοδίϊβ, Ουϊά, ἱπαυίξ, ὁ Ρογάἰἱ, ἐ]- 

Γδιηΐηΐ ἢ ΠΟΩΠ6 ρεϑρϑίδί ἰδιυὰ ἴδοογα 4ι8π| νοθίβουπι υἱἱτ 

40 πολιτεύεσθαι ; » Καὶ τέλος μισανθρωπήσας καὶ ἐχπα- 3 ΓΟ ΡΟ] Ιοδπιὶ δαπρϊπίδίγαγο ἢ Τἀπάσῃι Ποιαϊπυηι οὐΐο Ρογοὶ- 

τήσας ἐν τοῖς ὄρεσι διητᾶτο, πόας σιτούμενος χαὶ βοτά- 
νας. καὶ μέντοι διὰ τοῦτο περιτραπεὶς εἰς ὕδερον χατῇλ- 

θεν εἰς ἄστυ καὶ τῶν ἰατρῶν αἰνιγματωδῶς ἐπυνθάνετο 
εἰ δύναιντ᾽ ἐξ ἐπομδρίας αὐχμὸν ποιῆσαι" τῶν δὲ μὴ 

80 συνέντων, αὑτὸν εἷς βουστάσιον χατορύξας τῇ τῶν βο- 

λίτων ἀλέα ἤλπισεν ἐξατμισθήσεσθαι. οὐδὲν δ᾽ ἀνύων 
οὐδ᾽ οὕτως, ἐτελεύτα βιοὺς ἔτη ἑξήχοντα. (4) χαὶ ἔστιν 
εἰς αὐτὸν ἡμῶν οὕτως ἔχον" 

Πολλάχις ἫἩράχλειτον ἐθαύμασα, πῶς ποτε τὸ ζῆν 
25 ὧδε διαντλήσας δύςμορος εἶτ᾽ ἔθανεν" 

σῶμα γὰρ ἀρδεύσασα καχὴ νόσος ὕδατι φέγγος 

ἔσδεσεν ἐν βλεφάροις χαὶ σκότον ἠγάγετο. 

“Ἕρμιππος δέ φησι λέγειν αὐτὸν τοῖς ἰατροῖς εἴ τις δύ- 
ναται τὰ ἔντερα πιέσας τὸ ὑγρὸν ἐξερᾶσαι᾽ ἀπειπόντων 

4υ δέ, θεῖναι αὑτὸν εἰς τὸν ἥλιον χαὶ χελεύειν τοὺς παῖδας 

βολίτοις χαταπλάττειν" οὕτω δὴ χατατεινόμενον δευ- 

(08 δοορϑβὶί υἱΐδιαυς ἰῃ πιοπίΐδυϑ ἀυσοραί, οἷογὰ οἵ ἢ 8 

εοπηράρῃβ. Ε708 γοὶ ργδίϊα ογρο δαυῶ ἰηίογοι ἰδ ΔΌΓορίι8 

δὰ υὕγροπὶ γοάϊ, το Ο541}6 ΡῈ ἐρηἰμπιδία 56 δε ἈΠ [Ὁ 

δη Ροδδεηΐ ὁχ ἱπηδγα οἰοο ἰδίοπι ίαοογο. 1115 ποπ ἰπί6 Προ η- 
Ὀδθυδ, 56 ἰρβυῃ Ὀουπὶ δίδθιυϊο ἱποϊάθπ8 οἱ ἤπηο Ὀιυῦυ]ο 

ΟὈΓΌΘΩ5 60 ΟδοΓο δγοὶγαθαίιγ ποχίυπι οἱ οχυπάδηΐοηι ἰυ- 

ΤΟΓΟΙη ΟΧ]Π δι γίγας ρο556. [0] 6 ΓῸ Π6 8 αυϊάοιῃ ᾳυϊααιιὰπι 

ρΡγοϊεϊοῦαΐ, πιογίυιι8 65[ βϑοχδροοϊπηυπ ἐρί8[19 ἈΡΟΠΒ ΔΠΉ1. 

(4) ἔδίᾳια ἰῃ ἰρϑβυπὶ ποβίγυμι 5'ο "Δ Ρ6 8 Θρὶ ΓΔ Πιᾶ : 

Μοεμη) [γϑοϊ ίιπὶ πλίγα θα Γ σίορο φυοά οἸ ἐπὶ 

δι. υἱΐδιὴ ἱη(ο ἶχ Πμδυσὶζ οἱ ἱπι 6 Οὐ. 

ΝΑΠῚ πιδὶιι8 Ο588 ΓΙ σΆἢ5 οἱ δηυοϑι}5 σογρογᾶ ἰδησιοῦ, 

οχϑιϊηοίο ἱπνοχὶῖ Ἰυπιηδ πον (ΠΟ Γδδ. 

ΠΟΥΠΙρΡι15 δυ ίΐομ γοίογί {Πὺ πὶ τπ οι} οἷ5 ἀΠ λ͵5806, πίη ροδ- 

δοί φιυ ίδρίαπι ὈΓΟβδίβ ἰη (5 1πη|5 Πα Πηογε ον! δυγῖγο ; πορῃ- 

{95 δυυιίοι, 86 ᾿ρδΌμη 8018 ΟὈ) οἶβ86 γα} }}5 ἃ }1555ϑὸ μθ6- 

τὶ πῇ ἤπιο δ6 ΟὈϊΐηογο ; ἃ νογοὸ αἰκδί πί δἰΐοιο 

ιὅ 



58 ΒΙΒΑ. Θ, α. 

τεραῖον τελεντῆσαι χαὶ ταφῆναι ἐν τῇ ἀγορᾷ. Νεάν- 
θης δ᾽ ὃ Κυζικηνός φησι μὴ δυνηθέντ᾽ αὐτὸν ἀποσπά- 
σαι τὰ βόλιτα μεῖναι καὶ διὰ τὴν μεταδολὴν ἀγνοη- 

ἩΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. 

ἀἷθ οδίϊδδα βορυϊυσυθ ἱπ (ογο 6θ6θ6. Νϑδηίδιθθ Υδγοὸ 

Ογχίοοδηυβ αἱΐ ἤϊυπι, ἤπιο Ὀυθυΐο φυυπι 86 δχίπιογο ποὴ 
Ῥοβϑοΐ, ἰΐδ ρογβι {1556 δίαυβ οἷ ὁᾶπ| πηυϊδίϊοποπι ἱρποίυπι 

θέντα χυνόδρωτον γενέσθαι. (6) 1 ἔγονε δὲ θαυμάσιος 4 ἃ οδηΐδι ἀϊδοεγρίυπι 6886. (5) Επῤὶ δυυΐοπι ἃ Ῥυθγο μηΐγᾶ- 
δ ἐχ παίδων, ὅτε χαὶ νέος ὧν ἔφασχε μηδὲν εἰδέναι, τέ- 

λειος μέντοι γενόμενος πάντ᾽ ἐγνωχέναι. ἤχουσέ τ᾽ 
οὐδενός, ἀλλ᾽ ἑωυτὸν ἔφη διζήσασθαι χαὶ μαθεῖν πάντα 
παρ᾽ ἑωυτοῦ. Σωτίων δέ φησιν εἰρηκέναι τινὰς Ξενο- 
φάνους αὐτὸν ἀχηκχοέναι" λέγειν τ᾽ Ἀρίστωνα ἐν" τῷ 

10 περὶ Ἡραχλείτου καὶ τὸν ὕδερον αὐτὸν θεραπευθῆναι, 
ἀποθανεῖν δ᾽ ἄλλη νόσῳ. τοῦτο δὲ χαὶ Ἱππόθοτός 

ὈΠῚ8, υπᾶδ εἰ, φυυπι ὁδϑοΐ ᾿υν θη ΐ8, ΠΙΠἢ] 86 ἀϊοσοραίΐ βοΐγο : 

80} γογὸ δὰ υἱγὶ ἢ 8{18 ἀπ πο8 ουδβογαΐ, ἰὴ} ἱσηογᾶγο. Νδ- 

Ἰηΐποι αυϊήδπι διιάϊνἱ, σογυπι βοπμοί ἰρβιῖπὶ ροεγνοϑιἰραπὰο 

ορογᾶπι ἀραΐξδβ6 Οπμπίδαυς οχ βοπιοὶ ἴρθο ἀἰάϊείθδο δίορδί. 

δοίίοπ δυΐοπι αυοϑάδηι) αἰχίδθο γοίογί Χοπορ ιδηΐβ {Πυπὶ 

[1886 δυάίογοπ : Αὐἰβίοποιῃφαρ ἰπ Ἰΐργο ἀθ Ηδγα Ἰἰἴὺ εἰ - 

ΟΟΓ6 δαυς ἰπίογου ἱ ΠΟΥ Ὸ οἰ Γδίο 8110 π)8]ο9 ἰ]Πυ ΠλοΓ- 

φησι. Τὸ δὲ φερόμενον αὐτοῦ βιδλίον ἐστὶ μὲν ἀπὸ 5. ἴαυπι 6556. [(6ηὶ γείογί Ηἱρρονοίυβ. Εἶ5 νϑγὸ χυὶ Ιερὶ- 
τοῦ συνέχοντος περὶ φύσεως, διήρηται δ᾽ εἷς τρεῖς λό- 
γους, εἴς τε τὸν περὶ τοῦ παντὸς χαὶ τὸν πολιτιχὸν χαὶ 

(5 θεολογιχόν. (ἢ ἀνέθηχε δ᾽ αὐτὸ εἰς τὸ τῆς Ἀρτέμιδος 

ἱερόν, ὡς μέν τινες, ἐπιτηδεύσας ἀσαφέστερον γρά- 
ψαι, ὅπως οἱ δυνάμενοι προςίοιεν αὐτῷ καὶ μὴ ἐκ τοῦ 
δημώδους εὐχαταφρόνητον εἴη. τοῦτον δὲ χαὶ ὁ Τίμων 
ὑπογράφει λέγων, 

Τοῖς δ᾽ ἔνι χοχχυστὴς ὀχλολοίδορος Ἥ ράχλειτος 

αἰνικτὴς ἀνόρουσε. 

Θεόφραστος δέ φησιν ὑπὸ μελαγχολίας τὰ μὲν ἡμιτελῆ, 
τὰ δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλως ἔχοντα γράψαι. σημεῖον δ᾽ αὐτοῦ 
πῆς μεγαλοφροσύνης Ἀντισθένης φησὶν ἐν διαδοχαῖς" 

80 ἐχχωρῆσαι γὰρ τἀδελφῷ τῆς βασιλείας, τοσαύτην δὲ 
δόξαν ἔσχε τὸ σύγγραμμα ὡς καὶ αἱρετιστὰς ἀπ᾽ αὐτοῦ 
γενέσθαι τοὺς κληθέντας “Ηραχκλειτείους. 
δ᾽ αὐτῷ χαθολιχῶς μὲν τάδε’ ᾿Εκ πυρὸς τὰ πάντα συν- 
-εστάναι χαὶ εἷς τοῦτο ἀναλύεσθαι" πάντα τε γίνεσθαι 

890 χαθ᾽ εἱμαρμένην χαὶ διὰ τῆς ἐναντιοτροπῇς ἡρμόσθαι 
τὰ ὄντα’ καὶ πάντα ψυχῶν εἶναι χαὶ δαιμόνων πλήρη. 
εἴρηχε δὲ καὶ περὶ τῶν ἐν τῷ χόσμῳ συνισταμένων 
πάντων [παθῶν], ὅτι θ᾽ ὃ ἥλιός ἐστι τὸ μέγεθος ὅσος 
φαίνεται. λέγει δὲ καί, Ψυχῆς πείρατα οὐχ ἂν ἐξεύ- 

85 ρθι0 πᾶσαν ἐπιπορευόμενος δδόν' οὕτω βαθὺν λόγον 
ἔχει. τήν τ᾽ οἴησιν ἱερὰν νόσον ἔλεγε χαὶ τὴν ὅρασιν 
ψεύδεσθαι. λαμπρῶς τ᾽ ἐνίοτε ἐν τῷ συγγράμματι 
χαὶ σαφῶς ἐχύάλλει, ὥςτε χαὶ τὸν νωθέστατον ῥαδίως 
γνῶναι χαὶ δίαρμα ψυχῆς λαβεῖν “ τε βραχύτης καὶ 

40 τὸ βάρος τῆς ἑρμηνείας ἀσύγχριτον. (8) Καὶ τὰ ἐπὶ 
μέρους δὲ αὐτῷ ὧδ᾽ ἔχει τῶν δογμάτων᾽ Πρ εἶναι στοι- 
χεῖον καὶ πυρὸς ἀμοιδὴν τὰ πάντα, ἀραίωσει χαὶ πυ- 
χνώσει γινόμενα. σαφῶς δ᾽ οὐδὲν ἐχτίθεται. γίνεσθαί τε 
πάντα χατ᾽ ἐναντιότητα καὶ ῥεῖν τὰ ὅλα ποταμοῦ δίχην. 

46 πεπεράνθαι τε τὸ πᾶν χαὶ ἕνα εἶναι χόσμον' γεννᾶσθαί 
τ᾽ αὐτὸν ἐχ πυρὸς καὶ πάλιν ἐχπυροῦσθαι χατά τινὰς 

περιόδους ἐναλλὰξ τὸν σύμπαντα αἰῶνα" τοῦτο δὲ γί- 

νεσθαι χαθ᾽ εἱμαρμένην. τῶν δ᾽ ἐναντίων τὸ μὲν ἐπὶ τὴν 
γένεσιν ἄγον καλεῖσθαι πόλεμον καὶ ἔριν, τὸ δ᾽ ἐπὶ τὴν 

0 ἐχπύρωσιν δμολογίαν καὶ εἰρήνην. χαὶ τὴν μεταθολὴν 
δὲὸν ἄνω χάτω τόν τε χόσμον γίνεσθαι κατὰ ταύτην. ρ) 
πυχνούμενον γὰρ τὸ πῦρ ἐξυγραίνεσθαι συνιστάμενόν τε 
γίνεσθαι ὕδωρ, πηγνύμενον δὲ τὸ ὕδωρ εἰς γὴν τρέπε" 
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ἴων ἰοΓ φοπογαὶ ἰοῦ φυϊάθ) ἀθ πδίυγα οϑΐ, οδίθγιτ ἔγοϑ 

ἴῃ ραγίεϑ βοϊπαάϊυγ : πδπιηια οἱ ἀθ υπίνειθο οἱ ἀδ γορυ- 

δΠ108 οἱ ἀ6 {ποοϊορία ἀϊδθογ(, (6) Ευπὶ γ6γὸ {1|6 ἴῃ ἰδπηρίο 

Ὀϊδηῶ ἀδροϑυϊ, υἱ φυϊάδπ ρυϊδηΐ, ἀδ ἱπα υιγία οὐθουγίυ 

βου ρίυπι, υἱ 80]1 Θγυά εἰ ἴρϑυπὶ Ἰορεγοηΐ, δῖ}, δἱ ἃ σιυΐϊσο 

Ῥαβϑὶπι Ἰαρογοίυγ, ἴδοῖα δοπίοπηπίὶ γνοβδοῖ. Ησης γνοῖο οἱ 

Τιοη ἀσδογίροὶΐ ἰδ υογὈΐδ : 

ἴπηὺ6 ἰδ οοττορίοῦ πιογάδχ ρον ἱβ ΗΠ γδο  ἔ}8 

ΟὈΒουΓΙΒ διγγοχίΐ. 

ΤῊ ΘΟΡΓαβίῃ8 ἢΠΠ πὶ δῖγϑ 0116 ἸΔθΟγδπίοπ 8}18 ξοιπηρογίδοία, 

δἰΐα ἱπίογ 86 ἀἰββι θη ϊΐ βογίρδϑίβδα γοίεγί. ἘΕ}185 81} δηίπιὲ 

δίρηυηι ΑΠ δι 6 Π66 ἰῃ ϑυςοσβδίοηΐυ8 [4 Δβϑογὶΐ, αυοὰ [τὰ- 

{τἰ γοσῃιπὶ ΟΟποοβϑοῦί,. Τδηΐυπη γοῖοὸ ρογία: τηογυϊΐ 

ἰρβίι5 ᾿ἰδογ, υἱ βοοίδίογοβ ἰδυθγί 4υΐ δρρο! ] δηιυν Ἠογὰ- 

7) ᾿Εὐόχει 66 Εἰ. (2) ϑυπί δυίδιη ἰϑίδ χια: Ν}}} βυιπηπιδί!πι υἱβδ βυιηὶ : 
ἔχ ἴρῆθ οὐποίδ οοῃβϑίδγο ἰῃ ὀυμηυ6 ΓΟβοΪ τὶ οπληΐδ ; [αἷ0 

οπιηἷα ἤογὶ οἱ ὁχ σοῃυογβίομθ οΘοηίΓαγία 408 δἰηΐ οἸηπίδ 

ΘΟΠρΡΤΌΟΘΓΕΟ οἱ οοδρίδτὶ ; δηϊπλδγυπι ἰΐθη) οἱ ἀςφοιηοηιπι ῥίδηα 

6886 οπιηΐδ. Ὠἰχ[ΐ οἱ ἀς ἰΐδ φυ ἰῃ πηυπάο σοηςἰηριπΐ οπηΐ- 

08, 80] 184116 68 6586 Ππηδρηί(υὐϊπδπη αυα) οογηϊίαΓ ὁ01:- 

|Ϊ8. Ὀἰοἱὶ σογὸ οἴϊδηι, δηϊπηδῈ ἰογπλποβ πη 408π|ι γορογίγὶ 

Ροβδ6, χυδουιηαᾳὺδ 405 νἱὰ ἰὰ Ἔχρίογαυ γί : δάθο ργοίυπύδιη 

6}1.3 6586 ΓΔίΪΟποπ. Αττοόρβδης(18Π| δΔ0ΓΊΠ) ᾿πογθυτῃ ΔρρΟΙ ἃ- 

Ὀδί, υἱβιιπίχιο [Δ 1800} 6856. ΟἸ]ᾶγὰ χυϊάοπι ἱπίογάυπι οἱ 

δρογία ἰῃ δ00 ΟροΓο ἰοφυϊίαν, υἱ νοὶ ἰΔγα ἰβϑπηο συ ΐᾳι6 (Δο 118 

δἷΐ δὰ ἱπίο! ἰσοπάυπι ἰἀδιηαυθ δηΐπηὶ αυδπάδπι) οἰ δἰ οΠοτα 

δβοη[ἰδΐ : σοποὶπηϊίδ8 αφυοαηθ 58{}} οἱ σγαν 85 ἱποοιρδγδὴ]- 

158 εδί. (8) 28 πὶ Υ6γῸ ΡῈΓ ραγίεβ ἀϊβδϑίδ δἷο 86 ἰδ θηί οἷ 08 

ἀδογοῖδ : Ἰσποῖλ ΘἸ ΘΠ ἢ (11Π| 6686 ἰκηΐθαυθ Υἱοὶ βο 1Π6 Θ08- 

δίδγα οπιηΐδ, ἰυπὶ γᾶγίἰδία ἴυπ ἀσηϑι ἰδία σοί. Αρογίο γθΓῸ 

Εἰ} Ἔχρὶ! οδί. Εἰογίχυα οπηπίδ ροΓ οοηίγαγιοἰδίοιῃ οἱ ΠυπιῬὲ- 

πὶδ ἰῃ πιοάυπι οπηπίδ ἤυογο, ΕἸΠΙὈΠΊΖΌΘ 6586 πος υπίγοῦ- 

81π| αἱ ὑηυπὶ 6356 πιπηᾶυπη : ουμηαῦδ ὁχ ἱρπο ἡλ56ὶ οἱ ΓΠΓ- 
805 ΡαΓ αυοθάδπηι δ) 5 οοπἤδργαγο, ἰάαυ δ ΡῸΓ Υἱοθδ ἱῃ ρθΓ- 

Ραΐυυπι : ἰά διιίοπι ίδίο ἤογὶ. Ἐχ ἢἷβ σοῖο αὐ: σοηϊγαγίᾷ 

δ ηί ἰὰ φυίΐάοπι φυοά δὲ σοπογδίίοηοπι δἀἀυσδῖ γοσδτὶ ὈῈΠΠ πὶ 

οἱ οοπίοηοποιῃ ; φιοὰ διιίΐίοπι δὰ οοηῇερτγαίί οποπι, οΘοηθοῦ- 

ἀΐδῃ οἵ ρβοοῖη. Μυϊδιίοποη, αυοχυθδ Υἱᾶπὶ 6886 ϑ5ιὉ50ΠῈ 

ἀοοτευπιᾳαο ἀυσεηίοπι, δδευπάυπι φυδπὶ ἐδγὶ πιυπάυη. (9) 

Ὠοηβδίυπη αυΐρδρὲ ἰψῆόπὶ ᾿ἰαυόβοογα οοδοίυπιη δ δηυδηὶ 

ἢοεὶ, οοπογοίδπν υϑγοὸ δαιδπι ἰη ἰνυπιυπι υρυΐ : οἱ ᾿δπς 



118. 1Χ. 1. ΒΕΚΑΘΙΙΤΌΒ. 
σθαι’ χαὶ ταύτην ὁδὸν ἐπὶ τὸ κάτω εἶναι λέγει. πάλιν τ’ 
αὐτὴν τὴν γὴνχεῖσθαι, ἐξ ἧς τὸ ὕδωρ γίνεσθαι, ἐχ δὲ τού- 
του τὰλοιπά, σχεδὸν πάντα ἐπὶ τὴν ἀναθυμίασιν ἀνάγων 
τὴν ἀπὸ τῆς θαλάττης. αὔτη δ᾽ ἐστὶν ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω ὁδός. 

ὃ γίνεσθαι δ᾽ ἀναθυμιάσεις ἀπό τε γῆς καὶ θαλάττης, ἃς 
μὲν λαμπρὰς καὶ καθαράς, ἃς δὲ σχοτεινάς, αὔξεσθαι 
δὲ τὸ μὲν πῦρ ὑπὸ τῶν λαμπρῶν, τὸ δ᾽ δγρὸν ὅπὸ 
τῶν ἑτέρων. τὸ δὲ περιέχον ὅποῖόν ἐστιν οὐ δηλοῖ" 
εἶναι μέντοι ἐν αὐτῷ σκάφας ἐπεστραμμένας χατὰ 

10 χοῖλον πρὸς ἡμᾶς, ἐν αἷς ἀθροιζομένας τὰς λαμπρὰς 

ἀναθυμιάσεις ἀποτελεῖν φλόγας, ἃς εἶναι τὰ ἄστρα. 

(Ι0) λαμπροτάτην δ᾽ εἶναι τὴν τοῦ ἡλίου φλόγα χαὶ 
θερμοτάτην. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ἄστρα πλεῖον ἀπέχειν 
ἀπὸ γῆς καὶ διὰ τοῦτο ἧττον λάμπειν καὶ θάλπειν, 

16 τὴν δὲ σελήνην προςγειοτέραν οὖσαν μὴ διὰ τοῦ καθα- 
ροῦ φέρεσθαι τόπου. τὸν μέντοι ἥλιον ἐν διαυγεῖ χαὶ 
ἀμιγεῖ χεῖσθαι χαὶ σύμμετρον ἀφ’ ἡμῶν ἔχειν διά- 
στημα᾽ τοιγάρτοι μᾶλλον θερμαίνειν τε χαὶ φωτίζειν. 
ἐχλείπειν θ᾽ ἥλιον χαὶ σελήνην, ἄνω στρεφομένων τῶν 

30 σχαφῶν" τούς τε χατὰ μῆνα τῆς σελήνης σχημαστι- 
σμοὺς γίνεσθαι στρεφομένης ἐν αὐτῇ χατὰ μιχρὸν τῆς 

σχάφης. ἡμέραν τε καὶ νύχτα γίνεσθαι χαὶ μῆνας χαὶ 
ὥρας ἐτείους καὶ ἐνιαυτοὺς δετούς τε χαὶ πνεύματα 
γχαὶ τὰ τούτοις ὅμοια χατὰ τὰς διαφόρους ἀναθυμιάσεις, 

85 (1) τὴν μὲν γὰρ λαμπρὰν ἀναθυμίασιν φλογωθεῖσαν ἐν 
τῷ χύχλῳ τοῦ ἡλίου ἡμέραν ποιεῖν, τὴν δ᾽ ἐναντίαν 
ἐπιχρατήσασαν νύχτ᾽ ἀποτελεῖν" χαὶ ἐχ μὲν τοῦ λαμ-- 
προῦ τὸ θερμὸν αὐξανόμενον θέρος ποιεῖν, ἐχ δὲ τοῦ σχο- 
τεινοῦ τὸ γρὸν πλεονάζον χειμῶνα ἀπεργάζεσθαι. ἀχο- 

80 λούθως δὲ τούτοις χαὶ περὶ τῶν ἄλλων αἰτιολογεῖ. περὶ 

δὲ τῆς γῆς οὐδὲν ἀποφαίνεται ποία τίς ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
περὶ τῶν σχαφῶν. χαὶ ταῦτα μὲν ἦν αὐτῷ τὰ δο- 
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Υἷδ ΠῚ 6886 ἐἰθογβι ἀυσπίοπ). Ηππιυπι ἰροᾶπι ἄδηυο [1 - 

ἀυσθοογο δίαιιθ οχ δᾶ ἤδγὶ δι. !3π|, δχ δᾶ δυίΐθη γοϊ {πᾶ : 

(ἐγπια οἰ οπίιη δ ουδρογαίἰοηθα ἐᾶπὶ γοίογὶ 4.8 ὁχ 

παδγὶ ἢ{. Ηδθο δυίοπι δυγβιπ) ἀποθης Υἱᾶ οὶ. Ῥογῦο δυᾶ- 

ῬοΓΔίΪΟΠ65 ὁχ ἰδγγὰ βογὶ οἱ πιδυί, δ᾽ 88 φυΐϊάοπι Ἰυςὶ ἀδα5 οἱ 

᾿ἰχυϊ 88, 1185 γϑγὸ οθου!δ8. Α Ἰυοίάϊε ἰβποηι, ἃ γο]ϊαυΐν 

ΠΌΠΙΟΓΟΠῚ ἱπογοιμθηΐδ ΟΌρΟΓΘ. Αδγϑιῃ γΈΓῸ οσυὐαδπιοάΐ εἰξ 

ΠΟῚ δἰσηὶ σαὶ : 6886 ἰδΠ6 ἢ 8ΟΔΡ 89 ΡΘΓ ΟΟΠΟΔΥυΠ) δὰ πος 
ΟΟΠΥΘΓβᾶ5, ἱπ αυΐθβ ΘΟΠΥΘηἰηΐο8 ον δρογδίίοποβ Ποίας 
ΟἸοΘΓο ΠδΙΏπΔ8, 4185 δἰπί βἰάδγδ. (10) 886. διήίοηι 
᾿Ιυοἰἰβ5᾽ πη) ΟΔ] ἀἰβαὶπηαπιαυς 8018 ΠΠΔΠ)πηδπι - ΠΑΠΊη 10 
δϑίγα οδίεγδ ἃ ἰογγᾶ Γοπη  ἰογᾷ 6686 δίηυ ἰάθα μηδ Ἰυςογα 
Τα Βα ΟΔ]οίδοογα ; ἸυΠ6 πὶ, 4080 ἴδγγϑθ Ὑἱεί ΠΙΟΡ δἷϊ, ποὴ 
ΡῈΓ Ἰίαυϊάυπι Ἰοσιπ ἀθίεγγὶ. ϑο]οπιὶ ἰπ 80 βρίδπάογα πὰ }}} 
δπκϊχίϊοπὶ ΟὈποχίιιπι ἀυγαγα, οἱ πηοάΐοο ἃ πορίς ἰηίογυα}}ὺ 
αἰδίαγα : ὁχ 60 ἰρίίυν πιαρὶβ οδἹδίβοθγα δίημδ ἐΠ]Π ϑἔγαγο, [)6.- 
ἤρετο ἰΐεπὶ δ] 8) 80 [ὉΠ8ΠΔ| αυιπὶ ΒΟΔρ]ι δὰ 8 ΡΟ γίογα 
γεγίδη(υγ : πιθηβ ΓυδΔ54 16 ἤργαβ ᾿ηδ ἢδγί, ἀυπὶ ο)ὺ5 
βοηβίπι ὙΘΓΓ[ῸΓ δορί. [}᾽ο ἰίοπὶ ἐς ποοίδῃι οἱ {117} 
Εἴ ἰοιηροϑίδίο8 οἱ ἃπποβ, ρὶενδβ οἱ νϑπίοβ οἷ [νἰ8 βἰπιῆία 
βοουπάυπι οὐδρογδίίομεδ ναγίαβ (Ἰογί. (11) Νδπ) Ἰυοϊάαπι 
ΘνΔΡογδί ὁ μ 6) ἴῃ 8018 εἴγου]ο ἱῃΠαπιηπηδίδιη ἀΐρῃ [ἌσΘΓΟ; 
οοπίγαγίδπι Υ6γῸ, υἱὲ ΟὈ πυογὶξ, οΠίοαγα ποσίριη : ἰΐθῃι 
6Χχ ᾿ἱἷπ6 ΟΔΙογοπι δυοσίυπ) δρβίδίρῃῃ οἰἤσογο; οχ ἰδηρῆγίῳ 
᾿υμπόογοη δδυπάδηϊοη [δ ο ΟΡΟΓασὶ. [ἢ ἤυ πο τησάϊπι 
εἰ ἀδ οὐἴογίβ οδυβί8 ἀἰβριδί. ΕΠίπηνοτο ἀδ ἴδγγα Οὐ) υβηιοάϊὶ 
811 πἰἢ}}} φηυπίίαί,, 8. πα ἀδ ΒΟΔΡ 8 αυΐάεπι. Αἰἴᾳυε ἰΐὰ οὐυς 
ἀορη)αίδ ἤιεγθ. Ροῦτγο φυοὰ δὰ βοογαίδιη δίιἱπεῖ, αυξοπᾶπι 

χοῦντα. Τὰ δὲ περὶ Σωχράτους καὶ ὅσα ἐντυχὼν τῷ γ ο᾽05 ἀὲ {Π|0 ϑδη(επία (ιογῖξ, φυυπι οὐυβ Ιορίββαὶ Πἰργαπὶ δὴ 
συγγράμματι εἴποι, κομίσαντος Εὐριπίδου, καθά φη-- 

85 σιν ᾿Αρίστων, ἐν τῷ περὶ Σωχράτους εἰρήκαμεν. (τ) 
Σέλευχος μέντοι φησὶν ὃ γραμματιχὸς Κρότωνά τινα 
ἱστορεῖν ἐν τῷ Καταχολυμόητῇ Κράτητά τινα πρῶτον 
εἰς τὴν “Ελλάδα χομίσαι τὸ βϑιθλίον- ὃν χαὶ εἰπεῖν Δη- 
λίου τινὸς δεῖσθαι χολυμθητοῦ, ὃς οὐχ ἀποπνιγήσεται 

40 ἐν αὐτῷ. ἐπιγράφουσι δ᾽ αὐτὸ οἱ μὲν Μούσας, οἱ δὲ 
περὶ φύσεως, Διόδοτος δὲ 

Ἀχριδὲς οἰάχισμα πρὸς σταθυὸν βίου, 

ἄλλοι γνώμην ἠθῶν, τρόπου χόσμον ἑνὸς τῶν ξυμπάν-- 

Ἑυπρίε δἰ] 8Δ|]δἴαπι, αἱ Ατἰβίοῃ αἱΐ, ἀϊχίῃγι αυυμ ἀθ 
δοογαίθ Ἰοφιογειηογ. (42) δοϊθυουδ ἰἀπηθη σγαμαμγαίίουβ δἰ, 
Οτοίαπομι φαδμάδπι ἰῃ υγίπδίογο ἰγϑάθγε Ογαίοίθηι υξης 
ἀδπὶ ἰυπο ᾿γυπὶ ῥγίπηο ἱῃ Ογαοίδπι δἰΐυ δδα δο ἀϊχίβδο. 

οι ᾿ἰδγυμ 6] ἷὸ δἰίᾳυο ἱπάΐξογα πδίδίογα χυὶ ἰῃ {1|0 πος 

δυθπογρογοίυγ. [πβογίθυηΐ ουπὶ 811} Μυδᾶβ, ἀθ πδίυγβ 

Γογυτὴ δ}}}, Ὀἱοάοίυβ γ γα 

ΥἹαΣ βἰδιἰοπὶ οἰδνυπι οχϑείυμη δὰ γορυϊδηι ; 

αυἱάδη ᾿υἀϊοίυμη τπλογυπι, πιογὶβ ογάϊποηι υπὲι8 οπηίυπι, 
των. φασὶ δ᾽ αὐτὸν ἐρωτηθέντα διὰ τί σιωπᾷ, φάναι, 8 Αἰυπί {Π᾿|π|, φυὰπι τοραγεῖιγ οὐ ἰδοογοῖ, ἀἰχίδθο, {Π| νὸς 

“Ὁ. « ἵν᾽’ ὑμεῖς λαλῆτε. » ἐπόθησε δ᾽ αὐτοῦ χαὶ Δαρεῖος 9 Ἰοχυιδιηίηί, Ε)ὰ8 ταὶ οοπίυοζηίο οἰΐαπι Πατίαβ ορίανϊξ, 
μετασχεῖν χαὶ ἔγραψεν ὧδε πρὸς αὐτόν' 

1. Βασιλεὺς Δαρεῖος πατρὸς Ὑστάσπεω 
Ἡράχλειτον Ἐφέσιον σοφὸν ἄνδρα προςα-. 

γορεύει [χαίρειν]. 

80 Κάαιταδέδλησαι λόγον περὶ φύσεως δυςνόητόν τε χαὶ. 
δυςεξήγητον. ἕν τισι μὲν οὖν ἑρμηνευόμενος χατὰ λέ- 
ξιν σὴν δοχεῖ δύναμίν τινα περιέχειν θεωρίας χόσμου τε 

οὗ σύμπαντος χαὶ τῶν ἐν. τούτῳ γινομένων, ἅπερ ἐστὶν 

δε ρϑίίαηα δὰ δου ἰΐδ : 

13. Κεα Ῥατίις υϑεοίαςερὲς πἰξμς Πεναοὶὲ ἐπ 
ρλεεὶ πε ϑαρίοπίοδηι οὐταηι ξαϊμξαί. 

μέδγαπι (ὁ παίμγα γέγιηι ϑογὶ ρεἰ εἰ, οὔδομγμηι αὐ ἰη- 

ἐεἰἐἰσεπάπηι αὐιοὶοηιχιδ αὐ ἐπτροποπάπηι. 15 ἐφ μιν εἰ 

ἐοοὶα φιξδιδάσηι αὐ υεγδιηι ἐχροπαίμγ, υἱηὶ σμαπάαηι 

δμροιἑαίοπὶα οοπέϊπεγε υἱφείμν πιμηαὶ ἰοέέμ5 εἰ σμα ἐπ 



930 

ἐν θειοτάτη χείμενα χινησει᾿ τῶν δὲ πλείστων ἐποχὴν 

ἔχοντα, ὥςτε καὶ τοὺς ἐπὶ πλεῖστον μετεσχηχότας συγ- 

γραυμάτων ( Ἑλληνιχῶν) διαπαρεῖσθαι τῆς ὀρθῆς δο- 

χούσης γεγράφθαι παρὰ σοὶ ἐξηγήσεως. βασιλεὺς οὖν 

δ Δαρεῖος ᾿στάσπου βούλεται τῆς σῆς ἀχροάσεως μετα- 

σχεῖν καὶ παιδείας Ἑλληνικῆς. ἔρχου δὴ συντόμως 

πρὸς ἐμὴν ὄψιν καὶ βασίλειον οἶχον: (1) “Ἕλληνες 

γὰρ ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀνεπισήμαντοι σοφοῖς ἀνδράσιν 

ὄντες παρορῶσι τὰ χαλῶς ὑπ᾽ αὐτῶν ἐνδειχνύμενα πρὸς 

10 σπουδαίαν ἀχοὴν χαὶ μάθησιν. παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽ ὑπάρχει 

σοι πᾶσα μὲν προεδρία, καθ᾽ ἡμέραν δὲ χαλὴ καὶ σπου- 

δαία προταγόρευσις καὶ βίος εὐδόχιμος σαῖς παραινέσε- 

σῖν. 

Ἡράχλειτος ἀπεχρίνατο οὕτως" 

ι. Ἡράχλειτος ᾿Εφέσιοςβασιλέϊ Δαρείῳ πα- 
τρὸς Ὑστάσπεω χαίρειν. 

Ὁχόσοι τυγχάνουσιν ὄντες ἐπιχθόνιοι τῆς μὲν ἀλη- 
θηΐης καὶ διχαιοπρα γμοσύνης ἀπέχονται, ἀπληστίη δὲ 
καὶ δοξοκοπίῃ προςέχουσι καχῆς ἕνεχα ἀναίης. ἐγὼ δ᾽ 

80 ἀμνηστίην ἔγων πάφης πονηρίης χαὶ χόρον φεύγων πάν- 
τως αἰχειούμενον φθόνῳ χαὶ διὰ τὸ περιίστασθαι ὗπερ- 
ηφανίην οὐχ ἂν ἀφιχοίυην ἐς Περσῶν χώρην ; ὀλίγοις 

ἀρχεόμενος χατ᾽ ἐμὴν γνώμην. 

ΒΙΒΛ. Θ. α. ΠΡΑΚΛΕΙ͂ΤΟΣ. 

0 μπέ οπιπίππι, σδ φιξάφηι ςιπί πὶ αἰυἷπο πιο Π0Ν- 

δἰϊίμία : »ίμγίπια απ ἀδϑεηϑδαηι σοὐίδοηί, ααοὸ κέ 

λὶ φιοφις φιιὲ ρἰπιγίπιαπι ἰἐογὶς ( στοαὶ) αἀοάογιιπί οΡ6- 

γαηι, (6 υεγα ἱπίεγ ργοίαίίοπα αοἋ δοπίεπεϊα δογ φις 

δογὶ ρμοὶδέϊ αηιδίσαμπέ. ΠΕΣ ἰο ΕΓ Ὠατίις Πυδίαςρὶς Αἰ ς 

απαϊίον 6556 (ππ|5 σρὶ ραγίϊσορόφις γε ἐγ αὶ ϊοπὶς 

Μονὶ. Ἐδπίας ἐίαγμο χιανιργϊηιμηι ἐπ σοπεροοίμηι πιδιιη, 

ας γερίαπε αἀοπιμηι: 014) στα οἰ οπἰ πἰρίγώπιπι εἰ- 
ΤῸ ξαρίεπίες ραγίρι οοἰογ οἰ ὁ ποη σαγαπί σφ αὖ δὲὶϑ 
»γαείαγε ἡιετὶπί οἱ αα αμαϊοπάππι δἰμαοςς εἰ αἀ αἱ- 
δοσπάμηι ἰγααϊία. Αρμα πιὸ αμίδηι αὐογὶἐ {ἰδὲ οπιπὶς 
ΛΟΡΟΥ ργίπιαίεισγιε οπιπὶς, ἐἰεν φιοί  αἱα δοἰζἰοἑία οὗξοτ. 

ναίϊο εἰ σγαία αἰϊοσμίϊο υἱίαφιμς ἐμὶς νιοπὲ 5 οοπδοἈ α- 

Ἀδα. 

Ουἱ οο τοδϑροηβυμ (0}}} Ηογδο υ : 

Πεγαοζἑίμις Ἐρλεδίμε γτεσὶ δατγὶο ἢυΞξίαερὶς 

ἈΑϊὶο φαἰϊμέεξηι. 

Οεοίφιοί ῃιογίαϊε5 ἐπ ἰεττὶΞ υἱυμπέ, α υεγίαίς ας 78- 

δίϊἐἰα 56 ἰοποίις γοπιουοπί, αὐαγήἑἶ αμέοδπι ἱποχρίοϑὶ {ὲ 

εἰ οἰογία εἰμαΐϊο ἱπίεπαάμηπί ρμεγαιϊίςα αἀδιπεπίϊα σαιιΞα. 

ἔσο αμίξηι οπιπὶς ἐπιπιοηο Υ ποεῖ 7ασίμηισιο αἀδεὶ- 

απ, οὶ ξοηιροῦ ααἀδλαγοί ἱπυϊάϊα, ἐέοπισ μα ςμρεγδὶ(Σ 

εὔιρίοεπαςς σατιδα πιπφμαηι ἐπ Ῥεγξαγμηι φοίμπε αὐνὲ- 

πίαπι, ρωμοὶς σοπίοηίις δοοιιπάμηι Ἰπεαπει ςοπίεξη απ. 

Τοιοῦτος μὲν ἁνὴρ χαὶ πρὸς βασιλέα. (1) Δυμήτ1ο Ηυῤυβπιοάϊ ἢΠ6 οἱ δάνεγειιβ γθσδν (αἷϊ. (15) ϑεπιοίγίας 
30 τρίας δέ φησιν ἐν τοῖς ὁμωνύμοις χαὶ ᾿Αθηναίων αὐτὸν 

ὑπερφρονῆσαι, δόξαν ἔχοντα παμπλείστην. χατα- 
φρονούμενόν θ᾽ ὑπὸ τῶν ᾿Εφεσίων ἑλέσθαι μᾶλλον τὰ 
οἰχεῖαβ. υέμωνηται αὐτοῦ καὶ ὃ Φαληρεὺς Δημήτριος 

ἐν τῇ Σωχράτους ἀπολογία. 

συ ἐξήγηνται αὐτοῦ τὸ σύγγραμμα" καὶ γὰρ Ἀντισθένης 
χαὶ Ἡ ραχλείδης ὃ Ποντιχὸς Κλεάνξης τε χαὶ Σφαῖρος 
δ στωιχός, πρὸς δὲ Παυσανίας ὃ χληθεὶς Ἥραχλειτι- 

στής, Νιχοιήδης τε χαὶ Διονύσιος " τῶν δὲ γραμματι- 
χῶν Διόδοτος, ὃς οὔ φησι περὶ φύσεως εἶναι τὸ σύγ- 

0 γράμμα, ἀλλὰ περὶ πολιτείας, τὸ δὲ περὶ φύσεως ἐν 

παραδείγματος εἴδει χεῖσθαι. (16) 'Ἱερώνυμος δέ φησι 

χαὶ Σχυθῖνον τὸν τῶν ἰάμύων ποιητὴν ἐπιδαλέσθαι τὸν 

ἐχείνου λόγον διὰ μέτρου ἐχθάλλειν. 
τὸν ἐπιγράμματα φέρεται, ἀτὰρ δὴ καὶ τόδε " 

40 Ἡράχλειτος ἐγώ" τί μ᾽ ἄνω χάτω ἕλχετ᾽ ἄμουσοι; 

οὐχ ὑμῖν ἐπόνουν, τοῖς δ᾽ ἔμ’ ἐπισταμένοις. 
εἷς ἐμοὶ ἄνθρωπος τριςμύριοι, οἱ δ᾽ ἀνάριθμοι 

οὐδείς. ταῦτ᾽ αὐδῶ χαὶ παρὰ Φερσεφόνη. 

χαὶ ἄλλο τοιόνδε" 

4 Μὴ ταχὺς Ἡραχλείτου ἐπ᾽ ὀμφαλὸν εἴλεε βίόλον 
τοὐφεσίου - μάλα τοι δύςθατος ἀτραπιτός. 

ὀρφνὴ χαὶ σχότος ἐστὶν ἀλάμπετον᾽ ἣν δέ σε 
[μύστης 

εἰςαγάγη, φανεροῦ λαμπρότερ᾽ ἠελίου. 

πλεῖστοί τ᾽ εἰσὶν ὅσοιΣ. 

δυίοπι ἰῃ Οορποπιπίθιι5 ἰροῦπι οἱ Αἰ] θη ΐθπ565 Ἀϑρογηδίῃπὶ 

δἷΐ, ἀρυὰ 4ιοβ πιᾶριδ ἄς [10 ὀγαὶ ορίηϊο ; οἱ φυυπι Ἐρίνοϑὲϊδ 

οβϑοὶ ςεοπίοιμρίυϊ, ἰδπηοη ἐπ μδίγίδ υἱνογὸ πιδιυΐθο. Μὸο- 

τηΐηϊὶ Π} 5 Ποιηοῖγι5 φυοαῃς 1] ΔΊ γοι ἰῃ δοογαί5 Ὠοίοῃ - 

δίοπθ. ρΡιυγίπιίχας (υ6τα αυἱ οὗυ9 Θχροπογοηΐ [ἰργυπι : 

αυΐρρα οἱ Αὐἰ βίο πο5 οἱ ΗἨθγαο! ἀε5 Ροπιίειβ ΟἸὁδη [6546 

οἱ δρίνογιβ δίοίοιιβ, Ῥδιηβιηΐδϑ ργιβΐθγοδ 4] Ηδγδο!  οὺς 

Δρρο!]αίυβ οϑί, Νοοπιθοβ αποηις ἃ. ὨΙΟΏΥΞ105; ὁχ βγάπι- 

πιδιϊοὶβ δυίομι Ὠἱοάοίυς, υὶ Οριι5 ΠΠυ ἃ πο ἀθ παίεγδ, βοὰ 

ἀὰ τορυλϊϊοα ἀϊχί! ἀΐβϑογογε : πᾶπὶ ἥδ ἄδ πδίιιγα ἀἰββογι!, 

ἰῃ ΘΧΘΙΏΡΙ]Π βροοίθπη ἱπϑογίδ {Π|ς 6556. (46) ΗΪΘΓΟΠΎΙΩΙ8 

διιοπι δου πυπὶ φισπάδηι ἰΔηιογυ τὰ ροοῖδ πὶ δρσγοϑϑαπὶ 

πολλά τ᾽ εἰς αὐ- τ 858 ΠΠΠυ8 ΠΌγαπὶ τογϑῖραβ δχυρόμογο εἶχ. Μυ]ίδ δυΐδιῃη 

Θρισγδιηπιδῖϑ ἰῃ ἰρϑυπὶ [γυπίντ, ἰῃ 4υΐθυ5 εἰΐᾶπι ΒΟΟ : 

Ἠογδο 8 ορὸ : υϊά πιὸ νοχδϊβ ἱπορίϊ ἢ 

Νοη νοβ, 86ὰ ἀοοίοβ ἰΔπ| στᾶνα αυςογὶϊ Ορυ5. 

Ὅμπας μοπιο 65ὶ ποῖ ἰογ πιῖ}}6, 5θὰ ἱππυπιογδιὶ 

ποῖιο. Ὑοὶ ἰῃ 5.765 Ὦξος δρὸ ἀΐοῦ Ἰοοΐβ. 

ἰοῦ δἰἰυὰ Ὠοοῦδ : 

Νοὶὶ Ηεγδοϊ στ γδρέάο ρεΓΟΌΓΓΟΓΟ σΌΓΕΕ : 

οβὲ νἱδ ἀἰ οὐ} 5, Ἰ}06 ῬΔΡΥΓβ οβεί. 

Αἱ εἱ ἀοείυβ ἰη ̓μδοὸ ἴ6 ἀυχοεῖξ δἰ γὶδ γαΐθβ, 

Ουπείδ νἱἀοδοπίουν ᾿υοἰάϊοτὰ ἀΐο. 

(12) 1'ἐγόνασι δ᾽ Ἡράκλειτοι πέντε" πρῶτος αὐτὸς οὗτος 13.1.2) Ουίπχυο δυίεπι ἩργδΟΝ Εἰ ἔποσα : ῥείπηθθ ὲς ἴρ66; 86- 

[0 δεύτερος ποιητὴς λυριχός, οὗ ἐστι τῶν δώδεκα θεῶν σαπάυθ ροείδ ̓ γτίοῃδ, ουγπ8 αὶ [118 ἀυοάδοίαι ἀοοτθμι ἰδ; 



Ι0 πέμπτος σπουδογέλοιος, ἀπὸ χιθαρῳδίας μεταδεθηχὼς 

15 

40 

4. 

90 

80 ἀχούειν, μὴ μέντοι ἀναπνεῖν᾽ 

18. 1Χ,.2. ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ. 
ἐγχώμιον᾽ τρίτος ἐλεγείας ποιητὴς λικαρνασεύς, 
εἰς ὃν Καλλίμαχος πεποίηχεν οὕτως " 

Εἰπέτις, Ἡ ράχλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δ᾽ ἐμὲ δάχρυ 
ἤγαγεν, ἐμνήσθην δ᾽ ὁσσάχις ἀμφότεροι 

ἥλιον ἐν λέσχῃ χατεδύσαμεν᾽ ἀλλὰ σὺ μέν που, 
ξεῖν᾽ Ἁλικαρνασεῦ,, τετράπαλαι σποδιή " 

αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ἧσιν ὁ πάντων 
ἁρπάχτης ᾿Αἴδης οὐχ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ, 

τέταρτος Λέσδιος, ἱστορίαν γεγραφὼς Μαχεδονιχήν " 

εἷς τόδε τὸ εἶδος. 

ΚΕΦ. Β΄. 

ΧΕΝΟΦΑΝΗΣ. 

18. Ξενοφάνης Δεξίου ἥ, ὡς Ἀπολλόδωρος, Ὀρθομέ- 1 
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ἰογίϊυ5. οἰορίας ροοίδ ΠΑ] οαγηδβδοιιβ, ἰῃ Ζυ πη (ΔΙ ἰπγδολιις 

δἷς βογίροίξ : 

Πογδο δ, τα αυϊάδηι ἰυἃ Ππογὰ ἀϊχὶΐ, 

οἱ δι 0110 Ἰδογὶ πνἷδ ἱπηπηδύογο κοηρρ, 

Ουυπὰ ΠΟ ἰπὶ Ἰοπζο8 4υ0(65 ΟΠ ρδἰπλι18 δῦ 

80168, Πηϊϑοοπίοϑ βοσὶδ πη}}} 18 1008. 

Ρυϊνὶβ αἱ 68 ἰδηι 8 ἢ] ἤοΟδρΡΟδ : δ6ὰ ἴυἃ Μιυι88 

νἱνιί, ΡΙαἰοη β πος {πηοἰ }18 πιδηι.8. 

Ουδγίυϑ 1,ϑορίυδ, αυὶΐ Μδοδάοπυπλ βογί ροἷέ ̓ ιἰδίογτίδπ ; 4}}- 

ἴυ ϑογίδ πηίβοθῃς γἰἀϊου ς, 4υΐ Δ ἁγία οἰ Πᾶγα οδποπὰϊ ἰγδῃϑ. 
{1 δὰ 1ιος ϑογ ῦοπαΐ σοηυ8. 

ΟΑΡ, 1]. 

ΧΕΝΟΡΗΛΝΕΞ. 

18. Χοπορίιδποβ Ὠοχὶϊ βίνα, υἱ ΑροΟἸ]οάοΓιΒ δἰέ, ΟΥ]οπιθ- 

νους Κολοφώνιος ἐπαινεῖται πρὸς τοῦ Τίμωνος" φησὶ ηι8 Π]ΐυ8 Οο]ορ!ιοηίυδ 8 Τίπιοπο Ἰδυ δία : δἰὶ δπίπι, 

γοῦν. 

ΞΞεινοφάνην ὑπάτυφον, “Ομηραπάτην ἐπιχόπτην. 

οὗτος ἐκπεσὼν τῆς πατρίδος ἐν Ζάγχλη͵ τῆς Σιχελίας 

ΖἜσηπυβ ΧΟΠΟρίΔΠ65, ἰγδυυπὴ ΓΟΡΓΘΙΘΠ80Υ Ἡοιπετί. 

Ριυ 55 δυΐοπη μδίγί Ζδης δ ἱπ 5.0} πιογδίυβ οδί δίαυθ 
διέτριδε καὶ ἐν Κατάνη. διήχουσε δὲ κατ᾽ ἐνίους μὲν  Οαϊϊπεο. διπὶ αὶ ποπιίποπι δυάΐδθα ἀϊσαηΐ; ποαιια ἀδδιιπί 
οὐδενός, κατ᾽ ἐνίους δὲ Βότωνος ᾿Αθηναίου ἥ, ὥς τινὲς, 
᾿Αρχελάου. καί, ὡς Σωτίων φησί, χατ᾽ ᾿Αναξίμαν- 
δρον ἦν. 
ἰάμθους χαθ᾽ Ἡσιόδου χαὶ Ὁμήρου, ἐπικόπτων 
αὐτῶν τὰ. περὶ θεῶν εἰρημένα. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐρ- 
ραψῴδει τὰ ἑαυτοῦ. ἀντιδοξάσαι τε λέγεται Θαλῇ καὶ 
Πυθαγόρα, καθάψασθαι δὲ καὶ ᾿Επιμενίδου.Ἡ μαχρο- 
ὀιώτατός τε γέγονεν, ὥς που χαὶ αὐτὸς φησιν. 

(ι) Ἤδη δ᾽ ἑπτά τ᾽ ἔασι καὶ ἑξήχοντ᾽ ἐνιαυτοὶ 
βληστρίζοντες ἐμὰν φροντίδ᾽ ἀν᾽ “Ελλάδα γῆν" 

ἐχ γενετῆς δὲ τότ᾽ ἦσαν ἐείχοσι πέντε τε πρὸς τοῖς, 
εἶπερ ἐγὼ περὶ τῶνδ᾽ οἷδα λέγέιν ἐτύμως. 

Φησὶ δὲ τέτταρα εἶναι τῶν ὄντων στοιχεῖα, χόσωους δ᾽ 
ἀπείρους, παραλλάχτους δέ. τὰ νέφη συνίστασθαι 
τῆς ἀφ᾽ ἡλίου ἀτμίδος ἀναφερομένης καὶ αἰἱρούσης αὐτὰ 
εἰς τὸ περιέχον. οὐσίαν θεοῦ σφαιροειδῆ, μηδὲν 
δαοιον ἔχουσαν ἀνθρώπῳ ὅλον δ᾽ δρᾶν καὶ ὅλον 

σύμπαντα τ᾽ εἶναι 
νοῦν χαὶ φρόνησιν καὶ ἀΐδιον. πρῶτός τ’ ἀπεφήνατο 
ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον φθαρτόν ἐστι χαὶ ἣ ψυχὴ πνεῦμα" 
ἔφη δὲ καὶ τὰ πολλὰ ἥσσω νοῦ εἶναι. καὶ τοῖς τυράννοις 
ἐντυγχάνειν ἢ ὡς ἥχιστα ἢ ὡς ἥδιστα. (20) ̓ Εμπεδοχλέους 

40 δ᾽ εἰπόντος αὐτῷ ὅτι ἀν τὴς ἐστιν ὅ σοφός, « εἶχό- 

τως, ἔφη σοφὸν γὰρ εἶναι δεῖ τὸν ἐπιγνωσόμενον 
τὸν σοφόν. » φησὶ δὲ Σωτίων πρῶτον αὐτὸν εἰπεῖν 
ἀχατάληπτ᾽ εἶναι τὰ πάντα, πλανώμενος. ἐποίησε 
δὲ χαὶ Κολοφῶνος χτίσιν χαὶ τὸν εἰς ᾿Ελέαν τῆς Ἶτα- 

(ὁ λίας ἀποιχισμὸν ἔπη διςχίλια. καὶ ἤχμαζε χατὰ τὴν 
ἐξηχοστὴν Ὀλυμπιάδα. φησὶ δὲ Δηαΐήτριος ὁ Φαλη- 4 ρεϑίπιᾶ (ετὸ ΟἸγπιρίαἀο. Πείογί γότο Ποπποίγιιϑ Ρ] δίοῦοας 

γέγραφε δὲ καὶ ἐν ἔπεσι χαὶ ἐλεγείας καὶ 3 

αυἱ Βοίοῃ!β Αἰ]ΠοηἰΘη 5158 δυι  Οτοπ) ζι 1556 δϑϑονογοηῖ ; δἰ ὲ 
Αγο]ιοϊδιιαη αυάΐςθ6. Αἴᾳυςδ, υἱ δοίίοη «αἰἷΐ, Απαχἰπηδηδτγὶ 

εοἰαία νἱχὶί. δογίρϑι: δυΐοπι ἐδγηγπα Ὠογοῖοο,, ἰ(6 πὶ ΟΙορσ ἃ 85 
δίᾳιο ἰδηι)ο5 οοηίγᾷ Ἠδοοοάϊ πὶ δίηιια Ποιβογιπι, 485 ἀ6 

ἀ 18 ἀΐχογα 1118 ΘΧργοῦγα5. 1056 Π0η 86 818 οΔηρ δ ρμοΘ- 

Πηδίᾶ. ΤΊ να] οἰἷβ δ)ὸ ΡΥ.ΓΓΠδρογῶ ορί πἰοη 8 ςοπίγδγί Δ δΘη 5.550 
(ογίυν, ἘΕΡ᾿ πηοηἰἀοπιαυδ ἱπογορυΐθ86, Υ δὶ ἰη αἹ{{π|8Π| 56- 
ποοίυΐοπι ργοάιχὶΐ, δἰουίὶ οἱ ᾿)56 φυοάδπι ἰῃ ἰοοο ἰοϑίδίυγ, 

ἀΐοθμβ : 

(.9) ΨΦ8π| βαχδρὶηἰδ βορυίοπι δηηὶ ῃγορίογογυηί, 

᾿δείδηίοβ ουγὰϑ αΓλ)8 ΡΟΓ ἄγνᾷ Π|6Δ8 : 

δὰ ἴυπὶ νυἱρίηϊὶ αιϊηαὺ» ἃ παίδ! 18 δοίϊ, 

δὶ φυΐϊάφπ) ἐδο ἰια'ο γθεῖ 80}π| τῃϑη 956 ρο[ 8. 

Αἰΐ δυΐοιη χηαίίυοῦ 6886 ΓΌΓυπὶ οἰδπιθηΐίδ,, ἱπῆπίὶ (08 δυίρηι 

ΠῸΠ 08 ΘΟΒἀρθῃη4ι6 τη {40}108. ΝᾺ Ρ65 οὐηβίδίογε χυῦπι νὰρο- 

γοϑ8 506 δχοϊίδίϊ βαυγδυμπι ΓΟγυη Ὁ ο85406 ἰη δογοη) οἰ ουδηΐ. 

Βοὶ δαυδίδηϊξαπι τοί πάδπ) 6886 οἱ σ] ΡΟ 58ηι πἰ ἢ] χὰ 6 οὐπὶ 

᾿ιουὶῃρ ΠΔῦογο οοσπηθη6 ; (οἴτιπι ΘΟγηογα ἰοι 4116 δυάϊΐγα, 

ΠΟῚ ἴδιῃοη γοϑρίγαγο; ἀδηΐ 6 ΟΠΊη 08 5018 ρδγίθι8 οἱ 

πιοηΐοπη 6536 οἱ ργυάἀοηϊ8π δίᾳφυς εὐἰογη  δίοιη. τί πηι}5- 

406 ργοπυπίαν!ξ αυϊἀᾳυϊὰ πδοοδίυτ, ἰάφηι ἰαἰογίγα ἀσίθογο ; 

ἰίοπι δηϊπιδι βρ γΐυπι : δίοδὶ Ὑ6ΓῸ οἰΐδπλ ρίεγϑ αὶ ἰῃ(δγίογὰ 

τποηΐο θ656. [1ἴθη ἰΥγδηπὶβ ΘΟ ρτοαϊοηάυπι δὺυΐ ΠιἰΠἰ ΠῚ6 6586 

διιῖ δυδυίβοίηθ. (20) Επιροάοοϊς δυΐδη) ἀϊοοπῖα ἱμοὶ βαρίθη- 

ἴσῃ ἱπυθηΐγὶ ΠΟ ΡΟδ56, Βοοσία, ἱπαυϊΐ : ΠΑΠ| 88 ρ6Π5 εἷΐ πὸ- 

ο6886 οβΐ, 4υὶ ποτὶϊ Ἔχρ)ογᾶγα βϑδρίοηίθπ). ΟὈπιηΐδ ἰπ00Π)- 

ΡΓΟΘηβ ἢ 118 6886 ᾿γἰπιαπι πο ἀϊχίθδα δοίίοη δυοίογ οί, 

86 (αΠΠιυς. δοτίρϑὶί οἰΐδιλ Οτίξίποα ΟἹ ορἢΠοπΐβ οἱ ἀδ 1{8- 
Ἰΐοᾶ ἱπ ΕἸοδπὶ οοἰοηΐα νογϑιι8 δὶ ἐυο πι}}} ἃ. ἙΕἸογι 56 χδ- 
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ρεὺς ἐν τῷ περὶ γήρως χαὶ Παναίτιος ὃ στωιχὸς ἐν τῷ 
περὶ εὐθυμίας ταῖς ἰδίαις χερσὶ θάψαι τοὺς υἱεῖς αὐτόν, 

καθάπερ χαὶ Ἀναξαγόραν. δοχεῖ δὲ " πεπρᾶσθαι ὑπὸ 
τῶν Πυθαγοριχῶν Παρμενίσχου καὶ Ὀρεστάδου, καθά 

δ φησι Φαδωρῖνος ἐν ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ. Γέ- 
γονε δὲ χαὶ ἄλλος Ξενοφάνης Λέσδως ποιητὴς ἰάμδων. 
χαὶ οὗτοι μὲν οἱ σποράδην. 

ΚΕΦ. Γ΄. 

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. 

31. Παρμενίδης Πύρητος ᾿Ελεάτης διήχουσε Ξενοφά- 
γους. τοῦτον Θεόφραστος ἐν τῇ ἐπιτομῇ Ἀναξιμάνδρου 

10 φησὶν ἀχοῦσαι. ὅμως δ᾽ οὖν ἀχούσας καὶ Ξενοφάνους 
οὐχ ἠχολούθησεν αὐτῷ. ἐχοινώνησε δὲ χαὶ Ἀμεινία 
καὶ Διοχαίτῃ τῷ Πυθαγορικῷ, ὡς ἔφη Σωτίων, ἀνδρὶ 
πένητι μέν, καλῷ δὲ χἀγαθῷ, ᾧ χαὶ μᾶλλον ἠχολού- 
θησε χαὶ ἀποθανόντος ἡἥρῷον ἱδρύσατο. γένους θ᾽ 

ι6 ὑπάρχων λαμπροῦ καὶ πλούσιος ὑπ᾽ ᾿Αμεινίου, ἀλλ᾽ 
οὐχ ὑπὸ Ξενοφάνους εἷς ἡσυχίαν προετράπη. Πρῶτος 
δ᾽ οὗτος τὴν γῆν ἀπέφηνε σφαιροειδῇ χαὶ ἐν μέσῳ χεῖ- 
σθαι. δύο τ᾽ εἶναι στοιχεῖα, πῦρ χαὶ γῆν" χαὶ τὸ 
μὲν δημιουργοῦ τάξιν ἔχειν, τὴν δ᾽ ὕλης. (22) γένεσίν 

80 τ᾽ ἀνθρώπων ἐξ ἰλύος πρῶτον γενέσθαι" αὐτῶν δ᾽ 
ὑπάρχειν τὸ θερμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν, ἐξ ὧν τὰ πάντα 
συνεατάναι, χαὶ τὸν νοῦν χαὶ τὴν ψυχὴν ταὐτὸν εἶναι, 
χαθὰ μέμνηται χαὶ Θεόφραστος ἐν τοῖς Φυσιχοῖς, πάν- 
τῶν σχεδὸν ἐχτιθέμενος τὰ δόγματα. δισσήν τ᾽ ἔφη 

85 εἶναι τὴν φιλοσοφίαν, τὴν μὲν χατ᾽ ἀλήθειαν, τὴν δὲ 
χατὰ δόξαν. διὸ χαί φησί που" 

Χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι 
ἡμὲν ἀληθείης εὐπειθέος ἀτρεμὲς ἦτορ, 
ἠδὲ βροτῶν δόξας, τῆς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής. 

ΒΙΒΛ. Θ, γ. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. 
ἴῃ ᾿ἶδγο ἀδ ϑοποοίυίο Ραπροίϊαβαυς 5ἰοίοιυς ἴῃ το ἀδ Τγδη- 
4} δἰ6 δηΐπι! ΠΠΐο8. 11Πι|πὶ ργοργὶϊβ βορϑὶ ἶδβα πηδηίρας, 
βίου εἴ Απαχδσογᾶμη. Ογοάϊϊυς δυΐοιη ἃ Ργ(δσογοὶβ Ρᾶγ- 
ΙὩΘΠἾ800 εἰ Οτγοβίδαθ, υἱ Εανογίηυβ ἴῃ ργίπο Οοπιπιοπίδ- 

ὅ πογυπι αἱϊ, υθηΐίθβα (5). Εδΐ δαΐοπι οἱ διίαβ Χεπορθδηθδ, 
Ῥοοίδ ἰδπιθίευβ οχ 1,650. Αἴχυο Πἰ φυϊάδπι δυπί ΡΒ] οδορ 

αυΐ ἀϊουπίυν βραγδίπ) (Εἰ δ'π6 δὸςΐ8) οχβί (686. 

͵ 

ΟΑΡ. Π|Ι. 

ΡΑΒΜΕΝΙ))ΕΒ. 

1 2421. Ραγηοηΐἀ68 ΡΥΓοΙΪ8 ἢ] υ8 ΕἸοδίοα ΧΟΠορΒδηΐβ δυάϊίος 
[υἱ. Ηυπο ΤἼΘΟρἢ γαϑίυβ ἰη Ερἰίοπα Απδχἰπιαπάγυπῃ δὺ- 
ἀἶδ86 ἰγδάϊί. 1,106ἱ δυΐοθπη Χοπορὶιδηΐβ, διιάϊίον Γαογὶξ , 86- 
ουΐυβ ἰδηηθη ἢΠὺπὶ πο 68[. Ηδθυΐί εἴδη οοπϑιιοίυάϊποι 
οὐπι Απηϊηΐδ οἱ Ὠἰοολιοοῖδ Ργίδαρογοο, υἱ δοίίοη αἷΐ, ριρογθ 
Πο φυΐάοπι, βθὰ ποποδίο Υἱγὸ ἃς ΒῸΠΟ : 4υθπι οἰΐαπὶ ροίπι5 
δοουΐυβ οδΐ 80 Υἱΐδ (Ἰποῖο δϑοθιπ ἰδπαυδπ) ᾿ιογοὶ αν ϊῆ- 
ον. Οὐυυμὶ οἱ βθῆογα οἵ ορίθυβ ἢ] δ Γἰ8 οβδοῖ,, ἰδπγθη ἃὉ 

Ἔ Απιϊηΐα, ΠΟῃ ἃ ΧΟΠΟΡ πὸ δὰ φυϊοίδηι νἱΐϑη) ἱπαυςίυβ φβὲ. 
Ῥγιη)υ8 Πἰο ἰογγδπη γοϊιαηἀδπη 6856 αἰχὶξ οἵ ἰῃ πηράϊο εἰΐδῃ. 
Βύοφια 6886 εἰεπηθηΐδ, ἱσπὸπὶ οἱ ἰθγγᾶπῃ ; {Πππὶ ορίθεὶς, 
Πᾶπὸ τηδίογδ8 ἴθπογο Ἰοουπη. (22) σοπογαίίοηθηι ἰΐδι χο- 

τηΐπυπὶ 6χ ἰα [0 ρυἰπηὰπι 6556 ογίδπι : ΘΟγΉ πὰ δα ΐθῃ) ραγίοβ 
οδ]ἄυπι 6888 οἱ (τρί υπι, οχ χαυΐδυβ οοπείοηϊΐ οπιηΐβ. ἂς 
τηοῃίθτῃ οἷ Δπἰπηὰπι ἰάθη 6566, βἰουἰ οἱ ΤὨΘορὶγαβίυβ ἰῃ ΡΗγ- 
δἰ οἷβ πηθπηογαΐ, υ}}]} (δγὸ οἰμπίι ρ]δοίί θχροηΐϊ. ΡΠ] ο9ο- 
ῬὨΐδπλ αυοαθθ 6886 ἀυρΐοοπι, δἰΐδπι βθουπά τ γογιίδίομ, 
881) δε π ΟΡἱπίοπεμ. ὑπάο ᾳυοάδιη ἰῃ 000 δἱΐ : 

Τὸ ΟΟΡΠΟΥΪβ586 Ομηπία οροτίοΐ, 
οἵ υδυτ βἰπιρίθχ ἴῃ ρθοίογα βαπηροῦ δρογίο, ἍἙ" 
εἴ, 4υ}8 πε (488, ϑεη88 ἃ0 5 ΠΓαρσία ναὶ. 

90 Καὶ αὐτὸς δὲ διὰ ποιημάτων φιλοσοφεῖ, καθάπερ 3. ΡἈΟϑορ ΐαπι οἱ ἦρδα οατταϊπί μι Ἔχργεβαὶξ, χυδπιδάπιοάυπη 
Ἡσίοδός τε χαὶ Ξενοφάνης χαὶ ᾿Ἐμπεδοχλῇς. χριτή- 

ρίον δὲ τὸν λόγον εἶπε" τάς τ᾽ αἰσθήσεις μὴ ἀχριθεῖς 
ὑπάρχειν. φησὶ γοῦν " 

Μυδέ σ᾽ ἔθος πολύπειρον ὁδὸν χατὰ τήνδε βιάσθω 
νωμᾶν ἄσχοπον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀχουὴν 
καὶ γλῶσσαν, χρῖναι δὲ λόγῳ πολύδηριν ἔλεγχον. 

(3) διὸ καὶ περὶ αὐτοῦ φησιν ὁ Τίμων" 

Παρυενίδου τε βίην μεγαλόφρονα, τὴν πολύδοξον, 
ὅς δ᾽ ἐπὶ φαντασίας ἀπάτης ἀνενείχατο νώσεις. 

40 Εἰς τοῦτον χαὶ Πλάτων τὸν διάλογον γέγραφε, Παρ- 
μενίδην ἐπιγράψας ἢ περὶ ἰδεῶν. ἤχμαζε δὲ χατὰ 
τὴν ἐνάτην χαὶ ἑξηχοστὴν Ὀλυμπιάδα, καὶ δοχεῖ 
πρῶτος πεφωραχέναι τὸν αὐτὸν εἶναι “Ἕσπερον καὶ 
Φωςφόρον, ὥς φησι Φαδωρῖνος ἐν πέμπτῳ τῶν ἀπο- 

46 μνημονευμάτων᾽ οἱ δὲ Πυθαγόραν. Καλλίμαχος δέ 
φησι μὴ εἶναι αὐτοῦ τὸ ποίημα. λέγεται δὲ χαὶ νόμους 

Ἠοβοάυβ οἱ Χοθορῆδποδ δίψπθο Επωρϑάοοϊθβ. Ζυάϊοὶ! ἀ6 
ΓΟθὺ ΠΟΓΠ.ΔΠῚ Γαΐ ΟΠ6 Π| 6996 αἰχὶϊ : Βδηβιι8 γθΓῸ χίηυβ 6688 
Θχδοίοβ οἱ ἰάοῃθοβ δά ᾿υὰϊοαπάυμ. Αἰϊ οδῃίηι : 

Νέεο {{Ὁ] ΘΟπηπηυ 8 56 80} ρογϑαδθδΐ ΠΏ ΖΊΔ πη 

αυϊοαυδηι, υἱ (8}1] 8068 ΟΟὈ]Ϊ δυΐ υἱ Ἰυάϊοοὶ δυτίβ 

δυΐ ᾿ἰηρυᾶ : δί γδίΐο ἀἰγί πμδὶ ἀἰβογίπηΐηα γογυηι. 

(23) Οὐδιποθγοιλ οἱ Τίμμο ἀδ 60 αἱξ : 

Ῥδγιηθη 85 ἱπροπίθβ Δ Π)08 υ͵ἱγοβαυα ροίοπίοβ, 

4 56 61}8 ὙΔΗΪ8 Β᾽ Πλ0 ΔΓ (Δ}Π16 Ὁ ἱπαυΐξ. 

Ηυΐὰβ ποπλίπο Ρίδίο ἀΐδ]᾽ οσὺπι ἱπβογί ρεὶί τοοδυ χα Ῥδιτηθ- 

Ὠἰάδπι δἰ γα ἀδ ἰὰἀεἷἰβ, ΕἸογυὶΐ δυΐδῃ ΟἸγιρίβὰα βοχαροβίηἃ 

Πποηᾶ. Ρηηυβαυθ δηϊπιδα γογίϊβ96 (ογίυγ. ΘΠ ἄθ πὶ 6688 

ὙΕΑβρΡΟΓΌΠ) δίας [,ποϊίογυπι, υἱ Εανογίηυβ ἰῃ φυϊηίο Οοιη- 

Βιοηίδιϊογιι δἰΐ ; 8}}} ΡγΓμδρογδπι αἰουηΐ. ΟΠ ππδοῆυ5 88- 

ἰετ περδί ο᾽υ8 ροοτδΔ 6886. Εδγίαγ οἰν! θυ 4φυοχῦς ουὶϑ 

ά τυ} 5θ6 16ρο5, υἱ δρουβίρρυβ ἰπ Ἰΐστο ἀδ ρἢ]οθορεΐβ αἰζ. Ρσί 
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θεῖναι τοῖς πολίταις, ὥς φησι Σπεύσιππος ἐν τῷ περὶ 08 ἰΐοπι Δγρυπηοηίδίίομα υδὺ 8 6886 ἀἰοἰΓ 68 408 ΔρΡΕ}18 
φιλοσόφων. καὶ πρῶτος ἐρωτῆσαι τὸν Ἀχιλλέα λόγον, ἰἴωγ ΑΟἰ 168, αἱ ῬῃδνοΓίΠι5 δἰῖ ἴῃ Οπηπίπιοία Ὠἰβίοτία. Εαϊὶ 
ὡς Φαδωρῖνος ἐν παντοδαπῇ ἱστορία. Γέγονε δὲ καὶ 9) δυιΐεπι οἱ 8]1}8 Ρδγιποη ἀ68 τἰοίογ, φυΐ ἀγίθπι βογί ρει! οτὰ- 
ἕτερος Παρμενίδης, ῥήτωρ τεχνογράφος. (ογίδπι. 

ΚΕΦ. Δ΄. ἑ ΘΑΡ. ΤΥ. 

ΜΕΔΛΙΣΣΟΣ. ΜΕΙ.15505. 

δ 44. Μέλισσος ᾿Ιθαγένους Σάμιος. οὗτος ἤχουσε. Παρ- τ 324: Μεϊίδδυβ Πδροηίε Π]]08 Θδηνίιβ. ΗΐΟ Ῥαστηθηί ἀΐβ δυ- 
μενίδου" ἀλλὰ χαὶ εἷς λόγους ἦλθεν Ἡραχλείτῳ - ὅτε ἀϊΐον [αἱ : γόγιπι ἐπ Ηογδολ! φυοι6 ποι δα νθηϊ; χαὺ 

καὶ συνέστησεν αὐτὸν τοῖς ᾿Εφεσίοις ἀγνοοῦσι, χαθάπερ ἰοπηροτα οἰΐδπι Θοπιπιοπάδυΐξ {ΠΠαπὶ ἱρπογαπίθυβ ἘρΠοβία, 

ἹΙπποχράτης Δημόκριτον Ἀ δηρίταις. γέγονε δὲ καὶ ἃ εἰοιξ! Ηἰρροογαίεβ Βεσηοογίἑαμη Αἰκιδγίεϊ8. Εαϊξ δαΐδην οἱ 
πολιτικὸς ἀνὴρ καὶ ἀποδοχῆς παρὰ τοῖς πολίταις κε! οἱ γῇ 8 Ρογίυ8 οἵ ἰπ δυπηπι9 ΠΟπΟγῸ ἃ οἰνίδυβ Παρ ία8, 

10 ἠξιωμένος ὅθεν χαὶ ναύαρχος αἱρεθεὶς ἔτι χαὶ πα οἰίδπη οἸδδαὶ Ργθίδοίαβ ργορίογ οχἰ πηίδηχ υἱγίαιΐθηι τοὶ “-' ᾿ ᾽ Ἁ ’ 2 ’ 
μᾶλλον ἐθαυμάσθη διὰ τὴν οἰκείαν ἀρετήν. ἐδό- Ἔ : κατ ΤῊΣ ἈΝ 

χει δ᾽ αὐτῷ τὸ πᾶν ἄπειρον εἶναι καὶ ἀναλλοίωτον 3 πἰρς ον ἀνὰ δ πηϊγϑίϊοηὶ (υἱἱ. ὙἹἀο δία δυΐθηι οἱ απίνογθα πὶ 

χαὶ ἀχίνητον χαὶ ἕν ὅμοιον ἑαυτῷ καὶ πλῆρες’ χίνη- ἸΒΒΘΙΓΟΠΙΕΙΝΕ οἱ ἱπηπηυ δ 16 δία ἐπηπηο}}}6 οἱ ἀπὰπὶ εἰδί 

σίν τε μὴ εἶναι, δοκεῖν δ᾽ εἶναι. ἀλλὰ καὶ περὶ θεῶν ἰΡβ] 5:π||16 80 ρΙδπυπὶ ; πιοίυπμα! πα 6886, σϑγυπι υἱάογί 
15 ἔλεγε μὴ δεῖν ἀποφαίνεσθαι’: μὴ γὰρ εἶναι γνῶσιν 886. [6 «ἀἰΐ8 πἰμ|]} ἐ896 ἀαβηϊεπάμπι ἀϊοεναΐ : πϑάπα ἐπίπι 

αὐτῶν. φησὶ δ᾽ Ἀπολλόδωρος ἠχμακέναι αὐτὸν χατὰ 4 ἱΠογαπι 6896 οοσηϊἰοποπι. ΕἸΟΓυΐἶδθ56 διπὶ φυδτγία οἱ οὐίο- 

τὴν τετάρτην χαὶ ὀγδοηχοστὴν Ὀλυμπιάδα, ξαβἰπιᾶ ΟἸγιρίδἀ6 Αρο]!οάοτυβ τοίογί. 

.-“αοο.---- 

ΚΕΦ. Ε΄. ΟΛΡ. Υ. 

ΖΗΝΩΝ ΕΛΕΑΛΤΗΣ. ΖΝΟ ΕἸΠΒΑΤΕΞ. 

25. Ζήνων Ἐλεάτης. τοῦτον Ἀπολλόδωρός φησιν εἶ- ; 45. Ζόπο ΕἸοδίε8. υπο Αροϊοάοτιε αἰΐ ἰῃ ΟἸιγοπίοἱβ πᾶ- 
. ναὶ ἐν Χρονιχοῖς φύσει μὲν - Τελευταγόρου, θέσει δὲ ἰυτγὰ αυΐάοπι Τοεϊοαίδροτα;, δἀορίίοπα δυίΐδπ) Ῥαγπηθηί 8 

40 Παρμενίδου. περὶ τούτον καὶ Μελίσσου  ἴμων φησὶ  Ἀϊίιπι. θὲ μος δἴχυο ΝΕ]1590 Τίπιοη [80 δἰΐ : 
ταῦτα" Ι 

᾿Αμφοτερογλώσσου τε μέγα σθένος οὐχ ἀλαπαδνὸν Αποίρί εἶδ Πησυτ νἱβ πιαχίπια οὐποία βοοδηζς 
Ζήνωνος πάντων ἐπιλήπτορος ἠδὲ Μελίσσου, Ζοποηΐβ, υ] οογγίρὶξ οπηπθβ, δίχιιο ΜΟΙ βεὶ ; 

πολλῶν φαντασμῶν ἐπάνω, παύρων γε μὲν εἴσω. ΡΙυγίπια νἶβα Ἔγγδηΐ ἰῃ βυ ΠηΠΊ0,, Γᾶγδ 86ὰ ἱπίυ. 

46 Ὁ δὴ Ζήνων διαχήχος Παρμενίδου χαὶ γέγονεν αὐτοῦ 2) Επίπινετο ΖΟΠΟ Ραγπηοηί ἀΐβ δυάϊίοτ γαῖ, Δ θυ ἀπιδίαδ δβί. 
παιδικά. χαὶ εὐμήχης ἦν, καθά φησι Πλάτων ἐν τῷ Εἰῤΐ δυΐοπι ργοοογε βίδίαγα:, φπεπιδἀμηοάυπι Ρ]δίο ἴῃ Ρᾶγ- 
Παρμενίδη, ὃ δ᾽ αὐτὸς ἐν τῷ Φαίδρῳ καὶ ᾿Ελεατιχὸν πιεπίάε ποίδί, ἸΔοεπιηὰε ἱπ ΡΙμράγο ἴρθυπι ΕἸοδίϊουπι Ρα]α- 
Παλαμήδην αὐτὸν χαλεῖ. φησὶ δ᾽ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ 4 πιοάοπι γοοδί. Ατίβίοί 6169 δυΐδπι ἴῃ Θορ δία ἀυοίογ 6βὶ ἰη- 
Σοφιστῇ εὑρετὴν αὐτὸν γενέσθαι διαλεχτιχῇς, ὥςπερ γεπίογοπι ἴρθιπὶ [αΐδθ6 ἀἰΔ! οοἴϊοδ8, αυοπιδἀπιοάππι Ἐπηρο- 

0 Ἐμπεδοχλέα ῥητορικῆς. (26) γέγονε δὲ ἀνὴρ γενναιό- ἀοοίεῃχ γἰοίοτίοδθ. (26) Ευϊΐ εἰ ἴῃ ΡὨ]Οβορμ δ οἱ ἐπ γθρα !!- 
τατος χαὶ ἐν φιλοσοφία χαὶ ἐν πολιτεία φέρεται γοῦν οδ ΥἹΓ 88Ππ6 ΠΟΙ Βθ᾽ πλ5 : (ἀγαπίωγ ποπὴρα ἰρβίυβ νο  απιΐπ8 
αὐτοῦ βιδλία πολλῆς συνέσεως γέμοντα. χαθελεῖν δὲ θε- Καὶ βαρίοπί! δ ΡΒ] Θη Βα πιὰ. 15 φαυπι Ναγοίνπι ἰγγᾶπηυπι 50, αἱ 

λήσας Νέαρχον τὸν τύραννον -.-- οἱ δέ, Διομέδοντα ---- 41) τοϊιπί, Ὀἱοπιοάοπίοπι ἱπηρεγίο ὀχάθγα νοἱ υἱββοῖ, οομι- 
συνελήφθη, χαθά φησιν Ἣραχλείδης ἐν τῇ Σατύρου ρτγεϊιοπδυβ οεἴ, αἱ ἰῃ ϑαίγτί δρίἰοπια δἰἷΐ Ηθγδο! 68 : 400 

88 ἐπιτομῇ. ὅτε χαὶ ἐξεταζόμενος τοὺς συνειδότας χαὶ περὶ ἰεπιροτε 4υυπὶ ἀδ σοηβο 8 εἴ ἀγπιὶβ 4 δὲ ἴιἰρᾶγδπι δάνεχογαδί, 
τῶν ὅπλων ὧν ἦγεν εἰς Λιπάραν, πάντας ἐμήνυσεν αὐ- ἱπαυϊγεγείαγ, γΟ]Θη8 ἰβδιμη ἀδδογίαπι ἀδϑἐυΐαπιχυς γοάάογο, 

τοῦ τοὺς φίλους, βουλόμενος αὐτὸν ἔρημον καταστῆσαι’ Οπιη68 {Π|Π8 ἃπιΐοο5 Θοπ αΓαἰ ἰΟΠΐ8 6886 σοηϑοίοϑ ἀἰχί! ; ἀεὶ πᾶθ 
εἶτα περί τινων εἰπεῖν ἔχειν αὐτῷ πρὸς τὸ οὖς ἔλεγε χαὶ ἀαυπι ἀδ αυϊδυράδπι ἀϊχίεδεί χυϊάάδπι ἐρεῖ δὰ δυγεπὶ Ἰοσιι 
χύψαντος δαχὼν τὸ ὠτίον οὐχ ἀνῆκεν ἕως ἀπεχεντήθη, ΥΕΙ6, Θᾶπι| πηοΓαΐου8 ἀρρΓυ Θπβ8π) Π0 ἀπίε ἀϊηινδίξ φυδπι 

40 ταὐτόν Ἀριστογείτονι τῷ τυραννοχτόνῳ παθών. (22) Δηαή- οοπίοἀεγείυγ, ηυοὰ ἰάεπι δοοίαϊξ Ατίβίορίἑοηί ἱγγδηππίοἰς, 
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τρίος δέ φησιν ἐν τοῖς ὁμωνύμοις τὸν μυχτῆρα αὐτὸν 

ἀποτραγεῖν. Ἀντισθένης δ᾽ ἐν ταῖς διαδοχαῖς φησι μετὰ 

τὸ μηνῦσαι τοὺς φίλους ἐρωτηθῆναι πρὸς τοῦ τυράννου 

εἴ τις ἄλλος εἴη " τὸν δὲ εἰπεῖν, « σὺ ὃ τῆς πόλεως ἀλι- 

δ τήριος. ν πρός τε τοὺς παρεστῶτας ἄναι, « θαυμάζω 

ὑμῶν τὴν δειλίαν, εἰ τούτων ἕνεχεν ὧν νῦν ἐγὼ ὑπομέ- 
γω, δουλεύετε τῷ τυράννῳ" ν» καὶ τέλος ἀποτραγόντα 
τὴν γλῶτταν προςπτύσαι αὐτῷ, τοὺς δὲ πολίτας παρορ- 
μηθέντας αὐτίχα τὸν τύραννον καταλεῦσαι. ταῦτα δὲ 

. 10 σχεδὸν οἱ πλείους λέγουσιν. “Ἑρμιππος δέ φησιν εἰς ὅλ- 
μὸν αὐτὸν βληθῆναι καὶ χαταχοπῆναι. (28) καὶ εἰς αὐτὸν 
ἡμεῖς εἴπομεν οὕτως" 

Ἤθελες, ὦ Ζήνων, χαλὸν ἤθελες ἄνδρα τύραννον 
χτείνας ἐχλῦσαι δουλοσύνης ᾿Ελέαν. 

ἀλλ᾽ ἐδάμης" δὴ γάρ σε λαύὼν ὁ τύραννος ἐν ὅλμῳ 
χόψε. τί τοῦτο λέγω; σῶμα γάρ, οὐχὶ δὲ σέ. 

1: 

ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ. 

(27) θοπιοίγι 8 γογο ἰῇ ΟΟπΟΠπἰ 8 πάθην οἱ ΠΊΟΓΘῚ 

Δυϑίυ 856 δἰἱΐ. ΡΟΓΓΡῸ Αη ΕΠ Π6 Π65 πῃ δυσσοϑϑίοῃί θεδ δἰῖ 1}- 

Ιυη’, φυυηὶ ἀπιΐίοοϑ ἰγγδηηὶ ἀδίυ 5 οἱ, γοσαίυμη ἃ ἴγγϑῆπο 

Θ886[Π6 8}}1|8 φυϊδρίαπι, ἀἰχ΄556, Τὰ οἰ δ» ρογηΐοῖο5. Ὠοῖπὰ 6 

δϑίδηςθυ8 ἰἰὰ Ἰοσυΐαπι 6856, Αὐἀπηΐγοῦ οαυϊάσηι γοϑίγδη 8δ0- 

οογαΐδπι, δἱ πογὺπὶ σγαϊίϊδ αυδθ πη 660 ἴοἰγο, ἴγτϑη 0 

Βογυΐγο βυϑίϊποίδ. ὈΘηΐ Χυς ργοθοίβδηῃ ᾿ἰπσυδηι ἴῃ οτὰ ἰγγαππὶ 

ΠΟΠΒΡυΐβ56, οἶνο8 διυύίθπι ὁοη(ίπυο (δοίο ἱπηραίι! ἰαμὶ αἰ) 15 

ἀγγάπηυπι ΟὈΓοΐη56. Ηφοο ἰογπια μ]ογίχις ἰγδάϊογιηί. Οο- 

ἴογυμῃ Ηογπιρρυβ {ΠΠπὰπὶ ἴῃ ππουίδυϊυπι ἱπ᾽οΐαπι σοηίυδι1}- 

406 [μ͵886 αἷΐ. (22) Εἰ π᾿ πο ΠΟΒ 50 αἰ χί π}1}8 : 

Τοηίδοι!, ΖόΉ πο, οΥυ 6}18 οαιὰο ἐγγαπηὶ 

ἘΠου5 υἱ ρορυίυϑ Πρ όγὰ ἰυγθδ (ογοῖ, 

Αἴ ργϑῃβιπὶ ἰῃ Ρἰ18 [6 οοπίετ ἀγίνουϊαί ἐπὶ 

ἰδία : ἰπὴ0 ΠΟ ἴα, δοὰ ἴτπ8 πιοπηῦγα ἰογὶξ. 

γέγονε δὲ τά τ᾽ ἄλλα ἀγαθὸς ὁ Ζήνων, ἀλλὰ καὶ ὅπερ- Ὁ Ργροίδγιιβ οἱ ἴῃ οδίογίβ (αἱἱ Ζοπο ροίοπ ογυπηψι8 πο ϑθοδ 
οπτιχὸς τῶν μειζόνων κατ᾽ ἴσον Ἡραχλείτῳ καὶ γὰρ 
οὗτος τὴν πρότερον μὲν “γέλην, ὕστερον δ᾽ ̓ Ελέαν, Φω- 

40 χαέων οὖσαν ἀποιχίαν, αὑτοῦ δὲ πατρίδα, πόλιν εὐτελῆ 
χαὶ μόνον ἄνδρας ἀγαθοὺς τρέφειν ἐπισταμένην ἠγάπησε 
μᾶλλον τῆς ᾿Αθηναίων μεγαλαυχίας, οὐχ ἐπιδημήσας τὸ 
παράπαν πρὸς αὐτούς, ἀλλ᾽ αὐτόθι καταύιούς. (5) οὗ- 
τος καὶ τὸν Αχιλλέα πρῶτος λόγον ἠρώτησε: Φαύδωρί- 

δίαυς Ἠογδο δ φυδάδηι δηίηιὶ Δ {{{πλὶπ6 σοη οΠΙΡίοΓ : πᾶπ 

ἷο ρῥγ5 αυϊάοπι Ηγοϊοθη, ροβίθα νογο ΕἸδθᾶπι ποιηϊ παῖδ 

Ῥῃοσξοθηβὶιηι ΟΟἸΟηΐδ1 50 8406 ραίτγίδιη, οἰ δίοπι ἢν: π}- 

]6πιὶ θοποϑαυθ ἰδηΐιπὶ Υἱγοϑ πυίτγίγο 5011}18π|, αἰ] 6 χὶὶ πηδμ}8 

4υᾶπ) Αἰϊιοηϊοηδίυπι τπηδρη Ποοη ἰᾶπὶ : δὰ 405 πυπαυᾶτῃ 

ἢ) ργοίδοίιβ οβί, ἀοπιλὶ δϑϑίἀιιθ σοπηπιοσαηβ. (29) ΗΟ οἰΐδηλ 

Ῥγίπηυ δ 50] Οςἰβπηὺ 1158 6δ᾽ 4] ΑΟ}}}}165 Δρρο Ἰδΐαν, χυδπι- 

25 νοὸς δέ φησι Παρμενίδην χαὶ ἄλλους συχνούς. ᾿ἈΑρέσχει 8 νἱβ Ἑανοτγίπυβ Ραγπιθηίάοιη οἵ ἅ1105 ρίυτοβ ργοίογαϊ. Ρ]δοεπὶ 

δ᾽ αὐτῷ τάδε: Κόσμους εἶναι χενόν τε μὴ εἶναι" γεγε- 

νῆσθαι δὲ τὴν τῶν πάντων φύσιν ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ 

χαὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ, λαμθανόντων εἰς ἄλληλα τὴν με- 

ταθολήν " γένεσίν τ᾽ ἀνθρώπων ἐχ γῆς εἶναι καὶ ψυχὴν 

80 χρᾶμα ὑπάρχειν ἐκ τῶν προειρημένων χατὰ μηδενὸς 

τούτων ἐπικράτησιν. τοῦτόν φασι λοιδορούμενον ἀγα- 

γαχτῆσαι" αἰτιασαμένου δέ τινος, φάναι, « ἐὰν λοιδη- 

ρούμενος μὴ προςποιῶμαι, οὐδ᾽ ἐπαινούμενος ἧἡσθήσο- 

μαι.» 
δῦ διειλέγαεθα. ἤχμαζε δ᾽ οὗτος κατὰ τὴν ἐνάτην χαὶ 

᾿ἐθδομηκοστὴν ᾿Ολυμπιάδα, 

κεφ. ς΄. 

ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ. 

80. Λεύχιππος ᾿Ελεάτης, ὡς δέ τινες, ᾿Αὐδηρίτης, 

κατ᾿ ἐνίους δὲ Μήλιος. οὗτος ἤχουσε Ζήνωνος. ΓἬρεσχε 

δ᾽ αὐτῷ ἄπειρα εἶνχι τὰ πάντα χαὶ εἰς ἄλληλα μετα- 

ὦ θάλλειν. τό τε πᾶν εἶναι χενὸν καὶ πλῆρες σωμάτων. 

τούς τε χόσμους γίνεσθαι σωμάτων εἰς τὸ κενὸν ἐμπι- 

πτόντων χαὶ ἀλλήλοις περιπλεχομένων᾽ ἔχ τε τῆς χινή- 

σεως χατὰ τὴν αὔξησιν αὐτῶν γίνεσθαι τὴν τῶν ἀστέ- 

ρων φύσιν. φέρεσθαι δὲ τὸν ἥλιον ἐν μείζονι χύχλῳ παρὰ 

4 τὴν σελήνην' τὴν γῆν ὀχεῖσθαι περὶ τὸ μέσον δινουμέ- 

νην σχῆμά τ᾽ αὐτῆς τυμπανοειδὲς εἶναι. πρῶτός τ᾽ 

ἀτόμους ἀρχὰς ὑπεστήσατο. χαὶ χεφαλαιωδῶς μὲν ταῦτα" 

δυΐοηῃ 11 ᾿ἰδροοα : ΜυπιΪΐο8 6556 θ]υγ8 οἱ ἰΠ8Π6 ΠΟῊ 6ϑ56:; 

πίιγαπι οπληΐυ πη ΓΟΓΌ ὁχ ΟΔ]0 οἱ (γρίαο ἁγίους εἰ 

μυπιίάο Πιΐϑϑα ογίϑιη, ΄συὰπὶ ἰπίδ ἱπ 55 ἱπνίοοη οοπηπιυΐδη- 

ἴυγ. Οσηογδίϊοηθπι ΟΠ Πυ1 6 ἴογγᾷ 6556, δηϊπηδιησχυο ἰἰΔ 

οχ ἰνἷἰβ οπῃηΐ 8 οΟπηπιϊχίδηι 4.28 Ὀγαραϊχίπη8, οἵ ἃ υ}]0 

0 θογιπὶ Ρ᾽α5 αυᾶπὶ ἃ οοἰοτδ ΟὈποαῖγ. ΠΌΠΟ δίυπί αυυπν 

ςοηνίοἱϊς ἰδοογαγοίαυγ, ἰησηδγὶ 50} }{π|π| : οἱ υἱυρογαηίο 

αυοάδπηη ἀἰχίδ5α, δὶ πιδιοάϊοΐα πὸ ποη ἰδηρυηΐ, πο ἰδ. 8 

σρτι δὲ γεγόνασ ι Ζήνωνες ὀχτὼ ἐν τῷ Κιτιεῖχ ομηα ἀοοοίδθαπί. Οοΐο γογο [ιΐδβε Ζοηοη68, αυυπιὶ ἀς ΟἸ ἶθο 

Ἰοφυογοηγαυν, ἀϊχίπηιϑ. ΕἸογΌΠ  δυΐοπι ἰἰο ΟἸγπρίϑάθ ποπἃ 

οἱ βϑορίυϑροϑί πᾶ. 

σΑΡ. ΥἹ. 

ΓΕΌΟΙΡΡῦϑ5. 

1 30. [,Θυείρρυβ ΕἸοδίοϑ βἶνο, υἱ 8118 ρἰδοεῖ, Αὐ εσοβ, ἂυΐ 

βοσυπάυπῃ ποπηι}}105 ΜΙ]οσἰι5. Ηἰος Ζοποπίϑ δυάίίον [υἱ. ΡΙΔ 6- 

μαὲ 1] πη 6656 οπιηΐδ οἱ ἰπ 86 ἰρβᾶἃ ἰηνίοθπι οοπηπλαϊδγὶ : 

ἰΐοπη Ὀπί ογβαπι πᾶ 6886 Νοπυπι4ι6 οογρογίθυβ. Μυπάοῦ- 

χυς δοτὶ οογρογίθυβ ἰπ Πο πάπα ἱπο επί θυ εἰ ἱηνίοειῃ 

ἱπιρ οδι15, ίφας οχ ανοία δοουπάμπι ᾿ΠΠογυτα ἱπογοπιοπίδ Π8- 

ἴυγδηι κἰάογαπι ἢογί. 5016πὶ [υχίᾶ ᾿πᾶπι| Πιδ)ογοῖη ἰπ Ογθοηὶ 

[ογτὶ : ἴοσγδπι υϑὴΐ δα εἶγοδ πιράϊανη γογίὶ ; Ασυγαπίχαθ {ΠΠ{π|8 

(Υ̓ΠΊΡΆΠΟ 5ἐπιΐ!α πὶ 6350. ΡΓΙπιι5 [0 ΔίοΠΊΟ08 ργίποὶρία 6888 8(8. 

τυϊξ. Θυπιπιαίίηι ἰβία 1}}} υἱδϑᾶ ϑυπὶ, 86 διιηΐ Ἔχρ! !οδπὰδ μοῦ 
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, ἐπὶ μέρους δ᾽ ὧδε ἔχει. ()} τὸ μὲν πᾶν ἄπειρόν φη- 3 ραγίοβ. (21) ὑἱπίνογθαπι χυΐάοπι, αἱ ἀἰϊκίπιι5, ἱπππιίαπι αἰΐ 
σιν, ὡς προείρηται" τούτου δὲ τὸ μὲν πλῆρες εἰναι, τὸ 
δὲ χενόν. καὶ στοιχεῖά φησι, χόσμους τ᾽ ἐχ τούτων ἀπεί- 
ρους εἶναι χαὶ διαλύεσθαι εἰς ταῦτα. γίνεσθαι δὲ τοὺς 

5 χόσμους οὕτο;»" φέρεσθαι χατ᾽ ἀποτομὴν ἐχ τῆς ἀπείρου 
πολλὰ σώματα παντοῖα τοῖς σχήμασιν εἰς μέγα χενόν, 

ἅπερ ἀθροισθέντα δίνην ἀπεργάζεσθαι μίαν, χαθ᾽ ἣν 
προςχρούοντα χαὶ παντοδαπῶς χυχλούμενα διαχρίνε- 

σθαι χωρὶς τὰ ὅμοια πρὸς τὰ ὅμοια. ἰσορρόπων δὲ διὰ 

ι0 τὸ πλῆθος μηχέτι δυναμένων περιφέρεσθαι, τὰ μὲν λεπτὰ 
γωρεῖν εἰς τὸ ἔξω χενόν, ὥςπερ διαττόμενα" τὰ δὲ λοιπὰ 
συμμένειν χαὶ περιπλεχόμενα συγχατατρέχειν ἀλλή - 
λοις καὶ ποιεῖν πρῶτόν τι σύστημα σφαιροειδές, (.) 
τοῦτο δ᾽ οἷον ὑμένα ὑφίστασθαι, περιέχοντ᾽ ἐν ἑαυτῷ 

Ι5 παντοῖα σύυματα' ὧν χατὰ τὴν τοῦ μέσου ἀντέρεισιν πε- 
ριδινουμένων, λεπτὸν γίνεσθαι τὸν πέριξ ὑμένα, συρ- 
ρεόντων ἀεὶ τῶν συνεχῶν χατ᾽ ἐπίψαυσιν τῆς δίνης. χαὶ 
οὕτω μὲν γενέσθαι τὴν γῆν, συμμενόντων τῶν ἐνεχθέν - 
των ἐπὶ τὸ μέσον. αὐτόν τε πάλιν τὸν περιέχοντα οἷον 

2. ὑμένα αὔξεσθαι χατὰ τὴν ἐπέχρυσιν τῶν ἔξωθεν σωμά- 
τῶν" δίνη τε φερόμενον αὐτὸν ὧν ἂν ἐπιψαύση,, ταῦτα 
ἐπιχτᾶσθαι.- τούτων δέ τινα συμπλεχόμενα ποιεῖν σύ- 
στημα" τὸ μὲν πρῶτον χάθυγρον καὶ πηλῶδες, ξηραν- 
θέντα χαὶ περιφερόμενα σὺν τῇ τοῦ ὅλου δίνη" εἶτ᾽ ἐχ- 

30 πυρωθέντα τὴν τῶν ἀστέρων ἀποτελέσαι φύσιν. (4) 
εἶναι δὲ τὸν τοῦ ἡλίον χύχλον ἐξώτατον, τὸν δὲ τῆς σε- 

λήνης προςγειότατον, τοὺς δὲ τῶν ἄλλων μεταξὺ τού- 
των. χαὶ πάντα μὲν τὰ ἄστρα διὰ τὸ τάχος τῆς φορᾶς, 
τὸν δ᾽ ἥλιον ὑπὸ τῶν ἀστέρων ἐχπυροῦσθαι" τὴν δὲ σε- 

30 λήνην τοῦ πυρὸς ὀλίγον μεταλαμδάνειν. ἐκλείπειν δ᾽ 
ἥλιον χαὶ σελήνην " τῷ χεχλίσθαι τὴν γῆν πρὸς μεσηυ- 
θρίαν' τὰ δὲ πρὸς ἄρχτῳ ἀεί τε νίφεσθαι καὶ χατάψυχρα 
ἐὩ χαὶ πήγνυσθαι. χαὶ τὸν μὲν ἥλιον ἐχλείπειν σπα- 
νίως, τὴν δὲ σελήνην συνεχῶς, διὰ τὸ ἀνίσους εἶναι 

80 τοὺς χύχλους αὐτῶν. εἶναί θ᾽ ὥςπερ γενέσεις κόσμου, 

οὕτω χαὶ αὐξήσεις χαὶ φθίσεις καὶ φθοράς, χατὰ τινα 
ἀνάγχην, ἣν ὁποία ἐστὶν οὐ διασαφεῖ. 

κυ πακοραπίιν {ῷ ἀρ δν «ΔΕΙΚΒΌΑν να τασυ στσπα 

ΚΕΦ. Ζ΄. 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. 

34. Δημόχριτος Ἡγησιστράτου, οἱ δ᾽ ᾿Αθηνοχρίτου͵ 
τινὲς Δαμασίππου ᾿Αὐδηρίτης ἤ, ὡς ἔνιοι, Μιλήσιος. Οὖ- 

40 τος μάγων τινῶν διήχουσε χαὶ Χαλδαίων, Ξέρξου τοῦ 
βασιλέως ἐπιστάτας τῷ πατρὶ αὐτοῦ καταλιπόντος, ἡνίχ᾽ 
ἐξενίσθη παρ᾽ αὐτῷ, χαθά φησι καὶ Ἡρόδοτος" παρ᾽ 
ὧν τά τε περὶ θεολογίας χαὶ ἀστρολογίας ἔμαθεν ἔτι 

παῖς ὦν. ὕστερον δὲ Λευχίππῳ παρέθαλε χαὶ Ἀναξα- 

46 γόρᾳ χατά τινας, ἔτεσιν ὧν αὐτοῦ νεώτερος τετταρά-- 
χοντα. Φαῤωρῖνος δέ φησιν ἐν παντοδαπῇ ἱστορία 
λέγειν Δημόκριτον περὶ ᾿Αναξαγόρου ὡς οὐχ εἴησαν αὖ- 
τοῦ αἱ δόξαι αἵ τε περὶ ἡλίου χαὶ σελήνης, ἀλλ᾽ ἀρχαῖαι, 

θυ} 5 ραγίομ μ᾽ ομᾶπ ο86, ραγίοπὶ ἱπᾶποι. ἐ{ἴδ1 ΟἹ οΙ ΘΠ [Ὁ 

δίαϊυϊ, πυπάοβαμα ὁχ οἷβ ἰμΠ ηἰ [05 6580 οἱ ἴῃ {118 αἰ αἴηιιο 

ἀἴββοῖν!. Οἰμμΐ γαγὸ πη ῃ 08 ἰῃ σης τηοάυ!ῃ : (ογγὶ μῈΓ αἢν- 

βοβδίομομμ ὁχ ἰηΠ πο πη}}{8 οογροιῖὰ Παγὶδ ΟΠ σοΠᾶ ἰπ πηᾶ- 

δπυ πὶ ὙδΟι1Π|.., ΘΔ406 ἴῃ ὑπ} σοδοΐδ υηδιὴ γογίμάποιη οἵ- 

ἤσογα, οὐ}ι5 ἱπιροίυ ἱπιρδοίᾶ τηοάΐβαιδ οἱηηΐθιϑ οἰγειμηνο- 

ἰυΐα ᾿ἰὰ αἀἰδοογηὶ, υἱ Βθοόγβιιηι 51 Π}}}}ἃ 4τ1α5 διιηΐ δυΐ 58:Ππ|}}}ἃ 

Ροίδηΐ. σοίογυμ 84} τὰ 4 0 ΟὟ τ υἢ ἰξἀΐ π6 ἢ} νηΐ πη 

ἦϑτη εἰγουπιίογγὶ μοβοὶπί,, ἐχ ἐδ αυΐξάδεη δὰ οχίογιιι8 υδουυπι 

σοηίοπάογο, 4ιιδδὶ ογ ὮΓΟ Θχοιιβ88 ; ὁδίεγα οοπβίάογο οἱ ἰβηοχᾶ 

δίψα ἰῃ 86 ἱπηρ  οδ.8 ἰηνίσθι ΘΟΠΟΌΓΓΟΓΟ, δίῃ θὰ ΘΟ ΠΟῸΓ- 

δίομο Ὀγίυβ φυδηάδπι οΘΟπογοίοηποπι οἴϊοαγα γοίυπάδιη. (32) 

ἢδης διιίοπη υϑὶ υἱΐ πη ΓΔ Ώ8Π) 81} }8ἰδίογο, σοηἰποηίθι ἰη 

86 ΟἸἰροηδ ΟΟΓΡΟΓᾺ : 4185 ἀἴ1πὶ δϑοιηὔι ΠΤ 6 41} γοϊαοία- 

(ἰοποιῃ αἰγουμπηνοϊ γυηίονγ, ἰση16Π} 40 οἶγοδ οδὲ ΠηΘΙ δ Γᾶ- 

Πδπ βοσγὶ, σομ Π6η{01}5 ΒΟΠΡ6Γ Θογρογ 08 ραγραίυ 8 Βοοι!ἢ- 

ἄυμῃ νου ἱηἷα δἰἰδεΐυμ : δίαυο [18 οΓίδ ΠῚ 6556 ἔδγγδῃ), Ο0Π]- 

ΤΩΔΉΘΠΓἾ ὺ8 40} Βοπη6] ἴῃ τηράϊυπι ἰπΠ͵οοία ογδηΐ. ᾿ρϑυπηαι6 

ΓυΓβυ5 ΟΠ πο 6 πὶ ΠΙΘΙ ΓΑΙ 88 ἰδίαν δυσογὶ βου ηάι πὶ 6χ- 

[ἀγπογυπ) ἰπΠυοΠ 8 σοΥΡοῦΠὶ : οἵ αυυπὶ γογίϊσιπο (γί γ, 

αυφοιηαηο αἰ χογὶὶ δᾶ δοαηίγογο. Εχ Π}κ φυθράδπι σΟΠΙμ }- 

οδίδ οοπογοίἰοηοπὶ ίδοογα, ῥγίπηο ηι!ἀθ6πὶ υπ ἀΔΠ| 86 11:- 

ἴοδη), Θχϑιςοδίδ οἱ οἰγουπιδοεία σαπηὶ (οἴ18 γογίϊ σηθ ; ἀοἰπά 6 

ἰπορηβᾶ οἱ ἰφη ἃ δίϊογυπι ἐΠίσογα πδίτγαπι, (33) Ε856 δυο) 

5018 εἰγου! υπ οα πη}, [1.86 νογῸ ἰογγὶρ ργοχὶ πι , σοί γί 

πῃ πιϑϊο Πογιπὶ ροβἰ (8. ΔΑ 5᾽ἴαγα χυϊάοπχ οπιπἷβ 0} ὁο] ογὶ- 

ἰδίαπι πιοίιια ἰσπόϑοογο,, 5016Πὶ Υ6ΓῸ ἰηΠ 8] ΠηδΓΐ ἃ δἰ ἀοΥῖθ1}5; 

Ἰυπᾶμα δυΐίοθηι δχ σηδπὶ ἰση 8. ραγίθιη ΟΆΡΟΓΘ. 50] 6Πὶ ̓ 1Π8Π|- 

4υ6 ἀοίοογα " φυοά ἰοτγγα δὶ πιογίἴοπὶ υογρϑΐ ; χιᾶ" δὰ 56- 

Ρἰοηίγί ποθι 5ιηΐ ὨἰΥ θυ.5 ΒΟ ρ Γ ὑγρογὶ οἱ ρΓΪΠ 5 ΔΙ Ο ΓΘ ἢ) 

οἰδοϊοπιχθθ σΟπογόϑοογο. ΑΟ βοΪθπ) αυ 6 πὶ γᾶγο ἀσίϊοογα, 

[ππδη γογο (Γουδηίον, αυοά 5ἰηΐ ἱπηρᾶγοϑ ΘΟΓΌ ΠῚ οΥθ 68. Ἐηΐη- 

γοΓῸ υἱἱ σοηογαίίοποϑ παπηὰὶ, ἰἰδ οἱ ἱπογοπηοηΐδ 6856 οἱ ἀἰηλ]- 

πυζοποβ οἱ σογγυρίϊοηδα βοουηάυ!η αιιδηάᾷπι ποσοβϑιδίθιῃ, 

4α Οὐ) υϑπη04 5: πο ἀθο]αγδί. 

----ἰαποθθ0Ὸ αα------ 

ΟΑΡ. ΥἹ]. 

ὉΕΜΟΟΘΕΙΤΙ5. 

1 84. Ποιποογίίυβ Ηοροϑίϑίγαί!, βῖνθ βοουπάυπι 8}108 Αἰ θην 

ἃ οΥἰ νοὶ, υἱ αἰϊὶ ἰγδάυπί,, Ὀδπηδδὶρρὶ ἢ! 18 ΑἸΜΙογ (65, δἶνε, 

υ πΠοππ}}} ρυϊδηΐ, ΜιΙΙεβυ8. Μαροβ δυιίΐοπΊ 4ιυοϑίδῃηι 

οἱ σμαϊάδοβ δυάϊνις, Χοῦχο γορα ραίγὶ 1} Π8 ργωσορίογοβ, 

400 ἰδιηροτγο δρυὰ ἱἰἰυπὶ ἀϊνογίἐ(,, το! παυθηῖθ, υἱ οἰϊδπὶ 

τοίογί Ἠεγοἀοίιβ : ἃ αὐυΐθυϑ οἱ (ΠΕ Ο]ορίαπι οἱ δβίγοϊοιίδιη 

ἀϊάϊοϊξ, φυυπὶ δάϊιασ ρυοῦ οϑϑεῖ. Ροϑίπιοάυμπ γογὸ [6 ὰ- 

οἶρρυπι οοηγοηίί εἴ βοουπάυπι αυοϑάδπι ΑὨδχδρογδπι, 

4υυπι δηπὶβ αυδαγαρίηία ᾿υπῖογ αυδπὶ [|6 εεθεί. Βείογί 

Ἑδτνογίπυβ ἐμ Οἰηπἰπιοᾶᾶ ἰιἱδίογία Ὠοιηοογ υπι ἀ6 Απᾶχδ- 

βογὰ αἰχίβθα, ποῃ {1108 6886, 4188 6)}05 ἀϊεππίυγ ἀθ 3016 δὺ 
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τὸν δ᾽ ὑψηρῆσθαι" (38) διασυρειν τ᾽ αὐτοῦ τὰ περὶ τῆς 
διαχοσμήσεως καὶ τοῦ νοῦ, ἐχθρῶς ἔχοντα πρὸς αὐτὸν 
ὅτι δὴ μὴ προςήκατο αὐτόν. πῶς οὖν χατά τινας ἀχή- 
χοεν αὐτοῦ ; φησὶ δὲ Δημήτριος ἐν δμωνύμοις χαὶ Ἀν- 

ὃ τισθένης ἐν διαδοχαῖς ἀποδημῆσαι αὐτὸν καὶ εἷς Αἴ-- 
Ὑυπτον πρὸς τοὺς ἱερέας γεωμετρίαν μαθησόμενον χαὶ 
πρὸς Χαλδαίους καὶ εἰς τὴν Περσίδα χαὶ εἷς τὴν ̓ Ερυθρὰν 

θάλασσαν γενέσθαι. τοῖς τε 1᾿υμνοσοφισταῖς φασί τινες 

συμμίξαι αὐτὸν ἐν Ἰνδίᾳ καὶ εἰς Αἰθιοπίαν ἐλθεῖν. τρίτον 
10 τ᾽ ὄντα ἀδελφὸν νείμασθαι τὴν οὐσίαν" καὶ οἱ μὲν πλείους 

φασὶ τὴν ἐλάττω μοῖραν ἑλέσθαι τὴν ἐν ἀργυρίῳ, χρείαν 
ἔχοντα χατ᾽ ἀποδημίαν, τοῦτο χἀχείνων δολίως ὑπο-- 

πτευσάντων. (36) ὁ δὲ Δημήτριος ὑπὲρ ἑκατὸν τάλαντά 
φησιν εἶναι αὐτῷ τὸ μέρος, ἅπαντα δὲ χαταναλῶσαι. 

16 λέγει δ᾽ ὅτι τοσοῦτον ἦν φιλόπονος ὅςτε τοῦ περικήπου 
δωμάτιόν τι ἀποτεμόμενος κατάχλειστος ἦν' χαί ποτε 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ πρὸς θυσίαν βοῦν ἀγαγόντος χαὶ αὐὖ- 

τόθι προςδήσαντος, ἱκανὸν χρόνον μὴ γνῶναι, ἕως αὐτὸν 
ἐχεῖνος διαναστήσας προφάσει τῆς θυσίας χαὶ τὰ περὶ 

20 τὸν βοῦν διηγήσατο. 
ἐλθεῖν χαὶ μὴ σπουδάσαι γνωσθῆναι, δόξης χαταφρονῶν. 
χαὶ εἰδέναι μὲν Σωχράτην, ἀγνοεῖσθαι δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ" 
« Ἦλθον γάρ, φησίν, » ἐς ̓ Αθήνας χαὶ οὔτις με ἔγνω- 
χεν.» (37) « ἀὐν ὦ ̓Αντερασταὶ Πλάτωνός εἰσι. » 

36 φησὶ Θρασύλος, « οὗτος ἂν εἴη ὁ παραγενόμενος ἀνώ-- 
νυμος, τῶν περὶ Οἰνοπίδην χαὶ Ἀναξαγόραν ἕτερος, ἐν 
τῇ πρὸς Σωχράτην ὁμιλία διαλεγόμενος περὶ φιλοσοφίας, 
ᾧ, φησίν, ὃ φιλόσοφος ὡς πεντάθλῳ ἔοιχεν. » χαὶ ἦν ὡς 
ἀληθῶς ἐν φιλοσοφία πένταθλος" ἤσχητο γὰρ τὰ φυσιχὰ 

80 χαὶ τὰ ἠθιχά, ἀλλὰ χαὶ τὰ μαθηυατιχὰ χαὶ τοὺς ἐγχυ- 
χλίους λόγους χαὶ περὶ τεχνῶν πᾶσαν εἶχεν ἐμπειρίαν. 

τούτου ἐστὶ χαὶ τὸ « Λόγος ἔργου σχιΐή. » Δημήτριος δ᾽ 
ὃ Φαληρεὺς ἐν τῇ Σωχράτους ἀπολογία μηδ᾽ ἐλθεῖν 
φησιν αὐτὸν εἰς ᾿Αθήνας. τοῦτο δὲ χαὶ μεῖζον, εἴγε 

85 τοσαύτης πόλεως ὑπερεφρόνησεν, οὐχ ἐχ τόπου δόξαν 
λαθεῖν βουλόμενος, ἀλλὰ τόπῳ δόξαν περιθεῖναι προε- 

λόμενος. (38) δῆλον δὲ κἀκ τῶν συγγραμμάτων οἷος 6 
ἦν. Δοκεῖ δέ, φησὶν ὁ Θρασύλος, ζηλωτὴς γεγονέναι 
χαὶ τῶν Πνθαγοριχῶν" ἀλλὰ χαὶ αὐτοῦ τοῦ Πυθαγόρου 

40 μέμνηται, θαυμάζων αὐτὸν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ συγγράμ- 
ματι. πάντα δὲ δοχεῖ παρὰ τούτου λαθεῖν καὶ αὐτοῦ 
δ᾽ ἂν ἀχηχοέναι, εἰ μὴ τὰ τῶν χρόνων ἐμάχετο. πάντως 
μέντοι τῶν Πυθαγοριχῶν τινος ἀχοῦσαί φησιν αὐτὸν 
Γλαῦχος ὃ ἹῬῬηγῖνος. χατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους αὐτῷ 

46 γεγονώς. φησὶ δὲ χαὶ ᾿Απολλόδωρος ὃ Κυζικηνὸς Φι- 
λολάῳ αὐτὸν συγγεγονέναι. ἤσχει δέ, φησὶν ὃ Ἀντι- 
σθένης, χαὶ ποιχίλως δοχιμάζειν τὰς φαντασίας, ἐρη- 

μάζων ἐνίοτε καὶ τοῖς τάφοις ἐνδιατρίδων. (59) ἐλθόντα 7 

δέ φησιν αὐτὸν ἐκ τῆς ἀποδημίας ταπεινότατα διάγειν, 
δ0 ἅτε πᾶσαν τὴν οὐσίαν χαταναλωχότα᾽ τρέφεσθαί τε διὰ 

τὴν ἀπορίαν ὑπὸ τἀδελφοῦ Δαμάσου. ὡς δὲ προειπών 
τινα τῶν μελλόντων εὐδοχίμησε, λοιπὸν ἐνθέου δόξης 
παρὰ τοῖς πλείστοις ἠξιώθη. νόμου δ᾽ ὄντος τὸν ἀνα- 
λώσαντα τὴν πατρῴαν οὐσίαν μὴ ἀξιοῦσθαι ταφῆς ἐν 

ΒΙΒΛ. Θ, ζ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. 
᾿Ἰὰπδ ορίηΐοποθ, σϑγιπι ἰΐο δηϊφυΐοτοβ, ἰρβιπιχια εἰϊνὲ οἃ 
[υγϑίιπι 6586 : (2) οάγρογα ἰΐοι 408 116 ἀ6 πιυηάϊ οοα- 

Ροσϑι(ἰοπα οἱ πηρπίο ἀϊχίβδοεὶ,, ἱπίοβδίυ δα υογαδ {Π 0} δηίΐπηο, 

αὐυοὰ 56] οοΐ ᾿ρβυῖ πο γϑοθρίβοοὶ. Ουο ρδοίο ἱμίίυγ 16 

δοουηάυμ αυοϑάδη) 605 δυάϊΐογ [Ὁ Ὠοπιοίε 8 δυΐοι ἰδ 

Οορποιηϊηΐθυ8 οἱ Αἰ 5.6 ῃ 65 ἰη δυοοοβδιοπί δε ἰγδάυηί ΠΠ τὰ 

οἴϊδπι ἰη Φαγρίυπι οομίοηαϊθ86 δα δβδοογάοίθβ, βοομῃχγοίγι8π) 

δοορρίυγυπι, οἱ δὰ ΟμΔ] ἀδιο6 οἷ ἰη Ρεγβίἀδπ δίχψυς δὰ Βυ γι 

πιδγο. ΝῸἢ ἀοίυογο αυὶ ἀϊσογοηί οἱ ΟΥ̓ΠΙΠΟΘΟρ ἰδ ἐδ ἐῃ ᾿πϊδ 

ΘΟΠΖΓΘ5511Π| 6386 δίαμο ἱπ Εἰ Πἰορίδπι υθη δθα. Οὐ υσχιε ἴοε - 

{108 οβϑεί (γαίογ, ρδγίἰἴὰ 6886 ρδίγοηΐυπ) : 80 ρἰοτίχυς 

ἀϊεουπί πιΐπογοπ ρογίϊοηοηι, αυδ ογαί ἰη ρεσπηΐδ, εἰδὲ οἱς- 

4 8.886, αυδ {1} ρόγθξτε ργοῆοίϑοεπίϊ ορυ8 ογαί, ἰὰ φυοὰ [γἃ- 

ἴγ68 ο8}}}ὰ6 δυδρίοδί! ἐββεηΐ. (36) δεπιοίγίιβ ἱρείιβ ραγίοει 

οδηίυπι ἰΔ᾽οηίδ Οχοθβϑϑίββα δι οίοῦ ϑϑί, ο8 διιίοπι οπηΐδ οοῦ- 

βυπιραίϑϑθ. Αἰΐ υθγο δᾶάθο βἰυάϊοβυπι [υΐ566, υἱ μοτίΐ ἀοτηυπι 

Οὐηρσοη ἐδ δἰ δ] ο6}}18π| βοϊρογοῖ, ἰδίχυς 86 ἱρουμ ἱποϊ υδεγεΐ : 

εἴ ᾳυυπὶ ΔΙ χυδη60 ᾿ρϑίιιϑ ραῖογ Ὀουθηι δὰ ἱπιπιοἰδηάυπ) δὰ- 

ἀυχίβδοῖ ἰδίᾳυο 8]}[σαβϑοί,, δἰ χυδπηάϊι Ποη δηϊπηδάνογί( ἐξ, 

δοκεῖ δέ, φησί, καὶ ᾿Αθήναζε δ᾽ ἄσπθο ΠΠΠυτὰ ραῦεγ βδοτγι οὶ! ομίεπίυ ἐχοϊίανί! δο δονΐβ δάπιο- 
ἢ. Οοπϑίδί, ἱμαυϊΐ, ᾿Πυπὶ Αἰ οῆδ8 αυοχθθ υϑηΐδες 

δίᾳυς ΟἿ ἀοδροοίυπι δ]ογ:β ἃρῃοφοὶ που ΐδδο ": οἱ σορῃο- 

Υἶξϑ6 ΄συϊάδη δοογδίθπι, δά ἰῃ οἦυ8 πρί ἰδπὶ πο νη ΐδθο. 

Ῥεπὶ ἐπίπι Αἰλεπας, ἱπαυϊί, δέ πιὸ Ἠδῆιο σορπουϊί. (37) 

δίφυίάοηι Απίεγαςίςς Ρίαίοπὶς σιιπί, αἷϊ ΤΉ γδεγυβ, δὲς 
6456 υἱα είν ἐ{{6 σιμὰ ἨΟΉ ποπιϊπαΐίμς ααδτγαί, αἰυεγεμς 

αὖ αδε6οἰἰ5 (Επορὶαἰς εἰ “παχαφογῶ, ἐπ εοἰϊοφμῖο ομεπε 

δοσγαίθ αἰδϑέγοης ἋΧ6 ρλίἰοδορηία, ομὲ, αἰ, ρεπίαίδίο 

δἰπεὶ 5 υἱοί 6556 Ρλϊοσορῆμβ. ἘἸ ογαῖ τονυεγᾶ ἰῃ ρἢϊ- 

- Ἰοδορ δ φυϊπαυου!! υἱοίογ : αϊαϊοογδῖ οπίπι οἱ πδίυγα 

οἱ πιογα δ, ὙθγΌτη οἰΐδπ πηδί πομδίϊοδ οἱ 1 γ8}65 ἀϊπεὶρ!!- 

π5 ΔΓΓ 6 ΟἸηοπὶ ρογΐδπη οΔ] ουαί. Ηυ)88 ΠΠἸυὰ οεὲ, 

Ομοά αἰἱεϊπιμς 65ἐ ππιῦτα οογμπὶ σα 7ασίπιις. ΡῬοῖτο Ὧδ- 

πιοίγίυϑ ῬΠΔΊογουΒ ἴῃ ϑοογαίβ ὨοίθηΦ0Π6 Π6 γὙδηΐβ56 χυϊάοα 

“Π0αλ Αἰμαμδ8 αἰΐ. [ἃ δυΐεπι ργοίδοίο οἰΐδὶ πια)ὰ5 6βὲ, 

δίχυϊάοι ἰδηπίδπι) οοηίοπηρδίΐ εἰν  ἰδίθιη,, πο ὁχ ἰοῦ ρὶο- 

ΓιΔπὶ δυσιραγὶ γ Ὁ] θη 8, υογυπὶ]οΟ 0 φ]οτίδηι 8 [ἴετο ργεθίογοῃβ. 

(38) Οοποίδί δυίεπι γε] οχ βογίρ( 8 6᾽ι.8 ου)υκεποὰϊ [υοτὶξ. 

ΥἱἹἀοῖαν δυΐοπι, υἱ αἰὶ ΤΙ Γαδ. 8, οἱ ΡυΓΠδροόγοοθ ἐραγυϊδίυ : 

φυΐη οἰΐαπι ἱρβὶυβ Ῥγίμδρογθ τηρθιίηϊί, ἰἰΐαπι δἰπρυαγὶ δὰ- 

Τηΐγαί 0:6 ὙΘΠΟΓΔΠ5 ἰπ ᾿ το οὐσποπιίηθ. Αἀθὸ δυίοῃ τ οίυς 

Δ ἴΠ|0 δοοδρίββα οπιπὶδ, αἱ, πἰδὶ ἰ(θπηρογύπι γδιίο ορείδεεϊ, 

]υπὶ οἱ δυάΐδδο ρυΐδγεῖαγ. Ργ βϑρογοογῦπι φυοπηρὶδπι δὰ - 

ἀϊ856 ΟἸδυουϑ ἈΠορίηυϑ 608 δΟ 408 }}5 πποπγογίῶ ργοάϊάϊ!. Β6- 

(ετὶ δυίΐίοηι οἱ Αρο!]οάογυβ Ογσίοοηυδ Ρἱ]οἾδο ουπὶ ἱπποίυΐδδο. 

Ουγδραΐ δαίοπι, υἱ δἷΐ Απἰἰδίμοπος,, οἰἶδπιὶ δία ργοῦδγο 

ἱπηδρ ΠΔί θη 68, δΡΡα 5Βοἰ ἰδγίι}5 υἱνθηδ δίᾳυ οἰΐδι ἰῃ δορὺ}- 

οὔἷδ ἀομοηβ. (39) Ἀοάσποοπι οχ ρεγοστιπδίίοθο Πυπ}}}η6 

Υἰχίβθ6 δἷΐ, χυΐρρ 4] Οἴγποπι ΓῸΠ) δυᾶπι ΘΟὨΞΌΠΙρδογα : 

δίφυο ἃ Ὠδηιδ50 ἔγδίγο ργορίογ δυπιπιδπιὶ ἱπορίδηι θυ τἰϊυτα 

[υἱδ566. ὕίῖ σεγὸ (υἴυτὰ αυδοάδηγ ρεδοάϊ χογαὶ δοχυοθαυθ 

ΓοΓΌΠ) οὐθηΐυβ [(Δπ)8π) εἱ οοποὶ δνογαὶ, αἰϊνίηϊς .2πὲ 

Ὀοπογίδειβ ἀΐρηυ8 ἃ ρ]εγίδᾳιιβ ὑυἀϊοδία5 οεὶ. Ουῦπι γϑο 

ἸεξεῈ οδυΐυπι οδϑοῖ, υἱ αυΐ ραίΓηοδίυπι οοπϑυμπηρεογὶὶ, 56- 



118. ΙΧ, 1. ΒΕΜΟΟΘΒΙΤΌϑΒ. 
τῇ πατρίδι, φησὶν ὁ Ἀντισθένης συνέντα, μὴ ὑπεύθυνος 
γενηθείη πρός τινων φθονούντων χαὶ συχοφαντούντων, 
ἀναγνῶναι αὐτοῖς τὸν μέγαν Διάχοσμον, ὃς ἁπάντων 
τῶν αὐτοῦ συγγραυμάτων προέχει" χαὶ πενταχοσίοις 
ταλάντοις τιμηθῆναι" μὴ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χαλκαῖς 

εἰκόσι" καὶ τελευτήσαντ᾽ αὐτὸν δημοσία ταφῆναι, βιώ- 
σαντα ὑπὲρ τὰ ἑχατὸν ἔτη. (40) ὃ δὲ Δνηιωήτριος τοὺς 
συγγενεῖς αὐτοῦ φησιν ἀναγνῶναι τὸν μέγαν Διάχοσμον, 
ὃν μόνον ἑχατὸν ταλάντων τιμηθῆναι. ταῦτα δὲ χαὶ 

10 Ἱππόδοτός φησιν. 
ὑπομνήμασί φησι Πλάτωνα θελῆσαι συμφλέξαι τὰ Δη- 
μοχρίτου συγγράμματα, ὁπόσα ἠδυνήθη συναγαγεῖν, 
Ἀμύχλαν δὲ χαὶ Κλεινίαν τοὺς Πυθαγοριχοὺς χωλῦσαι 
αὖτόν, ὡς οὐδὲν ὄφελος: παρὰ πολλοῖς γὰρ εἶναι ἤδη 

16 τὰ βιδλία. χαὶ δῆλον δέ" πάντων γὰρ σχεδὸν τῶν ἀρ-- 
χαίων μεμνημένος ὃ Πλάτων οὐδαμοῦ Δλημοχρίτου δια- 

- μνημονεύει, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔνθ᾽ ἀντειπεῖν τι αὐτῷ δέοι, 
δῆλον ὅτι εἰδὼς ὡς πρὸς τὸν ἄριστον αὐτῷ τῶν φιλοσό- 
φων (ὁ ἀγὼν) ἔσοιτο" ὅν γε χαὶ Τίμων τοῦτον ἐπαινέσας 

30 τὸν τρόπον ἔχει" 

σι 

Οἷον Δημόκριτόν τε περίφρονα, ποιμένα μύθων, 
ἀμφίνοον λεσχῆνα μετὰ πρώτοισιν ἀνέγνων. 

(εὴ) Γέγονε ὃὲ τοῖς χρόνοις, ὡς αὐτός φησιν ἐν τῷ μιχρῷ 
Διαχόσμῳ, νέος χατὰ πρεσῤύτην Ἀναξαγόραν, ἔτεσιν 

45 αὐτοῦ νεώτερος τετταράχοντα. συντετάχθαι δέ φησι 
τὸν μιχρὸν Διάχοσωον ἔτεσιν ὕστερον τῆς ᾿ἸΙλίου ἁλώσεως 
τριάχοντα χαὶ ἑπταχοσίοις. γεγόνοι δ᾽ ἄν, ὡς μὲν 
Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονιχοῖς, χατὰ τὴν ὀγδοηχοστὴν 
Ὀρλυμπιάδα' ὡς δὲ Θρασύλος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Τὰ 

80 πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τῶν Δημοχρίτου βιῤλίων, κατὰ τὸ 
τρίτον ἔτος τῆς ἑδδόμης καὶ ἑδδομηχοστῆς Ὀλυμπιά- 
δος, ἐνιαυτῷ, φησί, πρεσδύτερος ὧν Σωχράτους. εἴη 
ἂν οὖν χατ᾽ Ἀρχέλαον τὸν ᾿Αναξαγόρου μαθητὴν καὶ 
«τοὺς περὶ Οἰνοπίδην᾽ καὶ γὰρ τούτου μέμνηται. (42) μέ- 

80 μνηται δὲ χαὶ τῆς περὶ τοῦ ἑνὸς δόξης τῶν περὶ Παρ- 

μενίδην καὶ Ζήνωνα, ὡς χατ᾽ αὐτὸν μάλιστα ξΣιχδεδοη- 
μένων, χαὶ Πρωταγόρου τοῦ ᾿Αὐδηρίτου, ὃς ὁμολογεῖται 

᾿Αριστόξενος δ᾽ ἐν τοῖς ἱστοριχοῖς δ 

Ὧ27 

Ρυ]ογο ραίγίο ποὴ ἀϊψπαγοίυγ, 6Θὸ ὀοφῃΐίο, υἱ δἰξ Απ 5. ἤθπ 68, 

π6 ἱπνίἀογυμ οἱ ἀοἰγα θη πη ραίΐογεΐ οδ] απιηία:, ἰορῖ586 

1118 οοπβίδί, πιᾶρπαπὶ Ὠδοοϑπιπι, αυοά ουποίἰ5 {ΠΠπ5 ορο- 

γῖθιυι5 (ΔοἾ]6 Ἔχ οὶ : αυϊηροηίκαυδ 816 {15 Ποπογαίιιπι 6866, 

ῃθαθ6 ἰά 5οἸ πὶ, νϑγιπὶ οἱ ϑγοὶβ ἱπηρὶπἰδυ5 : υἱίδαυς Πιη- 

οἴυπι Ρυ Ὁ] 166 βορυ! απ 6586, ΄αυυηὶ Υἱχίβδος υ][γὰ σθηΐα πὶ 

8ηπο6. (40) Οείογιπι) Ὠοπηοίγί 8 ργορί Πα 005 6}}}5 ΤΠ ΡΉΙΠὶ 

Ὀ᾿δοοϑπιιπὶ γθοϊ 8856 γοίογί,, αυθπι βου οοπίυπι ἰδ] οηί 8 

(υἱβξθ6 Ποηογᾶΐιπι. Ητδς οἱ ΠΙρροθοῖι αἷῖ. Ροῦτγο Αγίβίο- 

ΧΘΏΙ5 ἴῃ ἢἰδίοΥγοἶβ ΘΟ οηἰΑΓ 8, Ρίδίομθμμ Πεπιοογί(ϊ οοπη- 

τηθηἰδτῖα,, αυοίουπαιδ οΟἸ]σογο ροίυΐβθοῖ,, γο] υἷδθ6 ΠΟΠ- 

ὈΌΓΟΓΘ, γϑγΌυη 80 Αἰηγο]8 οἵ ΟἸϊπΐα ΡΥΓΠιδρογοίβ [ι|886 ργο- 

πίστη, πἰ ἢ} ἰὰ γοίθγγα ἀϊοοπίιι8 : [δγὴ δῃΐπη θοβ ᾿ἰ γοῦ 
ἴῃ πη]! ογὺπὶ τηδηΐδυβ 6856. Ουοὰ ἰΐοῃλ δχ οὸ οο]] ἐρίων, 

αυοά ααυπὶ δης, 408 [ἘΓΠΊ6 Οἴηπο8 πηδπηογᾶνογίί βαρ πίοβ 

ΡΙαῖο, Ῥοπιοογὶ Εἰ πυδαιδη πιρηίοπαπὶ 0}18π| [δοογὶ, π6 

ἴῃ οἷ3 αυίάοπι Ἰοοὶβ υδὶ ἢ} φυϊάρίδπι οοπίγαίοοπάυπι ογαΐ, 

Ἱ ἀεἰ!οδὶ ρυϊοιιγο ἱπί6 5 ἢ 8, β δὲ οὐπν ργαβίδη ἰβείπιο ρἢὶ- 

Ἰοϑορ ογηπι οογίδῃμθη [ὉΓ6 : 4υδηι οἱ Τίπηοη ἰδυάαΐ, χφυυπὶ 

αἷΐ : 

Οὐυδίοῃι Ὠοπηοι τ πη }6 οδίυμπι, ΓοξοΠΖι6 ρΡοίϊοπίοπι 

ΒΟΓΙΠΟΠΌΠ), ΥΘΓΒῸ ΠΠοαυυπι, ἰῃ ᾿Υἰηνΐβ τ} Ἰοςί πη. 

9 (41) Ετγαΐ δυίοῃι, υἱ ἱρδδ ἰπ ρᾶγυο Ὀϊδοοδιηο τοίογί,, ᾿υνϑηΐβ 

ϑεποϑοθηΐθ Απδχδρογᾶ, ἰ|10 ΤΐηοΓ παίυ δηηΐβ 4πδαγασίηΐδ. 

Ῥδγυαπη γοτὸ ἢΠΠ πὶ ὈΔοοβπιυπι ἃ 86 οοπιροβίίατη Γοίογ 8πη0 

Ροβί Τγοὐα δχοίάϊιπι βοριϊηοπίοβίπιο ἰγίζοδίπιο. ἘΕπογίς 

γοο, υἱ δἰ( ΑΡο]]οάοτυβ πῃ ΟΠγοηϊοὶβ, ΟἸγπρίδης οοίορο- 

δἰπιᾶ; υἱ δυΐοιῃ ΤἬΓΔΒΥ 8 ἰῃ 60 ἰδγὸ ᾳυὶΐ ἱηβογὶ ν᾽ Ὁ} 

Ἰιοροπάδ ἃπίθ ἰθοϊ ποι ᾿ἰγογυπι Ὠοιμοοῦἱ, πηοπιογαΐ, 

ΔΠΠῸ ἰογίϊο δβορίυδϑοϑι μῆς βορίϊπηθ ΟἸγπρ δα ἶδ, δΔΠΠη0 

τᾶ ]ΟΥ πδίι αυλπ) δοογαίος. Ἐπογὶΐ ἰν δίαϊα Αὐο ἢ ο]αὶ 

ΑΠδχδρογθὸ ἀἰϊθοίρυ! δίχυο (Σπορίαθο : παπιαυθ οἵ ἢ} 08 

᾿ποηἰΐοποπι (Δ οἰί. (12) Μοαλίπἰ ἰΐοπι εἴ ορί πἰοη8 Ραγπιθπἰ ἀΐϑ 

80 Ζοποηΐβ ἀδ ὑπο, υἱ Ππιᾶχὶ πιο 5018 τοἰδία Οἰάγοόγυπι ; ἰ[6Π 

Αδάονγ δ Ργοίδρογα", (ΜΙΐ οπιπὶτπὶ ΘΟ 5θηϑι: Θοσγδῖ 8 408 [15 

χατὰ Σωχράτην γεγονέναι. φησὶ δ᾽ ᾿Αθηνόδωρος ἐντουϊ!. Ἀείεγί δαΐεπι ΑΠΠεποάογυδ 'π οοίανο Ὀεδπιθυϊδἰϊοπυπι 

ὀγδόη Περιπάτων, ἐλθόντος ἱἹπποχράτους πρὸς αὐτόν, 

40 χελεῦσαι χομισθῆναι γάλα" καὶ θεασάμενον [τὸ γάλα] 
εἰπεῖν εἶναι αἰγὸς πρωτοτόχου καὶ μελαίνης" ὅθεν τὴν 
ἀχρίδειαν αὐτοῦ θαυμάσαι τὸν ἹΓπποχράτην. ἀλλὰ χαὶ 
χόρης ἀχολουθούσης τῷ Ἱπποχράτει, τῇ μὲν πρώτη 
ἡμέρᾳ ἀσπάσασθαι οὕτω, Χαῖρε χόρη, τῇ δ᾽ ἐχομένῃ 

45 Χαῖρε γύναι" καὶ ἦν ἢ χόρη τῆς νυχτὸς διεφθαρμένη. 

᾿ἶθγο,, φυυπὴ δὰ ἢΠυπὶ Ηἰρροογαῖθϑ γϑη βϑοί, }ι.551556 δυ πὶ δίς 

[ἀγτὶ Ις, ἰηβροοίοφυο ἀϊχίδ86, Εἴ σΔΡΟ 18 ργπιίρδγοῦ οἵ πἰ στῶ 

οβὲ : υπᾶς Ηἰρροογδίθι πηδχίμπηδ ο᾽ 05 580] γἱΐϊδπὶ 6856 δά- 

τηἰγαΐυπι. δὰ οἱ ριυιοῖαπη ΗΪρροογδί 5 οοη θην ργίπιο ἀἶἷθ 

ἰϊδ βϑ! υἱδβθθ, ϑδῖνο υἱγμο ; ροβίγίἀΐα γθγο, 54|06 ΠηΌ]ΪΕΓ : 

(υογαί δηΐπὶ ρυ 6118 ποοῖο 1}18 υἱτἱδία. (43) Μογίαυπι διίοπι 

(3) Τελευτῆσαι δὲ τὸν Δημόχριτόν φησιν “Ἕρμιππος 1886 Ὀοιποογίζιπ ἰγδάϊὲ Ἠδιτηίρρυβ ἴῃ πυπο πιοάππι. Ουμπὶ 
τοῦτον τὸν τρόπον. ἤδη ὑπέργηρων ὄντα πρὸς τῷ χα- 

ταστρέφειν ναι. τὴν οὖν ἀδελφὴν λυπεῖσθαι ὅτι ἐν 
τῇ τῶν Θεσμοφορίων ἑορτῇ μέλλοι τεθνήξεσθαι καὶ τῇ 

60 θεῷ; τὸ χαθῆχον αὐτὴ οὐ ποιήσειν" τὸν δὲ θαρρεῖν εἰπεῖν 
χαὶ χελεῦσαι αὐτῷ προςφέρειν ἄρτους θερυοὺς ὁσημέ- 
ραι. τούτους δὴ ταῖς δισὶ προςφέρων διεκράτησεν αὑτὸν 
τὴν ἑορτήν' ἐπεὶ δὲ παρῆλθον αἱ ἡμέραι, τρεῖς δ᾽ ἦσαν, 

Ἶᾶπὶ οχ ϑοπίο ἀδβοογοί εἴ ργορίπαυμβ Υἱάδγοίυγ ποῦ! 6556, 

τη γοηΐοιῃ βογόγοπὶ, αποὰ ἱπ οοἰε γί δία Τ]οϑϑορογογυιη 

οββοΐ πιουϊαγυβ ἰρδᾶηυα ἀθο ((ογοΓ ) τοΐδ Ἔχϑοογο πο- 

χυϊγεῖ, ΒΟΠΟ δπίπιο 6886 ᾿ι85ϊ8 Ῥδηθθη16 68}108 810] 4ι}0- 

εἰάϊο αἴϊεττο. Ἐοϑβ ἱψίἰυγ παγίρυβ φυυπὶ δάπιου βϑαῖ, νἱνὰπι 

86, ἀυΐπι 6 οοἰο γί (85 ἐγαπβίγοῖ,, βαγυδυ! : αἱ γεγο «ον {Π|] 
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ἀλυπότατα τὸν βίον προήκατο, ὥς φησιν Ἵππαρχος, ἰτδπϑίεγιπί (γε δυΐοπ) ἐγδη ) φυ οί δεῖπνο δὸ πιϊπίπιο ἀοίογθ 

ἐννέα πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἔτη βιούς. ἡμεῖς τ᾽ εἰς αὐτὸν 
΄ω ἰ 

ἐν τῇ παμμέτρῳ τοῦτον ἐποιήσαμεν τὸν τρόπον’ 

Καὶ τίς ἔφυ σοφὸς ὧδε, τίς ἔργον ἔρεξε τοσοῦτον 

ὄ ὅσσον ὃ παντοδαὴς ἤνυσε Δημόχριτος; 

ὃς θάνατον παρεόντα τρί᾽ ἥματα δώμασιν ἔσχεν 

καὶ θερμοῖς ἄρτων ἄσθμασιν ἐξένισεν. 

οοποιυδὲῖ νἱΐδπι, υἱ Ηἰρραγοϊιυϑ δἱΐ, ὁοπίολίπιο οἱ ποΠῸ δίἹ5 

8ηη0. ΝΟΒΘΑῸΘ ἰπ οὑπὶ ἰῃ ῬΑΙΩΠΟΙΓΟ Οδγι θῃ (δοΐΠ}ι15 μΟσ06 : 

Οὐ ΐϑηδη) ἰδ) βδρίϑῃβ υἱδιι8, Ζυΐϑ ἰδ] 6 ραίγαυϊι 
ὈΠ4ΙΔΠ, 40.8]6 806 η5 οπχηΐδ Ὠοηηοογί 8 

Τηϊάυο ἰ5 δἀδίδπίοπι Μογίοπι γοϊποῦδί δριυὰ 56, 

οἴ οδ)ὰο οοοσίὶ ρϑηἷ8 οὐογο 8}. 

τοιοῦτος αὲν ὁ βίος τἀνδρός. (μ4) Δοκεῖ δ᾽ αὐτῷ τάδε" Σ Δηρμηίηίε ἰρί[αγ υἱία δὰ εὐπὶ παρνδὶ ππιοάαπι. (44) 5ι)πΐ δι - 
Ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅλων ἀτόμους χαὶ χενόν, τὰ δ᾽ ἄλλα 

10 πάντα δοξάζεσθαι: ἀπείρους τ᾽ εἶναι χόσμους καὶ γεν- 

νητοὺς χαὶ φθαρτούς. μηδέν τ᾽ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνε- 

σθαι μηδ᾽ εἷς τὸ μὴ ὃν φθείρεσθαι. καὶ τὰς ἀτόμους 

δ᾽ ἀπείρους εἶναι κατὰ μέγεθος καὶ πλῆθος, φέρεσθαι 

δ᾽ ἐν τῷ ὅλῳ δινουμένας. καὶ οὕτω πάντα τὰ συγχρί- 

15 ματα γεννᾶν, πῦρ, ὕδωρ, ἀέρα, γῆν" εἶναι γὰρ χαὶ 

ταῦτ᾽ ἐξ ἀτόμων τινῶν συστήματα, ἅπερ εἶναι ἀπαθῆ 

χαὶ ἀναλλοίωτα διὰ τὴν στερρότητα, τόν θ᾽ ἥλιον καὶ 

τὸν σελήνην ἐκ τοιούτων λείων καὶ περιφερῶν ὄγχων 

συγχεχρίσθαι, καὶ τὴν ψυχὴν δμοίως, ἣν χαὶ νοῦν ταὐ- 

20 τὸν εἶναι. δρᾶν δ᾽ ἡμᾶς χατ᾽ εἰδώλων ἐμπτώσεις. (45) 

πάντα τε κατ᾽ ἀνάγχην γίνεσθαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης 

τῆς γενέσεως πάντων, ἣν ἀνάγχην λέγει. τέλος δ᾽ εἶναι 

τὸν εὐθυμίαν, οὐ τὴν αὐτὴν οὖσαν τῇ ἡδονῇ, ὡς ἔνιοι 

παραχούσαντες ἐξηγήσαντο, ἀλλὰ καθ᾽ ἣν γαληνῶς καὶ 

85 εὐσταθῶς ἢ ψυχὴ διάγει, ὑπὸ μηδενὸς ταραττομένη 

φύθου ἣ δεισιδαιμονίας ἢ ἄλλου τινὸς πάθους. καλεῖ 

δ᾽ αὐτὴν χαὶ εὐεστὼ καὶ πολλοῖς ἄλλοις ὀνόμασι. ποιητὰ 

δὲ νόμιμα εἶναι, φύσει δ᾽ ἀτόμους καὶ χενόν. καὶ ταῦτα 

μὲν αὐτῷ ἐδόκει. Τὰ δὲ βιόλί᾽ αὐτοῦ καὶ Θρασύλος ἀν-1 

30 αγέγραφε κατὰ τάξιν οὕτως ὡςπερεὶ καὶ τὰ Πλάτωνος, 
κατὰ τετραλογίαν. (46) ἔστι δ᾽ ἐθιχὰ μὲν τάδε’ Πυθαγό- 
ρης ἢ περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ διαθέσιος, περὶ τῶν ἐν “Λδου, 

'Γριτογένεια᾽ τοῦτο δ᾽ ἔστιν ὅτι τρία γίνεται ἐξ αὐτῆς, 

ἃ πάντα τἀνθρώπινα συνέχει" περὶ ἀνδραγαθίης ἢ 
35 περὶ ἀρετῆς, Αμαλθείης χέρας, περὶ εὐθυμίης, ὙὝπο- 

μνημάτων ἠθιχῶν' ἡ γὰρ Εὐεστὼ οὐχ εὑρίσχεται. χαὶ 
ταῦτα μὲν τὰ ἠθιχά' φυσιχὰ δὲ τάδε’ Μέγας διάχο- 

σμος 2) ὃν οἱ περὶ Θεόφραστον Λευχίππου φασὶν εἶναι" 

Μιχρὸς διάχοσμος, Κοσμογραφίη, περὶ τῶν πλανήτων. 

ἐὺ περὶ φύσιος πρῶτον, περὶ ἀνθρώπου φύσιος ἢ περὶ σαρ- 

χὸς β΄, περὶ νοῦ, περὶ αἰσθησίων' ταῦτά τινες ὁμοῦ τρά- 

φοντὲς περὶ ψυχῆς ἐπιγράφουσι' περὶ χυμῶν, περὶ 

“ροῶν, (42) περὶ τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν, περὶ ἀμει- 

ψιρυσαιῶν" Κρατυντήρια, ὅπερ ἐστὶν ἐπιχραντιχὰ τῶν 

45 προειρημένων' περὶ εἰδώλων ἢ περὶ προνοίης, περὶ 

λοιμῶν ἣ λοιμικῶν καχῶν α΄ β' γ΄, ἀπορημάτων ἥ". ταῦτα 

χαὶ περὶ φύσεως. τὰ δ' ἀσύνταχτα ἔστι τάδε" Αἰτίαι 

οὐρανίαι, Αἰτίαι ἀέριοι, Αἰτίαι ἐπίπεδοι, Αἰτίαι περὶ 

πυρὸς καὶ τῶν ἐν πυρί, Αἰτίαι περὶ φωνῶν, Αἰτίαι περὶ 

ὅυ σπερμάτων χαὶ φυτῶν χαὶ χαρπῶν, Αἰτίαι περὶ ζῴων 

γ΄, Δἰτίαι σύμμικτοι, περὶ τῆς λίθον. ταῦτα καὶ τὰ 

ἀσύνταχτα. μαθηματικὰ δὲ τάδε" περὶ διαφορῆς γνώ- 

μόνος ἣ περὶ ψαύσιος χύχλου καὶ σφαίρης, περὶ γεω- 

ἴοπὶ οἦυ5 ρἰδοί (Δ [60 : Ργποὶρίδ ΟΠ ΠἾυΠὶ 6856 ἃἰοΠπ)ο59 δία: 

πδηα, οοίογα οὐποίδ ἰπῃ ΟρὶΠίοΠ6 δι 6586. ΙηΠηΐΐοα 6550 

τυ πάοθ, ροπογαίίοηὶ! οἱ οογγυρίἑοηἱ ΟὈποχίοθ. Ν᾿ Δ] οχ 

60 φυυὰ ποη 5 ἢστγίὶ, που ἰῃ ἰά φυοὰ πδυδαιδαύδπι δἱῖ 

σοΥγυπρί. Αἰοπιοβ ργθίογοδ οἱ πηδση! υὐΐηὸ οἱ Πυπλογο 6856 

ἰπἢη (85 (Ἔγγῖχυα ἰη ἰοίο 8. γοίδγὶ. Αἴᾳυδ ἰΐδ ὁοπογι ἰΟΏΟΞ 

ΟΠΊΠΟΒ ΕἸ ΚΠΟΓΟ,, ἰσποπὶ, ἈΠ 8 Πι, δ πι, ἰοΓΓΔ πὶ : 4 ρρ6 οἷ 
ἴμδδο Θχ δίοι β αι} Ὀιυ δι᾽} ΟΟμ ΞΔ ΓΘ, ΘΘΘΘα 6 ρϑ55ὶοηὶ οἵ ΠῚ - 

τιυϊδίϊοι! ο1}) ἢγηηδίοιηη 86 5014} 14ἴοπι μι ηἰπι ορποχία. 

δυΐοηι ἰΐοθηχ οἵ ᾿η81 ὁχ 1906] ᾿ονυ5 8. γοΐυ 1 }5 π)δ9- 

815 6396 ΠΟΙ ΡΟΚΘ ἰἍΠ|, ΔΗ ΠΔΙΉ4Ὲ6 δἰ} 6 Γ, αυᾶπὶ ἰδ τ 6552 

αυοα πιοηίοπλ ἀἰε!. Οογηογα ἢο8 ἱποϊ ἀσηςθυ5 ἰπ οίυϊυϑ 

ὨοΒίγοβ ΓΟΓΙΠῚ ἱπηαρὶ ἴθι}. (45) Ουπείδαμ βοουπάυπι π6- 

οοϑοιδίοιῃ ἢοτγὶ, αιπὶ 51} νογίϊσο οδυβᾶ ρο πο γα ἢ οπηηΐ πηι, 

408π| ποορϑϑιίδίοιῃ αἰοϊ(. ΕἾΠΘΠ) ὙΟΓΟῸ 6886 Γραΐιπι 4ι6- 

[υπιαυδ δηϊπιΐ βίδίυμν, ΄υδπὶ εὐθυμίαν γοσδῖ, 4:8 ΠΟ. 

ἰάδηι 51 φυοά νο]υρίδ5, υἱ χυϊάδπι πιδ]6 ἰη( 6} σοη 65 δος - 

Ῥογυπῖ, νόγὰπι ΘΘΟυ Πα 1πὶ 40 8Π| 8ΔηΪΠ105 ΠηΔρηδ ἴΓΔΠη4}}}} {416 

οοπῃοίδη[δαιε Ὀοδίυ5 οϑί, αὐτὶ ἢυ}}]0 πηοίυ,, ἢ0}}8 δυ μογϑίϊ - 

τἰοης δι: 4} 18 χυιδν 8 ρογίυγδίίοης ἀρ ίδίυγ. Ἐδπάριῃ γοσο 

οἱ εὐεστώ δρροὶ!]αΐῖ σοπῃρίυτγἰ δυϑαῦυς 8}}8 ποι νι8. 708 

οἱ [28 δὺ Πποιηἱἶθυ5 (Δοΐυμ, παίυΓα γὙ6ΓῸ 6556 δίοπηοϑβ ἃί46 

ἰηδηθ. Εἰ βὸ αιάθπι 608 δυπί μΡἰδοϊίΔ. (Οοίογυμπι ἱραί5 

᾿ἰϑγοβ οἱ ΤΊ γαβυ} 5 ποίαν! ἡ δία ἰη ογάϊποπι ἀἰμοβδϑὶί δἱου ὲ 

ΡΙδίοηΐδ, δοουπάυμῃ (οἰγαϊοσίαιι. (46) δυπί δυΐοπ) ογ8 168. 

.ν : Ργιῃδρογαβ ἀ6 δϊεοίυ βαρ (15, ἀ6 118 4118 δυπί ρυὰ 

ἱπίογοβ, Τυϊορσοηΐδ, Πος οβέ, αυοὰ ὁχ ὁἃ {γί βδηΐ 4ιι28 

δυπηδηᾶ οὐποῖα οοπίἰποδηΐ ; ἀδ ργο ἴα βοὺ ἀς νἱγίυϊα, 
Αἰηδι(οβ οοζηυ, ἀὰὸ γϑοΐο δίδία δηϊηι!, Οοιημηοηίδγιο -- 

ΤΌΠΩ ΠΠΟΓΔ πὶ : Π8Π} 15 46 πῇ ΔρρΟ αν Ευοδίο ἤθη ἰηγα- 

πἰΐυγ. Αἴᾳιο ἰβίϊ αυϊάθπι πιο] 68. Ῥοῦγο παίυτδ!οϑ κὲ : 

Μᾶρηυδ ἀϊδοοδηλιβ, 4τ16 πὶ ΤΠ ΔΟρΡἢΓδδίυβ [δυο ρρὶ 6856 δίξ; 

Ῥαγνυβ ἀἰδοοϑιυ8, Οὐδ] οαΓΔρ  ἰᾶ, ἀ6 δἰἀογίθυβϑ νᾶρὶβ, ἀ6 
παίιγα ργίηυϑ, ἀδ πδίυγα ᾿οῃιΐηΐδ δίνα ἀθ σᾶγῃὸ ἄυο, ἀ6 

τηρηΐο, ἀ6 δοηβίθιιϑ : [08 4ιϊάδπι δἰπλυὶ δογ θα πί68 ἂς δηΐπ)δ 
ἱπβογίθυπῖ; ἀδ Ἰίφιο τῖθ8, ἀδ ςο]ογίθυβ, (42) ἀδ αἰ δεγεδιὶ- 
θυδ ἢρυτίθ,, ἀ6 μογτη δι οπὶυ8 ἤρυγαάγυπι, (σοπῆγπιδίογίδ, 

ος οϑῖ, Ἰυάϊοίο Δρργορδηίία οδ 4υα: βϑυρτὰ ἀϊοϊλ δυηῖ; ἀδ 

ἱπηαρίπἰ υ8 δἶνο ἀθ ργου! ἀοηί8, ἀ6 ρα 5 0.5 δἶνο ἀὲ ροδίϊ- 
Ἰοηιἰθὺ5 π)8}}5 ἴσο, Οὐκ ϑιίϊίοηυτα ". Εἴ ἰ51} αυϊάθιῃ πδῖι - 

γᾶϊοβ. Ῥόοσγτγο πιἰβοο ]αποὶ δυπΐ πἰ : (σα ]65Ὲ68 σϑδδρ, Αογίς 

οδιικαν, Βογυπὶ ἰογγοβίγίυτ οδιηιϑιο, Οδιιδοο ἀ6 ἰβηα οἵ [5 4}: 

βυηί ἴῃ ἱσπιο, σαυβῖ ἀδ τὸ εἶθιι5, Οδιιϑς ἀο δοηἰ πὶ θυ.5, δύρο- 

τίμυ8, οἰδη 8 οἱ ἰγυοἱἰθι.5, Οδυϑ8ο (δ Δηϊη) 4} 1019 γος, σαυτῶρ 

Ῥτγοπηίβουδο, ἀ6 τπηϑσποί 6 Ἰδρί6. Εἰ ΙΝ φυϊόεμ πιίβορὶ]ᾶ- 

ποὶ. Μαιποπχαι οὶ γογὸ ἢ δυηί : ἀ0 ῃοπιοπιβ αἰ} γοπιῖδ εἶτ δ 
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μετρίης ἢ Πεωμετρικόν, ᾿λριθμοί, περὶ " ἀλόγων γραμ- 
μῶν καὶ ναστῶν β΄, ̓ Ἐχπετάσματα, (48) Μέγας ἐνιαυτὸς 
ἢ Ἀστρονομίης παράπηγμα; Ἅμιλλα Κλεψύδρης. Οὐ- 
ρανογραφίη, Γεωγραφίη, Πολογραφίη, ᾿Αχτινογραφίη. 

εΕ τοσαῦτα χαὶ τὰ μαθηματικά, μουσιχὰ δὲ τάδε" περὶ 
ῥυθμῶν καὶ ἁρμονίης, περὶ ποιήσιος, περὶ χαλλοσύ- 
νης ἐπέων, περὶ εὐφώνων χαὶ δυςφώνων γραμμάτων, 
περὶ Ὁμήρου ἢἣ ὀρθοεπείης καὶ γλωσσέων, περὶ ἀοιδῆς, 

περὶ ῥημάτων, Ὀνομαστικόν, τοσαῦτα καὶ τὰ μου- 
10 σιχά. τεχνιχὰ δὲ τάδε. Πρόγνωσις, περὶ διαίτης ἢ 

Διαιτητιχὸν ἢ Ἰητρικὴ γνώμη, Αἰτίαι περὶ ἀχαιριῶν 
καὶ ἐπιχαιριῶν, περὶ γεωργίης τ Γεωργιχόν, περὶ ζω- 
γραφίης, 'ΓΓαχτιχὸν χαὶ Ὅπλομα χιχόν, τοσαῦτα χαὶ 

τάδε. (49) τάττουσι δέ τινες χατ᾽ ἰδίαν ἐχ τῶν 
1ν ὑπομνημάτων χαὶ ταῦτα᾽ τὸ περὶ τῶν ἐν Βαθυλῶνι 

ἱερῶν γραμμάτων, περὶ τῶν ἐν Μερόη ἱερῶν γραωμά- 
των, Ὦχεανοῦ περίπλους, περὶ ἱστορίης) Χαλδαϊχὸς 
λόγος, Φρύγιος λόγος, περὶ πυρετοῦ χαὶ τῶν ἀπὸ νόσου 
βησσόντων, Νομιχὰ αἴτια, Χειρόχμητα ἢ προύλήματα. 

30 τὰ δ᾽ ἄλλα ὅσα τινὲς ἀναφέρουσιν εἰς αὐτὸν τὰ μὲν ἐχ 

τῶν αὐτοῦ διεσχεύασται, τὰ δ᾽ ὁμολογουμένως ἐστὶν 
ἀλλότρια. ταῦτα χαὶ περὶ τῶν βιθλίων: αὐτοῦ χαὶ το- 
σαῦτα. 
τος, δεύτερος Χῖος μουσικὸς χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον͵ 

20 τρίτος ἀνδριαντοποιὸς οὗ οὔ μέμνηται Ἀντίγονος, τέταρτος 

περὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν ᾿Εφέσῳ γεγραφὼς χαὶ τῆς πόλεως 
Σαμοθράχης, πέμπτος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων σαφὴς 
καὶ ἀνθηρός, ἕχτος Περγαυμηνὸς ἀπὸ ῥητορικῶν λόγων. 

ΚΕΦ. Η΄. 

ΠΡΩΤΑΓῸΟΡΑΣ. 

0. Πρωτα’ (ὅρας Δρτέμωνος ἥ, ὡς Ἀπολλόδωρος χαὶ 

80 Δείνων ἐν Περσιχοῖς, Μαιανδρίου ᾿Αὐδηρίτης, καθά 
φησιν Ἡραχλείδης ὃ Ποντιχὸς ἐν τοῖς περὶ νόμων, ὃς 

καὶ Θουρίοις νόμους γράψαι φησὶν αὐτόν" ὡς δ᾽ Εὔπολις 
ἐν Κόλαξι, Τήιος" φησὶ γάρ, 

Ενδον μέν ἐστι Πρωταγόρας ὃ Τήιος. 

25 οὗτος χαὶ Πρόδιχος ὁ Κεῖος λόγους ἀναγινώσκοντες ἦρα- 
νίζοντο᾽ καὶ Πλάτων ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ ἸλῶΝ βαρύφω- 
νον εἶναι τὸν Πρόδιχον. διήκουσε: δ᾽ 

Δημοχρίτου. 
ἐν παντοδαπῇ ἱστορίᾳ. 

40 γους εἶναι περὶ παντὸς πράγματος ἀντικειμένους ἀλλή- 
λοις" οἷς καὶ συνηρώτα, πρῶτος τοῦτο πράξας. ἀλλὰ 
καὶ ἤρξατό που τοῦτον τὸν τρόπον" « Πάντων χρημά- 
τῶν μέτρον ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἐστί, τῶν 
δ᾽ οὐχ ὄντων ὡς οὐχ ἔστιν. υ ἔλεγέ τε μηδὲν εἶναι 

45 ψυχὴν παρὰ τὰς αἰσθήσεις, καθὰ χαὶ Πλάτων φησὶν 
ἐν Θεαιτήτῳ, καὶ πάντ᾽ εἶναι ἀληθῇ. καὶ ἀλλαχοῦ 
᾿ δὲ τοῦτον ἥρξατο τὸν τρόπον" « Περὶ μὲν θεῶν οὐχ ἔχω 

ἐ ἐς εἰδέναι οὔθ᾽ ὡς εἰσὶν, οὔθ᾽ ὡς οὐχ εἰσίν πολλὰ γὰρ τὰ 

ὃ Πρωταγόρας Δ ἀϊΐειιπιὶ αἰ. 
ἐχαλεῖτό τε Σοφία, ὥς ; φησι Φαῤωρῖνος Ὀδίυγαυε δδρίεπεα, υἱ Εδυογίπυβ ἰπ Οπιμίπιοάδ ἰδίοτί8 

ὯΝ καὶ πρῶτος ἔφη δύο λό- 2 τοίετί. (51) Ργμηιδαυο ἀἰχ! ἀυδ8 οπιπίαπι τϑγαπι 6886 Γᾶ-- 
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ἀ6 οοηίδοίυ οἰγου}!} οἱ βρίιδογαι, ἀδ φοοπηοίγία οἷν Οϑοιηο- 

ἰγίουπι, Νυπιοῦί, ἀ6 " Γαίοπα οδγθης θυ 80 5018 {ποἰ8 ἀυο, 

Ἐχρ]!οα ΐοπ68, (48) Μάρπυ5 8Πηι18 βὶνς Αϑίγοποπιίοα γομ]α, 

Οεγίδπηθῃ ΟἸορδυάγδ, ΟΟἹ; ἀδβοτγίρίϊο, Τοῦγα ἀσϑογίρίϊο, 

ῬΟΪΪ ἀοδοτγίρίϊο, Βδαϊογυπι ἀδϑογρίϊο. Ηδοίοπυβ πδίπο- 

πιδίϊοδ. [6 πηι 08 ἰιὲ δαηΐ : ἀ6 ΤὨΥ(Ππκῖ8 οἱ μδγπηοηία, ἀ6 

Ροαϑὶ, ἀ6 ὀδγιγίπυπὶ γοηυβίδίο, ἀ6 ΘΟ, ΒΟΉ 8 οἱ ἀἰδοοῃίβ ᾿ἷ- 

[εγὶβ, ἀ6 Ηοπηοθτο βὲνε ἀδ υἱγίυα ογδίἱοπὶβ νοῦ Ὀβαι 6 οΡ05016- 

[15. ἀ6 οδπίυ,, ἀδ αἰο(ἰοπΐθυ8, Ιπάἀδχ ποτηίπυπ. Ηφς ἰ1|}6 ἀδ 

Ιηυπῖοᾶ. 6 ἰδ 408 50} ἁγίοπι οδάπιηΐ ἢ6δ60 δογιροὶξ : ὕγο- 

δηοβίίοα, ἀ6 νυἱοΐα δἶνα Βδίϊο υἱοΐυβ βῖνε Μράϊοδ βοηίοπίία, 

Οδυβῶ ἀδ ἰπίοιηροδί νἱβ οἱ ἀθ ἰδιηροβίνἷβ, ἀθ δαγίου]υ Γᾶ 

δἰγε σδογρίουμπι, ἀς ρἰεΐυγα, ἀ6 γα τ} ἰδτὶ οἱ ἀγπκΐβ δὰ ρυ- 

ϑηπδπάστῃ ποοοβδαγί 9. [6 8 ϑοίοηθδ. (49) δυηΐ φυΐ Θοοι βυπὶ 

6χ οοπιθηίδγίϊ ᾿δρ 6 ΖΟ406 οοηδί υδηΐ, ἀδ βδογίβ ἰῃ Β8- 

ὈΥΠΟΠΟ ᾿ἰἰοτίβ, ἀ6 βδογίϑ ἰῃ Μϑγος ᾿ἰ ογὶβ, Οὐθδηὶ πδυϊχαιίο, 

ἀο Ἰιϊδίογία, ΟἿ] ἀδίου:β ϑϑῦπηο, ΡΉΓΥρίῸΒ βογηο, ἀ6 ἔρὮγα οἱ 

ἀ6 [18 αυδ' ὁχ τηογΡῸ ἰυ88ὶ ἸΔθογαηΐ, 1 σαπ) οὐ σίηοθ, Μδηυ 

Ῥγοργίδ ἰγδοίαίδ, βὶνς Ῥγοδ)οπιδία. Οϑίογα χαδὶ δὰ {Ππὶ χαΐ- 

ἄδπι γοίδγυπί, ραγίϊ π δχ 6}1}5 βεγί ρἐ 8 ἀδργοιηρίδ οἱ δἰ ἱΐοι ἀΐ5- 

Ροβὶίδ δυπὲ, ραγίϊπιὶ οπιηΐπι ΟΠ θοηϑιι βρυτία. Π|206 ἀ6 ἢ} 118 

Γεγόνασι δὲ Δημόκχριτοι ἕξ. πρῶτος αὐτὸς οὖ- 4}10τὶ8 Πιδοΐοηιι8. 56χ δυΐθπι ἤιθγα Ὀοπιοογῖΐ : ῥτίπη ἢΐς 

ἶρθα, δοουπάυβ ΟΠ ἰυ5 πιυπίου}8 ὁοὔσπὶ ἰοροτγο, [ογί 115 50}}} - 

Ρίογ, ουὐυ8 Αηἰροηυβ πηοηλίηἶΐ, αὐυδείυβ αυΐ ἀδ ἰδιηρ]ο 

αιοά οβ[ Ερ[δϑὶ βογίρϑὶἑ εἰ εἰν δίς ϑδπιοί! γϑοΐα, αυϊηΐυ 8 

ορ  σγδημπηδίαπι ροεὶδ οἰᾶγϑ εἰ Ποτί ἀπ, δοχίυβ ΡΟΓΡΑΠΊΟΠ 8 

ας τγῃοίογίοδ ἀἰβοὶ πη. 

ΟΑΡ. ΥὙ1]]. 

ΡΒΕΟΤΑΟΟΘΆΑΞ. 

20. Ρνοίδρογδβ Αγίθημοηίβ βίγα, υἱ Αρο!]οάογιυϑ οἱ Ὠΐποη 

ἴῃ Ρογδίοἱβ αὶ, Μιβδηάγιὶ Ἰυ8, ΑἸνάογίοθ, υἱ Ηδοτγδο  ἀθά 

Ῥοηίίευ ἰῃ Πἰθτὶβ ἀ6 1,ορίθυβ ἰγδά!αϊε, ᾳυὶ ἢΠυπὶ οἱ ΤΙναγί 8 
ἰοροδ ἀράϊεβο αἱΐ; υἱ δυΐοπι ΕΟ] 8 πῃ Αβϑοηϊδίογί θιιβ, Του 

βυϊΐξ : δἰ! ἐπίῃ, 

Ἐκί ἰπίυ [116 Ῥγοίδρογδβ υἱγ Του. 

Ηἰὶς οἱ Ργοάϊουβ σουβ ἰγοβ ργϊοσοηῖδβ ἱπάὰθ οποϊυπηθηίδ 

οδρίθθβηί : Ρίαΐο οϑίπι ἰῃ Ργοίδρογα σγανὶ σόῦς ἤιἶδθ6 ΡΓΟ- 

Αὐυάϊνὶῖ δυίοπι Ῥγοίδρογδ πιθοῦ υ, νοσβ- 

[Ἰ0Π68 ἰηνίοθπιμ ΟΠ Γαγδβ : αυΐθυ5 οἰἶδπὶ ἰῃ ἀγρυμοπίδηαυ 

υἱοθαῖογ, Ὀγμαυδ 00 ἃσοη8. Ουἷπ οἰἰδπ) ἰη Ὦσπο αἰΐχυο 

Ἰοοο οορἰϊ πιοράυσμ : Οπιπίκηι Γογηι πιο 6ἐ πιΘΉΒΏΤα 

δοπιο οεί, σαγαπι σι δηι χα (δ διπί, μέ Ξιπί; φιθ υεγῸ 

πΟῊ διπί, αἴ ποὴ διπί. Ὠἱοοθαίᾳααξ Πὲ}}} 6556 ΔΠΙ ΠιΔἢΣ ᾿Γ- 

ἴ6γ βθηβι.5, βίου! οἱ Ρ]δίο γοίογί ἰη Τηθρίοῖο, οπηηἰδῆ 6 6858 

γογᾷ. ΑἸΐο δυΐοηῃ ἰη Ἰο00 ἐπ υης σΠωρὶΐ πιράυπι : 26 αἰ 5 φιιὲς 

ἄοηι δβἰαίμογε πόχμθο, πόψιο αἢ σἰπί, ποηι6 αἩ ΠΟῊ 5'πέ ς 

διιπέ οπίρη μἐγίηια φμῶ ἑὰ δοίγα ργοπὶ ϑοαηί, οἱ δεηιηια 
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χωλύοντα εἰδέναι, ἥ τ᾽ ἀδηλότης χαὶ βραχὺς ὧν ὃ βίος 

τοῦ ἀνθρώπου. » (63) διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ 

συγγοάμαατος ἐξεδλήθη, πρὸς ᾿Αθηναίων' χαὶ τὰ βιόλί᾽ 

αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν τῇ ἀγορᾷ, ὑπὸ χήρυχι ἀναλεξάμε- 

δ νοι παρ᾽ ἑκάστου τῶν χεχτημένων. οὗτος πρῶτος μισθὸν 

εἰςεπράξατο μνᾶς ἔχατόν' χαὶ πρῶτος μέρη χρόνου διώ- 

ρισε καὶ καιροῦ δύναμιν ἐξέθετο καὶ λόγων ἀγῶνας ἔθετο 

χαὶ σοφίσματα τοῖς πραγματολογοῦσι προςήγαγε" χαὶ 

τὴν διάνοιαν ἀφεὶς πρὸς τοὔνομα διελέχθη καὶ τὸ νῦν 
ι0 ἐπιπολάζον γένος τῶν ἐριστικῶν ἐγέννησεν" ἵνα καὶ Τί- 

ὧν φησὶ περὶ αὐτοῦ, 

Πρωταγόρης τ᾽ ἐπίμιχτος ἐριζέμεναι εὖ εἰδώς. 

ΒΙΒΑ. Θ, η. ΠΡΩΤΑΙΌΡΑΣ. 
τοὶ οὐκοιιγὶίας οἱ δγουὶς δοτείπμπι υἱία. (52) ΟὉ ἴιος εἴ - 

(οπὶ ἴ16 ρεϊπείρίυπι ορογίβ ρυ δὺβ δ Αἰμοπ οηϑίθα5 δδὶ, }1- 

Ὀγίφυς ᾿118 ἰῃ ἴογο ογοηχδίϊ δυηΐ, ργβοομὶβ υοὺδ ἃ βἰὩ- 

δυ}}8, αυΐ [108 ᾿δοοραπί, γοαυ 1, Ηἰἷς ρῥγίυς πιογοδὰϊ 

Γηΐηδ5 σοπίυπι οχορὶί ; ἰΐοπ ρεΐπιυ ἰοπηροτίδ ρᾶγίοϑ ἀοδηϊνι 

ορρογίυηϊίαἰίσχυα νἱπ ἐχροβυΐ, ροῦγοὸ ογδίϊομυπι οεγίδμδ 

ἰπϑιἰυἱ οἱ βοριἱδηδίδ ἰΐ5 41 οὐ δ ηἰἰοη 5 εἰυ 10 ἀεἰοεϊδπίατγ 

ἰηάυχί!; ἰΐοπι οπκίβϑ88 πηοηΐα οοηίγὰ ποπιθη ἀϊερυϊανυϊἑ δὲ 

Ἰονα ἱΠυὰ οοηίοηςοη δ σοηυβ αυοὰ πυης οΟὈἰϊποί ροποΐ : 

Ὁπάα6 οἰΐδη Τί πιο ἀκ ὁ0 δἰΐ, 

Ῥγοίδσογδϑ πιϊχίυβ, βἰπιυΐ οἱ οοπίοηάογο ἀοοίι. 

(63) οὗτος χαὶ τὸ Σωχρατιχὸν εἶδος τῶν λόγων πρῶτος 4 (53) Ηἴο εἰ δοογδίίουπι ἀϊοκπάϊ ρεηυϑ Ὀτϊπιυβ πιουϊ[. Α- 

ἐχίνησε. καὶ τὸν Ἀντισθένους λόγον τὸν πειρώμενον 
15 ἀποδειχνύειν ὡς οὐχ ἔστιν ἀντιλέγειν, οὗτος πρῶτος 

διείλεχται, χαθά φησι Πλάτων ἐν Εὐθυδήμῳ. καὶ 
πρῶτος χατέδειξε τὰς πρὸς τὰς θέσεις ἐπιχειρήσεις, ὥς 

φησιν Ἀρτεμίδωρος ὃ διαλεχτιχὸς ἐν τῷ πρὸς Χρύσιπ- 

πον. καὶ πρῶτος τὴν χαλουμένην τύλην, ἐφ᾽ ἧς τὰ 
840 φορτία βαστάζουσιν, εὗρεν, ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης ἐν 

᾿ς τῷ περὶ παιδείας" φορμοφόρος γὰρ ἦν, ὡς χαὶ ᾿Επίχου- 
ρός πού φησι. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἤρθη πρὸς Δη- 
μόκχριτον, ξύλα δεδεχὼς ὀφθείς. διεῖλέ τε τὸν λόγον 

πρῶτος εἰς τέτταρα, εὐχωλήν, ἐρώτησιν, ἀπόχρισιν, 
45 ἐντολήν᾽ (54) οἱ δέ, εἰς ἑπτά, διήγησιν, ἐρώτησιν, ἀπό- 

χρισιν, ἐντολήν, ἀπαγγελίαν, εὐχωλήν, κλῆσιν, οὖς χαὶ 
πυθμένας ἐἶπε λόγων. ᾿Αλχιδάμας δὲ τέτταρας λόγους 

(ἰϑἰΠοηίδαθο γαϊϊοπθπι αυὰ ἀοιῃοπείγαγα πἰΠὺν οσηϊγδάϊξοι 

ΠΟΙ Ροδδά, υἱ Ρ]αίο ἱπ ΕΓ γάοπιο ἰγδαϊξ, ρυγπιι8 ἰδί6 τὸσ- 

δδνϊ. Ῥγίηυδ]ιο, υἱ αἰΐ Ατἰοπίάοπιβ αἰδ᾽οοιςυβ ἱη ΠΡ τῸ 

δνογδαβ ΟΠ ΓΥϑρρυμ, δγευπιοηΐδ δι] ργοροβὶϊδϑ 4υκϑιίοδοδ 

ἀοουϊϊ. ΑΟ ρτγίπιυϑ φυᾶπὶ πυποιρανὶ οὐυϊοϊδπι, ἰῃ 488 

οποζᾶ ρογίδηΐ, ἱηνοηὶϊϊ, υἱ Ατἰβίοί 68 ἰὼ ἰυγο ἀδ Ὠδοιρ! ὶθδ 

αἷἱξ : Ἔγαῖ οηἱπὶ Ὀδ) υ]υδ, υἱ οἰΐδιην Ερίσυγυβ Δ! οὐδὲ πιοπιογδῖ. 
Αἴᾳυοσ ᾿ς ἴῃ πηοάυπι Ὠεοιιοογίο ἱπποίυϊ, φυῦπι ᾿σηδ εἰ 6 

οἱ οοπαΐππα οὐ]  ραβθοῖ 800 60 οοῃεροσίυβΒ. Ἀν δὲ δυΐίδιι 

ογδίίομοπ ὑγίμηυδ ἰῃ αυδίίυον, ργοοδίϊοποπι, ἰηϊόγγοσδίο-- 

ΘΠ, ΓΕΒ ΟΠ δίοποπι, ργδοσορίυπι : (84) 8}}} δορίοπι ἰῃ μδείδβ 

ἀἰΞιϊη τύϑθα δἰαπί, παγγδίἰοησηι, ἰπἰογγοσδίίοποαι, γοροῦ- 

δίοποαι, γαςορίυπιμ, τοϊαἰἰοηοπιὶ, ργοοδίίοηοπι, τοῦᾶ- 

τ΄οῆοπι, 40.883 οἰΐδπὶ [Δ πηοηίδ ογδ[οη 8 ἀἰχίϊ. Ροῖγο Α]- 

φησί, φάσιν, ἀπόφασιν, ἐρώτησιν, προςαγόρευσιν. πρῶ- ὃ οἰάδινδα ογαίἰομΐΒ φυδίίυογ, ῥδγίες ἀϊχιῖ,, δῇιγτοδοπεσι, 
τὸν δὲ τῶν λόγων ἑαυτοῦ ἀνέγνω τὸν περὶ θεῶν, οὗ τὴν 

80 ἀρχὴν ἄνω παρεθέμεθχ' ἀνέγνω δ᾽ ᾿Αθήνησιν ἐν τῇ 
Εὐριπίδου οἰχίᾳ ἧἥ,, ὥς τινες, ἐν τῇ Μεγαχλείδου“ ἄλλοι 
δ᾽ ἐν Λυχείῳ, μαθητοῦ τὴν φωνὴν αὐτῷ χρήσαντος 
᾿Αρχαγόρου τοῦ Θεοδότου. χατηγόρησε δ᾽ αὐτοῦ Πυ- 
θόδωρος Πολυζήλου. εἷς τῶν τετραχοσίων' ᾿Αριστοτέλης 

85 δ᾽ Εὔαθλόν φησιν. 
βιόλία τάδε’ ᾿Γέχνη ἐριστιχῶν, περὶ πάλης, περὶ τῶν 
μαθημάτων, περὶ πολιτείας, περὶ φιλοτιμίας, περὶ ἀρε- 
τῶν, περὶ τῆς ἐν ἀρχῇ χαταστάσεως, περὶ τῶν ἐν “Λδου, 
περὶ τῶν οὐχ ὀρθῶς τοῖς ἀνθρώποις πρασσομένων, Προς- 

40 ταχτιχός, Δίχη ὑπὲρ μισθοῦ, ᾿Αντιλογιῶν δύο. χαὶ ταῦτα 
μὲν αὐτῷ τὰ βιόλία,. γέγραφε δὲ χαὶ Πλάτων εἰς αὐτὸν 
διάλογον. Φησὶ δὲ Φιλόχορος, πλέοντος αὐτοῦ ἐς Σι- 
χελίαν, τὴν ναῦν καταποντωθῆναι" χαὶ τοῦτο αἰνίττεσθαι 
Εὐριπίδην ἐν τῷ ̓ Ιξίονι. ἔνιοι δὲ χατὰ τὴν ὁδὸν τελευ- 

46 τῆῇσαι αὐτόν, βιώσαντα ἔτη πρὸς τὰ ἐνενήχοντα' (56) 

᾿λπολλόδωρος δέ φησιν ἑδδομήχοντα, σοφιστεῦσαι δὲ 
τεσσαράχοντα χαὶ ἀχμάζειν χατὰ τὴν τετάρτην καὶ 

᾿ ὀγδοηχοστὴν Ὀλυμπιάδα: ἔστι χαὶ εἷς τοῦτον ἡμῶν 
οὕτως ἔχον’ 

80 Καὶ σεῦ, Πρωταγόρη,, φάτιν ἔχλυον, ὡς ἄρ᾽ Ἀθη- 
ἔχ ποτ᾽ ἰὼν χαθ᾽ ὁδὸν πρέσδυς ἐὼν ἔθανες" [νέων 

ποζαϑίίοποπι, ἱπίεγγορδί οποπι, Δρρο Ἰδὔομεοαι. Ῥγίπηθπη γΈγῸ 

ΕΡγογῦμ βυογῦμ ἀκ ἀἰΐ γοοἰ ἀν! οὐπὶ ουυ5 ἰηἰ ἰσπι βυρεδ 

Ροδυίπιυβ. Βοοίίανϊε αυίοπι Αἰ οηἷσ ἰα Επτγίρῥαϊβ δἶτα, υἱ 

αυϊάδπι τοϊππί, ἰῃ Μορδο ἀἷβ ἀοπΊο : 811} ἰῃ 1Ὀ ,γοδοὸ ἀΐοσυπί, 

Αὐοδδροῦᾶ Τ|οοάοῖ! ἢ]1ο ἀϊθοίρυϊο νοσθῆ δΌδπι ἱμεὶ οὐ πιῸ- 

ἀδηΐθ. ᾿αοουβαυίί ευπὶ Ργίβοάογαδ ΡΟΪΥΖΟΙΪ ΕΠ π5, υπῦὺς δχ 
(55) "ἔστι δὲ τὰ σωζόμενα αὐτοῦ 6 ᾳιιδάτίηφοηίί : Ατἰβίοίεἴε5 δαΐετυ Επδίμ! αι δοοιι888856 αἱξ. 

(55) ϑαπί δυΐοπι ΄υΐ κυρογουηί ο)08 "γί Ὠΐ : Αγ οοπί δεηθεὶς, 

ἀς ᾿υοΐδ, ἀς ἀἐδοὶρ πἰδ, ἂς τορυθ!οδ, ἀς δηλ οπο, ὧς Υἱσίυ- 

Ἐἰνυθ, ἀδ ῥγίβοο βίδία;, ἀδ ἐΐξ 41 βυπί δρυὰ ἱπίοσος, ἀδ ἐξ 
4υξὲ ποη γϑοία 80 ποιπηλϊπίθυ8 ρογυηίιγ, ἀδ ρυροορ, ΟΥγδίὸ 

δ [υάϊοοδ ργὸ πηεγοδάς, Οσοηϊτδαϊεϊοηυπ ἀυο. ΕΣ ἰδ φυ» 

ἄδιῃ ᾿Δροπίογ 6)08 ᾿ἰεὶ. δογίρεὶϊ δυΐοηι οἱ ΡΙδῖο ἀϊδίογξυτα 

ἴῃ οὐπι. Βοίογὶ Ρἢῃ]ος ΟΓ5, 60 παν ρϑηίο ἰῃ δὲοἐ δ, ὨΔ- 

Υἱ 4υὰ [ογουδίυγ 806 γ88Π| [1386 : ἰάψυο Ευγίρίάοπι ἰῃ 

[χίομο βἰρποδγο. Ουἱάδηι ἰΠ᾿ υπὶ ἰη τἱἷδ ἀοἴδοίθθα ἰοῦ ἀρρῦ- 

(επι, Ζυυπι δά ποηδροβίμηιπι εεἰδί[5 ρεγυδηΐδοο πηι : (56) 

ΑΡρο]]οάογυξβ βερίυδρίπίδ ἰγδαϊ!, ἰῃ εἰυά δ δυίΐοπ ρἱ]οδορὶνἐδθ 

γογβδίυπι δηπος ασυδάγδρίηϊδ, δ0 οἰγοδ οοἰοροείπηλδπι φυδγίδπι 

ΟἸγιρίδάοτ οἰδγυΐβδο. Ἐπὶ εἰ ἰπ ἤθῃς ποδίγιπι ἰδ δὲ ἰδ τ8 

δρ  γδιπᾶ : 

εῖεο, Ργοίδρογῃ, ἀϊδοοάεηίεπι, δυάϊο, Αἰ ρηΐα 

1 υδζυϊυπι προὰΐδ πιουγΐδεηι οὐνξὲδοο νἱὰ : 



118. 1Χ, 9, 10. ΒΙΟΘΕΝΕΒ. ΑΝΑΧΑΒΟΗΌΒ. 211 
εἵλετο γάρ σε φυγεῖν Κέκροπος πόλις" ἀλλὰ σὺ μέν Οδετορίϑ υγθβ ρδρυῖ!,, ροξυνθε! ΡΑΙ]ΔαΪα ατήνοπῃ 

[που Ἰἰδαυογα, ποη ροίυϊ! δέγχ νἱοϊοηίΐδ [υσὶ. 
ΠΠαλλάδος ἄστυ φύγες Πλουτέα δ᾽ οὐκ ἔφυγες. 

Λέγεται δέ ποτ᾽ αὐτὸν ἀπαιτοῦντα τὸν μισθὸν Ἐὔαθλον 8. Ἑεγίων, χιυπι πιογοθάθπι δ᾽ ἰχυδπὰο οχίρογοξ ἃὉ Βυδέϊ!ο 

τὸν μαθητήν, ἐχείνου εἰπόντος, « ἀλλ᾽ οὐδέπω νίχην ἰρδίιι5 ἀϊδοίρῃ]ο ἰξχθδ ἀΐεογεῖ, θὰ ποπάμυπι ἰπ ἡπάϊοϊο οδυ- 
ὃ νενίχηκα, » εἰπεῖν, « ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἂν νιχήσω, ὅτι ἐγὼ δεδπὶ οὐίπυὶϊ, ἀϊχίθθα, Αἱ εἰ ὁρὸ υἱποδιη., ορογίδί πὴδ πηθγυθ-: 

ἐνίχησα λαθεῖν με δεῖ " ἐὰν δὲ σύ, ὅτι σύ. ν " Γέγονε 9. ἄδπι δοοίρεγε χυΐα υἱοὶ ; εἰπ ἰὰ υἱοογίβ, φυΐᾶ (α υἱοίβί!. " Εὐὠὶ 
δὲ χαὶ ἄλλος Πρωταγόρας ἀστρολόγος, εἰς ὃν χαὶ Εὖφο- δυΐοιη οἱ δἰ 8 Ργοίδρογαϑ δείγοϊορις, ἰπ 4αδηι οἱ ΕΌρογίοη 
ρίων ἐπικήδειον ἔγραψε᾽ καὶ τρίτος στωιχὸς φιλόσοφος. ερίεοάϊυπῃ 5ογίρδίξ; (ογ Ἰυβχαα δἰοίοιβ ρῃοϊοβορμυβ. 

ΚΕΦ. Θ΄. ΘΑΡ. ΙΧ. 

ΔΊΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤῊΣ. ΠΙΟΘΕΝΕῈΒ ΑΡΟΙΤΟΝΊΑΤΕΒ. 
57. Διογένης ᾿Απολλοθέμιδος ᾿Απολλωνιάτης, ἀνὴρ 1 57. Ὀίοροπεθ. ΑΡΟἸ]Ο  μοτπ 8 ἢ]ΐὰ8 Αρο!]οπίδίθβ, υἱῦ 

10 φυσιχὸς χαὶ ἄγαν ἐλλόγιμος. ἤχουσε δέ, ὥς φησιν ρῃγείοιδ οἰ ἱπρτγίπιῖϑ οἰδτιιβΒ. Απαχἰπιθηΐβ δια ογομη [υἶ566 
Ἀντισθένης, Ἀναξιμένους. ἦν δὲ τοῖς χρόνοις χατ᾽ Απιἰβίπεποθ ἰγαὰϊ!. Εὐἱξ δυΐεπι Απαχδβογῶ ἰϑηιροτίνυ. 
Ἀναξαγόραν. τοῦτόν φησιν ὃ Φαληρεὶς Δημήτριος ἨΗυπο αἱ ΏΔΙΟΓοιβ Ὀδπιοίγιιβ ἰῃ Βοογαίίδ Ποίδηδίομθ Αἰδι6- 
ἐν τῇ Σωχράτους ἀπολογίᾳ διὰ μέγαν φθόνον μιχροῦ πίβ ργορίογ πιᾶσῃυπὶ ἱηνίἀΐδπι υἱχ δυδϑίδθα χυΐπ οδρ 8 
χινδυνεῦσαι ᾿Αθήνησιν. ᾿Εδόχει δὲ αὐτῷ τάδε" Στοι- Δ ἀδιηπαγείυγ, Ε708 ρ᾽ δοί(ἃ ἰμθο (μογαπί : ΕἸοπιοπίυπι 6886 

15 χεῖον εἶναι τὸν ἀέρα, χόσμους ἀπείρους χαὶ χενὸν ἄπει. δεγὲπι, πηυπᾶοδ ἱπβηίίοδ οἴ ἑπδηδ ἰμβπί πὶ : ἀδηβαίι πη 016 
ρον τόν τ᾽ ἀέρα πυχνούμενον χαὶ ἀραιούμενον γεννητι-ὀ δεγοπι 80 ΓΑγοβοθηΐεπι τυ Πά08 φίρῃογο : ΠΗ δχ θ0 αυοὰ ποιὰ 
χὸν εἶναι τῶν χόσμων" οὐδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι εἰξ ποτὶ ποχῦθ ἰπ ἰά φυοὰ πο εἰΐ οστγαπιρὶ : [αγγδπι 6886 ΓῸ- 
οὐδ᾽ εἷς τὸ μὴ ὃν φθείρεσθαι" τὴν γῆν στρογγύλην, ἐρη- ἰυπάδῃι δἰαυιὸ ἰπ τηράϊο ἱπῆχαπι, δᾶπιαι6 οδρίβδ86 ΟΟΙΏρᾶ- 
ρεισμένην ἐν τῷ μέσῳ, τὴν σύστασιν εἰληφυῖαν κατὰ ροπὶ δοεοιπάμπι [Π]δπὶ 4088 ἐχ Ο81140 68ὲ οἰγουπιίεγοπ ίδπι, εχ 

80 τὴν ἐχ τοῦ θερμοῦ περιφορὰν καὶ πῆξιν ὑπὸ τοῦ ψυ- τηρίἀο οοπογείίομεπι δο 50 ἀἸ δίθπι δουθρίβθο. Ἐπί δυΐοπι 
χροῦ. ἀρχὴ δὲ αὐτῷ τοῦ συγγράμματος ἦδε' « Λόγου ἰηϊίίυπι ορετίβ εὐι8 Βοοοα : {π φιασμηφμθ ἀοοίγι πα ἰτα- 
παντὸς ἀρχόμενον δοχέει μοι χρεὼν εἶναι τὴν ἀρχὴν ἀπά ϑθοιπάππι πιϑαπι φοπίδηίἑαπι οροτγίοἱ ργὶποὶρίπηι 
ἀναμφισδήτητον παρέχεσθαι, τὴν δ᾽ ἑρμηνείην ἁπλῆν εἰαίμογε σογ ἔπι οἱ ουἱάδη8, εἰ οΥα(ίοη6 τὶ δἰπιρ οὶ ας 
χαὶ σεμνήν». φταυ!. 

ΚΕΦ. [΄. ΟΑΡ. Χ. 

ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ. ΑΝΑΧΑΒΟΗΓ[)5. 

25 588. ᾿λνάξαρχος ᾿Αδδηρίτης. οὗτος διήκουσε Διογέ- [- 58, Αμᾶχϑγοὶς Αὐάογίίοβ. 15 Ὠϊοσοηΐθ δι γγηδὶ δυάὶ- 

νους τοῦ Σμυρναίου" οἱ δέ, Μητροδώρου τοῦ Χίου, ὃς (ον (ἰξ; 4}}} Μοϊγοάογ ΟἸΝ  δυάίίογοπι ἐγϑὰυπέ, φαΐ 86 "6 ἰά 
ἔλεγε μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ εἰδέναι ὅτι οὐδὲν οἶδε. Μητρόδω- φυΐάοιι βεῖγα ἀϊοουαΐ φιοὰ πἰμἢ] βοίγεῖ. Ῥογγὸ Μεοίγοἀογῃπι 
ρὸν δὲ Νέσσου τοῦ Χίου, οἱ δὲ Δημοχρίτου φασὶν ἀχοῦ- 1} Νδεδυπὶ ΟἸΐαπι, 8}ϊ Ὁ ἐπὴν ἀὐῆαν ἡ θεν, 

ὙΣ ΣΟ ῸΝ Ἀνάξαρχος 5: Δλετανξρω ἐὰρϑ νην ῥύρν 2. ΑΠΑΧΆΓΟΙμΙΒ ἰσ αν οὐπὶ ΑἸοχδηάγο τόρ ἐγαΐ, ἢογυΐϊαυο 
80 ἤχμαζε χατὰ τὴν δεκάτην καὶ ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα. ὁ ᾿ ΠΩΣ ΠΩ ΤΣ τς 

καὶ εἶχεν ἐχθρὸν Νικοχρέοντα τὸν Κύπρου τύραννον" καί ἘΠ Ν ΠΣ ΘΡ ΠΟΤΕ ΘΕΌΝ ΒΕ ΝΥ ΠΒΉΠΗΠΙΣ, ὙΠ ΒΒ ΟΝ 

ποτ᾽ ἐν συμποσίῳ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐρωτήσαντος αὐτὸν τί ϑυίεπι μϑθυΐ! ΔΙΟΘΟΓΘΟΠΙΕΙΙ ΟἾτι ὑτθππυτι : οἱ ἡδύ 

ἄρα δοχεῖ τὸ δεῖπχον, εἰπεῖν φασιν, « ὦ βασιλεῦ, ἐ]Πυπὶ ΑἸοχαπάὰοῦ δ] υδηάο ἰπῃ οοηνἶο γορδϑδεί, φυϊάπαπι 

πάντα πολυτελῶς" ἔδει δὲ λοιπὸν χεφαλὴν σατράπου 46 ο(ϑπᾶ ἢ] δεπίίγεϊ, ἀἰχδδε ἰἐγυπί, Ουποίδ ῬΕΓΠΙΑβηΙδ α, 

15 τινὸς παρατεθεῖσθαι: » ἀπορρίπτων πρὸς τὸν Νικο- 0 τὸχ : ψΕΓΌΠῚ ορογίερθαϊ ἰμβυρεγ οδρυΐ δδίγδρῳ οὐ) υδάδη) 
χρέοντα. (0) ὁ δὲ μνησικαχήσας μετὰ τὴν τελευτὴν δρροπί; ἱπ Νίοοογοοπίεπι ἰὰ ἡΔοίεπθ. (59) Ηοῦ [Π6 δρτε 
τοῦ βασιλέως ὅτε πλέων ἀχουσίως προςηνέχθη τῇ Κύ- ἰδγεῃδ, πιοπιοῦ Ἰη) γί Ροβί τιογίεπι Γορὶδ αυυ πὰ πᾶνΐ [6Γ- 

πρῳ ὃ Ἀνάξαργος, συλλαδὼν αὐτὸν χαὶ εἰς ὅλμον βα- τείις Απδχδγοδθβ ἰπν  Ὀδχθ ΔΡΡ]ἰουΐβεεῖ ΟΥΡγυπι, οοπ- 

λὼν ἐχέλευσε σιδηροῖς ὑπέροις τύπτεσθαι. τὸν δ᾽ οὐ φρον. ργοβοπβιπ) δυπιὶ ἱπ ππογίδγίαπι ἱπ)θοὶί δε (εγγεῖβ 

40 τίσαντα τῆς τιμωρίας εἰπεῖν ἐχεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον, ῃηα!]οίς ορράϊ. Ταμχι ἢΠυπὶ ΠΕ} ὁγαοίδίυβ συγδηίαπι σα οΌγο 

ΠΠτίσσε, πτίσσε τὸν Ἀναξάρχου θύλαχον, Ἀνάξαρχον ΠΠυἀἡ ἀϊείαπὴ οὐἀϊάϊθδο αἰιηῖ, Τυπάρ Απαχᾶγοπιὶ οὐ] οὐ], 
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δ᾽ οὐ πτίσσεις. χελεύσαντος δὲ τοῦ Νιχοχρέοντος χαὶ 

τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐχτμηθῆναι, λόγος ἀποτραγόντα 
προςπτύσαι αὐτῷ. καὶ ἔστιν ἡμῶν εἷς αὐτὸν οὕτως 

(ἔχον)" 
δ Πτίσσετε, Νικοχρέων, ἔτι καὶ μάλα’ θύλακός ἐστι" 

πτίσσετ᾽" ᾿Ανάξαρχος δ᾽ ἐν Διός ἐστι πάλαι. 

καὶ σὲ διαστείλασα γνάφοις ὀλίγον τάδε λέξει 

ῥήματα Φερσεφόνη, ΓἜρρε μυλωθρὲ χαχέ. 

ΒΙΒΑ. Θ, ια. ΠΥΡΡΩΝ. 

ἤδη ΑΠΔΧΔγο ἢ) Π}}}} (απ 8. ΖυὈδπία νόγοὸ {}10 ἰρϑιυν 

οἰϊδι ᾿ἰπσιιδπ) ργϑείαϊ, (πιὰ 6ϑΐ ργεοίβϑηιν πηογάϊουβ ἱπ 

Ο)}υ5 ἰδοίδιη σοπδρυΐδδο. Κδί οἰἰδπ ποβίγυπι ἰῃ ἰρουπι (416 

ΟΆΓΠΊΘΗ : 

Τυπάήϊίο, ΝΙΟΟΟΓΟΟ, πιᾶρὶδ {5406 : [06 ὨΪ] ηἰδὲ 880. : 

(υπάϊΐα : Αμδχδγου5͵8πη Δονὶδ δι δι δα. 

Εἰ ἰα [ογμθη 8 ἰδοογδδβ Ρ] υἱοπία σοη͵υχ, 

Παργοῦθ, πιὸχ αἰοοῖ, ἰπἴ6 ρογὶ πο  ἰοΥ. 

(οοὴ Οὗτος διὰ τὴν ἀπάθειαν καὶ εὐκολίαν τοῦ βίου 3 (60) Ηἰς οὉ δηίπιὶ ἰγδηαυ  Π  δίοπα οἱ υἱΐωα (80}ΠΠδίοπι Ἐοτ- 
10 Εὐδαιμονικὸς ἐκαλεῖτο" χαὶ ἦν ἐκ τοῦ ῥάστου δυνατὸς 

υωφρονίζειν. τὸν γοῦν ᾿Αλέξανδρον οἰόμενον εἶναι 
θεὸν ἐπέστρεψεν' ἐπειδὴ γὰρ ἔχ τινος πληγῆς εἶδεν 
αὐτῷ καταρρέον αἷμα, δείξας τῇ χειρὶ πρὸς αὐτόν 

ψήσι, « τουτὶ μὲν αἷμα καὶ οὐχ 

1 ἰχὼρ οἷός πέρ τε ῥέει μαχάρεσσι θεοῖσι. » 

[]λούταρχος δ᾽ αὐτὸν ᾿Αλέξανδρον τοῦτο λέξαι πρὸς 
τοὺς φίλους φησίν. ἀλλὰ καὶ ἄλλοτε προπίνοντα αὐτῷ 
τὸν ᾿Ανάξαρχον δεῖξαι τὴν χύλιχα χαὶ εἰπεῖν 

Βεόλήσεταί τις θεῶν βροτησία χερί. 

- -π- παῦσον Θ 9. 4' ὅΕμ-------΄ 

ΚΕΦ. ΙΑ΄. 

ΠΥΡΡΩΝ. 

9. 61. Πύρρων Ἠλεῖος Πλειστάρχου μὲν ἦν υἱός, 1 
καθὰ καὶ Διοχλῆς ἱστορεῖ: ὥς φησι δ᾽ ᾿Απολλόδωρος 2 
ἐν Χρονιχοῖς,. πρότερον ἦν ζωγράφος, καὶ ἤκουσε Βρύ- 
σωνος τοῦ Στίλπωνος, ὡς ᾿Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς, 
εἶτ᾽ Ἀναξάρχου ξυναχολουθῶν πανταχοῦ, ὡς καὶ τοῖς 

25 Γυμνοσοφισταῖς ἐν ᾿Ινδία συμμίξαι καὶ τοῖς Μαγοις. 

ἰυπδίυβ ΔρΡρΟΙ Δ δίυγ : ογαίᾳια (4118 4υΐ (Δ πλὸ ρΡοββοὶ 

Βοπλη68 δἀ ΒΟΠδΠῚ (ΓΌΖ6 ΠῚ Γαυοοᾶγο. 1(ᾶ416 ΑἸοχδπάγυ 

ἀδὰπι 86 0556 Δ ἰΓαπίθπι Θοπγογ : αυυπι οπΐὰ ὁχ ἰοία 

υοάδπ) 58 ηριίποη ἢ} Ππογα υἱά βϑοί, ἀἰμο οδἰοῃάρης ἰία 

δαίυβ ἐδί : Ηος φυϊάεπ) βδηρσυΐδ οδὲ, ἤθη δυίοπι" 

1116 ΟΓΌΟΥ δυρογὺπι τ πὶ 4061 οογάδ ἀθογθ). 

ΡΙυίάγΟ 5 γοΓῸ ΑἸΟχδηάγυμπι ἰρϑυπὶ πίε ἷϑ μος ἀἰχίβοο γοίογίι. 

ΑἸ 188 ̓ ΐδι) Αμᾶχδγο μη), 1}}} φυῦπὶ ργ Ὁ ἰδδοὶ:, οϑἰθηἀΐβς6 

. δ] 6.) οἵ ἀϊχίβδο, 

Ἑογίοίυγ αἰ γογυχ 8|14υἱβ8 ΠΠπηδηἃ πηδηυ. 

---ααορ ξεθῷ ἀππ------ 

ΟΑΡ. ΧΙ. 

ΡΥΒΒΗΟ. 

61. γεγο ΕἸθυ8 Ρ] δίδγοαπι μδθυ ραίγεπι, φυοά 

οἰἶΐαπιὶ Ὠΐοο05 ἴγϑαϊΐ ; υἱ νθγο Αρο]οάογιβ δἰΐ ἰῃ ΟΠ γοηϊοῖβ, 

Ρἱοίον ἕξ ργίηυπὶ δίᾳυς, υἱ ΑἸοχδηάοῦ ἰῃ ϑυσορββιοηΐθιιδ 

δου υἱΐ, ΒΡ ϑΟΠ πὶ 50ΠΠΡΟ 5 {ἢ πὶ δυάϊνὶ!, ἀοἰ πὰς Αμδχδγ- 

ὀδυπι, {ΠῚ} αὐίχυς δι μρογοπβ, ἰΐδ αἱ ΟΥπηποϑορ  ἰδίδο ψυο- 

4 'ἰπ 1πάϊὰ δα ϊογ Μαρίθαυο ΟΠ Γοδθυ8 δ. πά6 οἱ πο- 

ὅθεν γενναιότατα δοχεῖ φιλοσοφῆσαι, τὸ τῆς ἀχαταλη- 9. ὈΪ5δίπγο ρ ]ΟΒορ ιδίυ8 νἱἀοίαγ, ἰπά ποία φυίάοπι γαιίοηο χυᾶ 
ψίας καὶ ἐποχῆς εἶδος εἰξαγαγών, ὡς Ἀισχάνιος ὃ Ἀδδη͵,- 
ρίτης φησίν" οὐδὲν γὰρ ἔφασχεν οὔτε καλὸν οὔτ᾽ αἰσχρὸν 
οὔτε δίκαιον οὔτ᾽ ἄδιχον: χαὶ ὁμοίως ἐπὶ πάντων 

80 μηδὲν εἶναι τῇ ἀληθείᾳ, νόμῳ δὲ χαὶ ἔθει πάντα τοὺς 
ἀνθρώπους πράττειν' οὐ Ὑὰρ μᾶλλον τόδε ἢ τόδε εἶναι 

ἔχαστον. (61) ἀκόλουθος δ᾽ ἦν καὶ τῷ βίῳ, μηδὲν 
ἐχτρεπόμενος μηδὲ φυλαττόμενος, ἅπαντα ὑφιστάμε- 
νος, ἁμάξας, εἰ τύχοι, χαὶ χρημνοὺς χαὶ χύνας χαὶ 

5 ὅλως μηδὲν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐπιτρέπων. σώζεσθαι 
μέντοι, χαθά φασιν οἱ περὶ τὸν Καρύστιον ᾿Αντίγονον, 
ὑπὸ τῶν γνωρίμων παραχολουθούντων. Αἰνεσίδηαος 
δέ φησι φιλοσοφεῖν μὲν αὐτὸν χατὰ τὸν τῆς ἐποχῆς λό- 
γον, μὰ μέντοι γ᾽ ἀπροοράτως ἕχαστα πράττειν. 
δὲ πρὸς τὰ ἐνενήχοντα ἔτη κατεδίω. ᾿Ἀντίγονος δέ 
φησιν ὃ Καρύστιος ἐν τῷ περὶ Πύρρωνος τάδε περὶ αὐὖ- 
τοῦ, ὅτι τὴν ἀρχὴν ἄδοξός τ᾽ ἦν καὶ πένης χαὶ ζω- 
γράφος. σώζεσθαί τ᾽ αὐτοῦ ἐν Ἤλιδι ἐν τῷ γυμνασίῳ 
λαμπαδιστὰς μετρίως ἔχοντας. (6) ἐχπατεῖν τ᾽ αὖ- 

45 τὸν χαὶ ἐρημάζειν, σπανίως ποτ᾽ ἐπιφαινόμενον τοῖς 
τοῦτο δὲ ποιεῖν ἀχούσαντα ᾿Ινδοῦ τινος ὀνειδί- 

4 ς 

ν 

ΟἰΧΟΙ, 

ἈΠ] ΘΟ ρΓΕ Θἀϊ ροβ86 ἀ53ΘηΘΌΠΊΠ]06 ΓΕ ποπάυπι ἀϊοογεί, 

υἱ Αβοδηΐι5 Αάογ [65 δυοσίοῦ δδὲὶ : ποσαραΐ δηΐπὶ αυϊοαυδπι 

Ιιοποϑίιπι 6586 δυϊΐ {πγρὸ, ᾿υβϑίσπι να] ἱπ) υδίιηι : οδἀ6Π| Γᾶ - 

(ἴοπὸ οἵ ἰῃ οἰμηΐθυδ Πἰ ΠῚ] νοῦ 6566, 564 Ιεσο δία! οοηῃβιιοία- 

ἀΐπο εὐποίδ ΠΟΠΙΪΠ65 ΔΠΟΓΟ : ΠΟ40}6 Θηἶπ| 6556 αὐ] οαυᾶπῃ ἰδίυά 

Ροίΐυ5 φυδηι ἢ Πππ|. (62) Οοηϑοχυθηᾷ δὰ [80 {1 οἱ νἱΐα δγαί : 

ὨΪΠ}} χφυϊρρὰ ἀφο ηδ1}5 πἐ ἢ ]φιι6 ἀν 88 δυσί πεθαὶ οπηπίδ, 

ΘΧΘΠθ]ΐ οδυδᾶ ΟὈΓΓῸ8 οἱ ργϑγιρία οἱ ο8π68, ΟἸΠἷηΟ πἰὲ] 

86 Π5100υ5 Ρεγπι ἰ6η9. ϑογνδθδίυγ δυίΐοε, τι Οσαγγοίίε8 ΑΠ- 

{ἰροπυ8 τγοίογὶ, ἃ ποοοϑϑαγὶ5 ἰρϑυπ) δοαυθηίθυ8. ῬΟΓΓῸ 

ΦἘΠΟΘΙ 6 Π}}.5 ἰρϑυπὶ ἀδ 8βδθῆϑιι φυϊὰοπὶ γοιπθηο ρῥἰ ]050- 

ῬΠιδίαπ) 6556 ἰγδάϊ!, πο ἰδπιθη ἐπ γι ἀθηἴογ βοδϑἶ886 δἰησιίδ. 

Ὁ 4 νιν δυΐίοπι δὰ 8πη08 ἴδγί)θ ποπαρίηίδβ. Οείογυπι Αηιΐ- 
δοηυβ Οδγγυϑίϊιιβ ἰη ᾿ἰἰγο αυρπὶ ἀ6 Ῥυγγιοπο ϑογίρεϊ , ἴμθς 

ἀκ ᾿ΠΠο τπηοιπογαΐ, ἴρϑυπιὶ ργίποὶρίο αυΐάοπι οὐξευγαπι οἱ μ81}- 

Ρόγοῖη Ῥἰοἰογοπηαυα ἴἾ556 : βογυδγίαιο ο᾽υ5 ἰη ΕἸά6 ἰπ κγ- 

τη δ5]0 ἰδ δ ορ οΓΟ8 πιοδίοσγίίογ μἱεῖος. (62) ἘπηάθΠ- 

αυὸ ἀΐλοβ5ι}Ππ| 6556 6 σοῃφογίΪο Ὠοπηΐηιπὶ οἱ ἰῃ ἰοοἰβ ἀθβογίὶ 9 

ἄορογο 80] υπ|, δθο υἱ ΓΆΓΟ ἃ ργορίηαιυϊδ οοηβρίοογοίαγ. 

Ἦυς δυΐοπ ᾿ εἶγοο ἴδοαγο, φυοὰ δυάἰβδοὶ Ἰπάυπη φαεηάδπι 



Γ1Β. ΙΧ, 11. ΡΥΒΒΗ͂Ο. 
ζοντος ᾿λναξάρχῳ ὡς οὐκ ἂν ἕτερόν τινα διδάξαι οὖ- 
τὸς ἀγαθόν, αὐτὸς αὐλὰς βασιλικὰς θεραπεύων. ἀεί 
τ᾽ εἶναι ἐν τῷ αὐτῷ καταστήματι, ὥςτ᾽ εἰ καί τις αὐ- 
τὸν χαταλίποι μεταξὺ λέγοντα, αὑτῷ διαπεραίνειν τὸν 

δ λόγον, χαΐτοι χεχινημένον ὄντα ἐν νεότητι. πολλᾶχις, 
φησί, χαὶ ἀπεδήμει, μηδενὶ προειπών, καὶ συνερρέμ- 
ὄετο οἷςτισιν ἔτυχεν. καί ποτ᾽ ᾿Αναξάρχου εἰς τέλυα 
ἐμπεσόντος, παρῆλθεν οὐ βοηθήσας" τινῶν δ᾽ αἰτιωμέ- 
νων, αὐτὸς Ἀνάξαρχος ἐπήνει τὸ ἀδιάφορον χαὶ ἄστορ- 

0 γον αὐτοῦ, (64) καταληφθεὶς δέ ποθ᾽ ἑαυτῷ λαλῶν 
καὶ ἐρωτηθεὶς τὴν αἰτίαν ἔφη μελετᾶν γρηστὸς εἶναι, 
ἔν τε ταῖς ζητήσεσιν ὑπ᾽ οὐδενὸς χατεφρονεῖτο διὰ τὸ 
διεξοδιχῶς λέγειν καὶ πρὸς ἐρώτησιν" ὅθεν χαὶ Ναυσι- 
φάνην ἤδη νεανίσχον ὄντα θηραθῇναι. ἔφασχε γοῦν 

16 γίνεσθαι δεῖν τῆς μὲν διαθέσεως τῆς Πυρρωνείου, τῶν 
δὲ λόγων τῶν ἑαυτοῦ, ἔλεγέ τε πολλάχις χαὶ Ἰξπί- 
χουρον θαυμάζοντα τὴν Πύρρωνος ἀναστροφὴν συνεχὲς 
αὐτοῦ πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. οὕτω δ᾽ αὐτὸν ὑπὸ 
ἧς πατρίδος τιμηθῆναι ὥςτε καὶ ἀρχιερέα καταστῆσαι 

40 αὐτὸν χαὶ δὲι᾽ ἐχεῖνον πᾶσι τοῖς φιλοσόφοις ἀτέλειαν ψη.- 
φίσασθαι. χαὶ δὴ χαὶ ζηλωτὰς 1; πολλοὺς τῆς 
ἀπραγμοσύνης" ὅθεν χαὶ ὁ Τίμων περὶ αὐτοῦ φησιν 
οὕτως ἐν τῷ Πύθωνι καὶ ἐν τοῖς Σίλλοις: 

(65) Ὦ γέρον, ὦ Πύρρων, πῶς ἢ πόθεν ἔχδυσιν εὗρες 

λατρείης δοξῶν τε χενοφροσύνης τε σοφιστῶν, 
χαὶ πάσης ἀπάτης πειθοῦς τ᾽ ἀπελύσαο δεσμά: 

οὐδ᾽ ἔμελέν σοι ταῦτα μετ᾽ ἄλλοισιν, τίνες αὖραι 
᾿Ελλάδ᾽ ἔχουσι, πόθεν τε καὶ εἰς ὅ, τι χυρεῖ ἕχαστα. 
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καὶ πάλιν ἐν τοῖς ἸΙνδαλμοῖς" 

ὃ)ι Τοῦτόμοι, ὦ Πύρρων, ἱμείρεται ἦτορ ἀχοῦσαι, 
πῶς ποτ᾽ ἀνὴρ ἔτ᾽ ἄγεις ῥᾶστα μεθ᾽ ἥσυχίης 

μοῦνος ἐν ἀνθρώποισι Θεοῦ τρόπον ἡγεμονεύων. 

᾿Αθηναῖοι δὲ καὶ πολιτείᾳ αὐτὸν ἐτίμησαν, καθά φησι 
Διοχλῇς, ἐπὶ τῷ Κότυν τὸν Θρᾷκα διαχρήσασθαι. (66) 

υ εὐσεδῶς δὲ χαὶ τῇ ἀδελφῇ συνεδίω μαίᾳ οὔση, καθά 
φησιν ᾿Ερατοσθένης ἐν τῷ περὶ πλούτου καὶ πενίας. 

ὅτε χαὶ αὐτὸς φέρων εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπίπρασχεν ὀρνί- 

θια, εἰ τύχοι, καὶ χοιρίδια, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς οἰχίας ἐχά- 
θαιρεν ἀδιαφόρως. λέγεται δὲ χαὶ δέλφαχα λούειν 

40 αὐτὸς ὑπ᾽ ἀδιαφορίας. καὶ χολήσας τι ὑπὲρ τῆς ἀδελφῆς, 

Φιλίστα δ᾽ ἐχαλεῖτο, πρὸς τὸν ἐπιλαθόμενον εἰπεῖν ὡς 
οὐχ ἐν γυναίῳ ἢ ἐπίδειξις τῆς ἀδιαφορίας, χαὶ χυνός 

ποτ᾽ ἐπενεχθέντος διασοδηθέντα εἰπεῖν πρὸς τὸν αἰτια- 
σάμενον, ὡς χαλεπὸν εἴη ὁλοσγερῶς ἐχδῦναι τὸν ἂν- 

45 θρωπον' διαγωνίζεσθαι δ᾽ ὡς οἷόν τε πρῶτον μὲν τοῖς 
ἔργοις πρὸς τὰ πράγματα, εἰ δὲ μή, τῷ γε λόγῳ. (57) 
φασὶ δὲ χαὶ σηπτιχῶν φαρμάχων χαὶ τομῶν καὶ καύσεων. 
ἐπί τινος ἕλχους αὐτῷ προςενεχθέντων, ἀλλὰ μηδὲ τὰς 

ὀφρῦς συναγαγεῖν. καὶ ὁ Τίμων δὲ διασαφεῖ τὴν διάθεσιν 
56) αὐτοῦ ἐν οἷς πρὸς Πύθωνα διέξεισιν. ἀλλὰ καὶ Φίλων 

ὃ ᾿Αθηναῖος, γνώριμος αὐτοῦ γέγονώς, ἔλεγεν ὡς ἐμέ- 
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ΑΠΆΧΔΓΟΙΙΟ ΘΧργΟ γαπίοπῃ αιοί ἰβ Ποη Ροβϑθοί δ]υηλ αυϊο- 
αύδηη ΡΟηΪ ἀοσογρ, φυὰπὶ ἰρ86 γορίας δυ]δς [γραυδηβ ἰογογοῖ 
οἱ τορίθυβ Ο᾽βοχυογοίυγ. ΒΘ ρΡΟΓΖΙ6 δοάοπὶ ῬΘΙβουογᾶβδ0 
νυ δίαᾳυο .βὰ οἱΐα., υ"1 5] φυϊδρίᾶπι {ΠΠ πὶ ἰηΐογ ἀἰςοῃά πὶ 
ἀεβογογοῖ, ἰρβ6 ἰδπηθη φυοὰ οσὐρογαΐ Ρεγαρογοῖ, οἱ αφυϊάσῃ 
αυυπὰ ἴῃ δα οἸοβοοηί ἃ ςοηοἰ δίυ πε, ϑΦΡ6, ἰῃαιυ, ρεγ- 
ΘθγΓῈ ῬὈγο[οϊδοθρδίυγ, ποιηΐηΐ αυο ρογρογοῖ ὑΓράϊοοπβ, δ 
οὐπὶ ΄υϊθυβουπίαι ναραθαίυς. ΕἾ αυυπὶ δἰψυδηάο Αμη8- 
ΧΑΓΟΝ 5 ἴῃ ῥ᾽ υάειῃ ἱποἰαἰθοοί., 1116 ἰγᾶπϑιξ ἢ} οἱ ΟΡΘΙ 
[Ἔγθἢ8. : 404 φυυπὶ ψφυϊάδπι συ] ραγοηΐ, Απδχδγοῆυβ ἶρβ6 
Ἰδυάαραί υἱ ἱπαϊ Πεγοηίον οἵ βἰπα δίϊοεϊι 586 Πδθοηΐθιμ. (64) 
υυπὶ δβϑοὺπὶ Ἰοαυΐ Δ᾽ φυδηάο ἀδργοί θηϑι8 δββαὶ, Γορδῖιδ 
συγ ἰὰ [Δοεγεί, Μοαϊίον, ἱπαυϊξ, Βοπυ8 6856. [ἢ φυδηειϊοηΐ. 
θὺβ ἃ πεΙηΐπα οΟηἰοπιηουδίυγ, φυοά εἴ ρογροίυδ ογαίίοηθ 
ἀἰβδογογοῖ οἵ δὰ ἰηἰοστοραία : 408 ὁχ γὰ ἰδείυμῃ οὲ υἱ 
οἰἴαπι Νδυδβίρ δ π68 δά πὸ Διο] οϑοθηίυ}] 8 οἀρογοίαγ. Αἰο- 

υδὶ ἰφίίυγ ορογίογο δεοίυβ αυΐϊάθπ) 6886 Ργγγῃομποὶ, διιΐ 

ἰρϑίυ5. δυίοπι νογθογυπ). Ὠϊσουθαίαψας βροημπιογο Ερὶ- 

ουγιπὶ ΟΟΠΥΘΓδ ἰοῃθ πὶ ἰηδί 406 ῬΥΓΓΙΟηΐβ δαη)ίγΔη . 

ἰθπὴ ἰρϑῦτη ἀ6 60 ροτγοοπίδγὶ δϑϑίἀυε 501} 10. Ταηΐο δυϊΐδῃ 

ἰ ΠΟΠΟΓΟ δρυὰ ραίτγίαπι [, υἱ ἰρϑιχ ροπ ἤσοπη οοηβί  ἔτιογοῖ 

δίᾳιια |ΠΠΠπ8 ρσταιϊα ἢ ]ΟΒΟρ 08 ρυ] 00 ἀδογοίο. ομγῃρα 

ἱπηλυη δία ἀοπαγοῖ. ΟΟΠΡΙυΓ68 ἰΐοιῃ μϑθυΐ οἱἵ᾽ δυΐ ξοπγὰ- 

’05 : πηᾶο οἰἶᾶπὶ ΤΙΠΔΟῊ ἀδ 60 ἱπ Ργίμοπο οἱ ἴῃ 51}}}8 εἰς δὶ: 

(05) Μίγοῦ ὺ] ἰδπάδπι ροίυϊδίϊ ἀυδάογο, Ῥγγγῃο, 

ἰυγροη(65 ΓΓυϑίγα,, δι ρἀ08 ὙΔηΟΒαΙ6 80} ἰ8ῖ88.,, 

δίᾳυ ἱπηροδίυγοο [1868 ϑοίνσγα υἱηρ]δ. 

Νος [πογίξ ουγα βογαίατὶ ν ατδοίδ ζυδὶὶ 

86ΓῈ εἰηρείυν, ποαυθ υδὶ δυΐ αηδ οπληΐα οοηδίοηί, 

Εἰ τυγϑυϑ ἰὴ 1 Ρ ΗΠ 118 : 

ΑΒ (6 Πα πιίδογα ορίδιϊ οορπόθοστα, ΡΎγγηο, 

αυϊ (ποτὶ! (Δ0ὲ}}9 ίδαυο νἱίδ (ἰδ, 

δοἰ8 υἱ ἱπ Υυἱνῖθ ζογογοϑ 6 ΝυΠλ ἶδ ἰηϑίαγ. 

6 ἢυῃς δυΐεηι ΑἰΠΘΠἰΈΠ868 οἰΐδη) οἰν ἰδία Βοπογαυογαπί, αἱ 
τείεγί Ὠΐοοεβ, φυοά Οοίγῃ ΤἈγδοεπὶ ἱπίεγοπιίδβοῖ, (66) 

ΡΙ6 υϑγο οἱ οὐπὶ ϑογογα δ0υ8 οὐρϑβίοίεϊὶοα νυἱχὶί, υἱ Ετγαίοβί ῃδ- 

Ὠ65 ἴῃ ᾿ἰίργο ἀς Ὀὲν 118 οἱ ραυροτγίαίο γοίογί, δἱ χυϊάρεῃ 'ρ88 

ΘΥΘΙΏΡΙΐ οδυ88 ἃν ου}}88 ΡΟγΟΘΙἸοϑα06 Ρυ]ο6 νοπαηάδὈδὶι, 

ἀοπηυμᾳυδ 86 506] οἴ 16 πῇ ΠΙἢ ἢ] 86 γοϑρίο 8 γογγοῦρδί 

τηυπάδρϑίᾳυο. Ἐουγίαγ Οὗ οὐυδπιοάὶ ἱπα  Π}γοη (ἰδ οἱ 86γὸ- 

ἴλπλ Ἰάύθγα 30}1|1056. Εἰ αὐυυπὶ [88 ἃ αυορίδιη ΒοΌγα 6Χχ- 

ςαηυϊβδοί (Θγδΐ οἱ ποιηθη Ῥἢ}15[8), γΓοργοποπάρῃ(ὶ Γοϑροη- 

αἰ ἰῃ πη! ογοι ]α» οδυ88 ἰη6 ΠΠΓΘΏ 18 0 ἀοΌΘ ΓΟ ΔΡΡάΓΟΓΟ. 

Π}ομ406 οᾶπα ἱγγυθηΐα ρογίογτια5, αὐυηπὶ ΥἱἱρΟγδγοίυ 

ΔῸ 8]4υο, δγάἄσυπι 6886 αἰχὶξ Ποπιΐποῖ) ργοόγδυϑ δχύσγα : 

δογίδπ πὶ ὙΘΓῸ ΡΓῸ Υἱγίυ5, ῥγίπηιιπη αυΐϊάοπι ορογίθα8 

δάνογδυπι), Γ68, δὶῃ πλίηυ8, οογία γδίίομθ. (67) Αἰυμὶ ἰΠ πὶ 
φυμπηι οἱ πιραϊοδρηίδ οχοδρηίίἃ οἱ 5θο [068 οἴ υ8[10068 ἱρεί 

αἱ ο τὶ οὐυδρίδπ σγαίΐδ ΔΡΡΙοαγοπίυγ, Π6 δυρογοὶ ἷδ αυϊάεῖῃ 

οοηίτᾶχίβ86. ΕἾ05 ἤδηο αἰἱδροκί(ἰοἢθπ οἱ Τί 0 ἰῃ ἰϊδ 4125 

βου ρϑὶί δὰ Ῥγίποπαπι, ἀδοϊαγαί. ἢ]. φυοφυο ΑἰΠοηΐΘ- 

δἰ8, ἰρϑὶυ8 ποοθβϑαγίυβ, {ΠΠΠῈ πιὰ χἰπΊα αυϊίοπι Ὀοπιοο 

16. 
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μνητο μάλιστα μὲν Δημοχρίτου, εἶτα δὲ καὶ Ὁμήρου, 
θαυμάζων αὐτὸν καὶ συνεχὲς λέγων, 

Οἵἴη περ φύλλων γενεή,͵ τοιήδε χαὶ ἀνδρῶν" 

χαὶ ὅτι σφηξὶ χαὶ μυίαις καὶ ὀρνέοις εἴχαζε τοὺς ἀνθρώ- 

δ πους. προφέρεσθαι δὲ καὶ τάδε" 

Ἀλλὰ, φίλος, θάνε καὶ σύ" τίη ὀλοφύρεαι αὕτως; 
χάτθανε χαὶ Πάτροχλος, ὅπερ σέο πολλὸν ἀμείνων" 

καὶ ὅσα συντείνει εἰς τὸ ἀδέδαιον χαὶ χενόσπουδον ἅμα 
καὶ παιδαριῶδες τῶν ἀνθρώπων. (68) Ποσειδώνιος 

40 δὲ καὶ τοιοῦτόν τι διέξεισι περὶ αὐτοῦ. τῶν γὰρ συμπλεόν - 
τῶν αὐτῷ ἐσχυθρωπαχότων ὑπὸ χειμῶνος, αὐτὸς γα- 

ληνὸς ὧν ἀνέρρωσε τὴν ψυχήν, δείξας ἐν τῷ πλοίῳ 

χοιρίδιον ἐσθίον χαὶ εἰπὼν ὡς χρὴ τὸν σοφὸν ἐν 
τοιαύτῃ χαθεστάναι ἀταραξίᾳ. μόνος δὲ Νουμή- 

δ γιος χαὶ δογματίσαι φησὶν αὐτόν. Τούτου πρὸς τοῖς 7 

ἄλλοις καὶ μαθηταὶ γεγόνασιν ἐλλόγιμοι, ὧν Εὐρύλο- 
γος" οὗ φέρεται ἐλάσσωμα τόδε. φασὶ γὰρ ὡς οὕτω 
παρωξύνθη ποτὲ ὥςτε τὸν ὀδελίσχον ἄρας μετὰ τῶν 
χρεῶν ἕως τῆς ἀγορᾶς ἐδίωχε τὸν μάγειρον. (69) καὶ 

20 ἐν Ἤλιδι καταπονούμενος ὑπὸ τῶν ζητούντων ἐν τοῖς 
λόγοις, ἀπορρίψας θοϊμάτιον διενήξατο [πέραν] τὸν 

Ἀλφειόν, ἦν οὖν πολεμιώτατος τοῖς σοφισταῖς, ὡς 
χαὶ Τίμων φησίν. ὃ δὲ Φίλων τὰ πλεῖστα ἑαυτῷ 
διελέγετο" ὅθεν χαὶ περὶ τούτου φησὶν οὕτως" 

30 Ἦ τὸν ἀπάνθρωπον καὶ ἀπόσχολον αὑτολαλητὴν 
οὐχ ἐμπᾳζόμενον δόξης ἐρίδων τε Φίλωνα. 

πρὸς τούτοις διήχουσε τοῦ Πύρρωνος Ἑχαταῖός θ᾽ ὃ 
᾿Αδδηρίτης καὶ Τίμων ὁ Φλιάσιος ὃ τοὺς Σίλλους πε- 
ποιηχώς, περὶ οὗ λέξομεν, ἔτι τε Ναυσιφάνης Τήιος, οὗ 

0 φασίτινες ἀκοῦσαι Ἐπίχουρον. οὗτοι πάντες Πυρρώνειοι 8 
μὲν ἀπὸ τοῦ διδασχάλου,, ἀπορητιχοὶ δὲ καὶ σχεπτιχοὶ 
καὶ ἔτι ἐφεχτιχοὶ καὶ ζητητιχοὶ ἀπὸ τοῦ οἷον δόγματος 
προςηγορεύοντο. [70) ζητητιχοὶ μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ πάντοτε 

ζητεῖν τὴν ἀλήθειαν, σχεπτιχοὶ δ᾽ ἀπὸ τοῦ σχέπτεσθαι 
, 85 ἀεὶ χαὶ μηδέποτε εὑρίσχειν, ἐφεχτιχοὶ δ᾽ ἀπὸ τοῦ μετὰ 

τὴν ζήτησιν πάθους᾽ λέγω δὲ τὴν ἐποχήν" ἀπορητιχοὶ 
δ᾽ ἀπὸ τοῦ τοὺς δογματιχοὺς ἀπορεῖν χαὶ αὐτούς. [Πυρ- 

ρώνειοι δὲ ἀπὸ Πύρρωνος.) Θεοδόσιος δ᾽ ἐν τοῖς 
σχεπτιχοῖς χεφαλαίοις οὔ φησι δεῖν Πυρρώνειον χαλεῖ -- 

40 σθαι τὴν σχεπτιχήν᾽ εἰ γὰρ τὸ χαθ᾽ ἕτερον χίνημα τῆς 
διανοίας ἄληπτόν ἐστιν, οὐχ εἰσόμεθα τὴν Πύρρωνος 
διάθεσιν" μὴ εἰδότες δὲ οὐδὲ Πυρρώνειοι καλοίμεθ᾽ ἄν. 
πρὸς τῷ μηδὲ πρῶτον εὑρηχέναι τὴν σχεπτιχὴν Πύρ- 
ρωνα μηδ᾽ ἔχειν τι δόγμα. λέγοιτο δ᾽ ἄν τις Πυρρώ- 

ἀῦ νειος ὅὁμότροπος. (71) ταύτης δὲ τῆς αἱρέσεως ἔνιοί 
φασιν Ὅμηρον χατάρξαι, ἐπεὶ περὶ τῶν αὐτῶν πρα- 
Ὑμάτων παρ᾽ δντινοῦν ἄλλοτ᾽ ἄλλως ἀποφαίνεται χαὶ 
οὐδὲν δρικῶς δογματίζει περὶ τὴν ἀπόφασιν. ἔπειτα 
χαὶ τὰ τῶν ἑπτὰ σοφῶν σχεπτιχὰ εἶναι, οἷον τὸ Μη- 

δ0,δὲν ἄγαν, χαὶ ᾿Εγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα’ δηλοῦσθαι γὰρ τῷ 

ΒΙΒΛ. Θ, ια. ΠΥΡΡΩΝ 

βυΐδ86 οἰπἀϊοδυπι, (πὶ οἴἶδηι Ηοπιογί ἀΐχὶ!, δά πκὶγδίυπι ἰυπς 

Δϑϑίἀθοαυο ργοηυηίίδγεα 50] υηι, 

Ταῖὸ αυϊάδηι σοηυ οδὲ Ποπιίηυπιὶ 40.816 65 (ὉΠ υγυπὶ ; 

οἱ ᾳφυοά νοδβρὶβ, πηυδοὶδ οἱ αυίδυβ οομηρᾶγαγοῖ Ποη πο. 1118 

ἰΐοπι μοεϊίοιίοε οἵ δέορὲ ργοίογγα : 

Αἱ οδἀδ ἰτ φυοχιθ, δῖοα : αὐἱὰ ἰἰδρὸ βυδρί γα [ἀπ ἀ 59 

οοοἰάϊξ οἱ Ραίγοο!υβ, αυἱ ἰ6 ξυρογδοδὶ δθυπάε ; 

βίουϊΐ οἱ οοίογα {108 φυϊδυβ ἱηβρηλ 88 οἱ ᾿ἰπδηΐδ δἰυΐδ δίᾳυδ 

ΡθοΓ}68 Βοπηίπιιηι πλοΐυ8 ἱπάϊοδηίυν. (68) Ῥοβίἀοηΐι8 δυΐθηι 

(6 [||ο οἰΐδ (816 φιυϊἀάδιῃ τοί}. Νανὶ 8] 4υ8η0 [δγθ- 

θαίυνγ, οἱ αυυπὶ 506! ἰοηροδίδία δοίὶἱ πηοοβίϊογοβ Θβϑϑοπί, 'ρ86 

ἰγᾶπαῦ} 5 δηΐπηυπι σοηβγιηδθδὶ, ρογοθ! πὶ ἰη πδΥΐ οϑὰθη- 

ἴοτη οϑἰοπάθῃβ, ἀϊοθηϑαυθ Ορογίογα βαρίθηΐοιη ἤδηὺ ἱΠἸ 5 

ἱπη ἰαγὶ δδουγ δίθηι, 5015 ἔυπο Νυπιοηίυβ ἀοσπμδία οἰΐδπι 

βία υἱδδ6 δἱί. Πυ]ὺ8 ργϑίογρα πϑηηογα ὲ 68 ποτα ἀϊδείρυ!!, 

ἰῃ αυΐδυ8 ἘΘγΥΠΙΟΟσ 8, αυἱ Γογίυγ δ αυδηάο ἱπιροίοηβ δυὶ 

ΟὈἸ α8 6556 ργοροϑὶ[ὶ. - Νδισυο δάθο ἱγὰ ὁχοδηάεΐῇ, πί ἂΓ- 

Γορίο πᾶ οὐπὶ οδγηΐδυ8 δἰ χα υογὰ οοαυυσηὶ ἰπ (ὈΓΙΠὶ 

8606 ρογϑοαυογοίυγ. (69) [θη ἰπ ΕΠ 6 ᾳυκοϑιοηΐθυ.5 ἀἰδοὶ- 

᾿Ρυϊογαπι (ἰδέ δι )δοῖο Ῥ8}}ο ΑἸ ρμδιιπῦ πδίδπάο ἰγδη- 
Ὠιϊϑί. Εταί διιΐθιη δορ 518 ἰη(650|88π|88, βίου! οἱ Τοη 

γοίοσί. ῬΠ ΠΟ δυΐοιῃ υἱρθ] υγἱπηυπι δου ἰρθο ἀϊδδογοθδί : 

υὑπᾶς ἀ6 [110 4ι10411 δὶς δἰἱξ : 

Αὐἱ πιοα!δηΐοπιὶ δίᾳυο ἃ βίγορίἔυ ἰατθδαι6 γοπιοίυμη, 

᾿π| 5 ̓δυὰ δίοἰ 6 δἀάϊοίυπι (Διμδραυ6 Ρ], ΟΠ ΘΙ. 

Ποοδίρουβ ργβοίογοδ Αὐαογίοβ οἱ Τίπηοη ΡΠ] δβίυ5 ροοίδ 51}- 
Ἰογυπὶ 8οτρίογ, ἀδ 400 ἀϊοοπηι8 ; Ναυϑὲρηδποβ αυοαυ6 Τείι8, 

ου͵ι5 ᾳυϊάδπι ΕΡίουγυπὶ υάϊογοπὶ ἤιϊββ6 ἰγαάυηΐ, 6}08 ἀϊ- 

δοίρυ}} ἑπογυπί. ΗΪ οἸμῃ68 ἃ πιδρίδῖγο φυΐάσηι ΡΥγτδῃοηϊὶ, 

οοίογυπι ἃ 4υδδὶ-ἀορτηδία Αρογοίϊοὶ, δοθρίϊοὶ, ργίθγοδαφυθ 

οἱ Εγρϊιροι οἱ οἱ Ζοί(οἰἰεὶ Δρρο!]δραπίυτν : (70) Ζοιοίϊοὶ, χυοὰ 

ΒοπΊροῦ ἰῃ γογίίδία φυξγοηὰδ (ζητεῖν) γογβδηίυγ; δοορίϊοὶ : 
4υοά 56ΠΊ06Γ αἰδρίοἰδηΐ (σκέπτεσθαι) οἴ πυπαυδιὴ ἱπνϑηΐδηί : 

Ἑρμοοίίοὶ δυΐοπι 80 δίϊδοϊίοῃμθ 4}86 μοβί ἱπαᾳυϊ δ᾽ οπδΣ Ὠᾶ- 

υείαγ, αΐἶοο δββθῆϑιιβ γϑίθῃ οηθ πὴ (ἃ ὑέγδο ἐπέχω, τοῖϊ.- 

Π60) : ΑΡογοίεὶ ἀφηΐφυς, φυοὰ ἀοσπμδίϊεὶ ἀυθίΐοηΐ (ἀπο- 

ρεῖν ) οἱ ἱρϑὶ. [Α Ῥγτγιθοπο Ῥυγγποη ἀδηομηίπαίὶ δαηί. ] 

ΤΙνοοάοΚἰυβ δυΐθη; ἰῃ δορί εἰ" οδρ (ἰδ δοορ(ίοδιν Ργγτῆο- 

ηἰδΠ Πηΐηἷπη6 ἃρρΟ Διὶ ορογίογο δἷΐ : πᾶπι δὶ αυϊάδπ, πιῸ- 

ἴυ οἱ ἀρ᾿(αἰΐο πιοη 18 ἴῃ δ᾽ ἰὀγυΐγδη) ραγίοπι οοπιργεὶοηάὶ 
ἃ ΠΟΡΐβ ποη ροίοβί, ῥγοίδείο Ῥγεγι)οηΐ8α δἴδοίυ τη ἰσηο- 

ΓΑΙ Ππι8 : δ δἱ {Πυπὶ ἰρηόγοπιι8, Ῥυγγθβοηϊ! πδυάᾳυδ- 
αυδὴ ἀΐϊοουγ. Αὐἀάουαΐ ᾳυοὰ ποαῦὸ Ῥγττιο ὑγίπιυϑ 
δορρἝοθβ ἱπυθηΐοῦ (ὑογὶξ ἤρα οἃ ἀορίηδ δἰἰψυοὰ [18- 
Βοδί. ΥΟΟΔΟΙΓ δυΐίοιῃ αυΐδ ΡΥΓΓΒοΟΙΐ 8, φυΐ Ῥγ7γγιποιὶ 
δἰ[ πιο οἰ πλ}}]8. (71) Ε͵08 δϑοίϑ ρεϊποίροιη Ἠοπο- 
ΓᾺΠῚ {π|ῖ556 ΠΟΠΠ1}}} δυϊυμηδηΐ, αιοά ἰ8 ἀδ γϑῦι5 οἰβάθπὶ 
Ῥγδίου ορίογοβ δ[[88 αἰτοῦ Ἰοχυ γ ἤθαὰς ἀοδηϊς αυϊς- 
αυδπὶ ἀδοογηαῖ ἀδ οπυποίδ[οπα. Ρογὸ οἱ βορίδη) βδριθῆ- 
[695 ἰπ ᾿0ῦ φσοηοῦο [υἶδ86 γογβδίοθ, αυογῦμ [4 5ἰπὶ, ΔῈ 

φιια πἰπιὶδ, οἱ ϑροπαδ: ποχαὰ αὐαδεῖ ; αὐ εἰσηϊ Ποία Γ οἴη 
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βεδαίως χαὶ πεπεισμένως διεγγυωμένῳ ἐπαχολουθεῖν 
ἄτην. ἀλλὰ καὶ Ἀρχίλοχον καὶ Εὐριπίδην σχεπτιχῶς 
ἔχειν, ἐν οἷς Ἀρχίλοχος μέν φησι: 

τοῖος ἀνθρώποισι θυμὸς, 1Πλαῦχε Λεπτίνεω παϊ, 
δ υΥίγνεται θνητοῖς ὁχοίην Ζεὺς ἐπ᾽ ἡμέρην ἄγει. 

Εὐριπίδης δέ" 

(Ὦ Ζεῦ,) τί δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 
φρονεῖν λέγουδι; σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεθα 
δρῶμέν τε τοιάδ᾽ ἂ᾽ν σὺ τυγχάνης θέλων. 

10 (72) οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ Ξενοφάνης χαὶ Ζήνων ὁ Ἐλεά- 
τῆς χαὶ Δημόχριτος χατ᾽ αὐτοὺς σχεπτιχοὶ τυγχάνου-- 
σιν ἐν οἷς ΞξΖενοφάνης μέν φησι, 

Καὶ τὸ μὲν οὖν σαφὲς οὔτις ἀνὴρ ἴδεν οὐδέ τις ἔσται 
εἰδώς. 

16 Ζήνων δὲ τὴν χίνησιν ἀναιρεῖ λέγων, Τὸ κινούμενον 
οὔτ᾽ ἐν ᾧ ἐστι τόπῳ χινεῖται οὔτ᾽ ἐν ᾧ μὴ ἔστι" Δη- 
μόχριτος δὲ τὰς ποιότητας ἐχδαλών, ἵνα φησί, Νόμῳ 
ψυχρόν, νόμῳ θερμόν, ἐτεῇ δὲ ἄτομα καὶ χενόν' καὶ 
πάλιν, Ἐτεῇ δὲ οὐδὲν ἴδμεν" ἐν βυθῷ γὰρ ἣ ἀληθείη. 

40 χαὶ Πλάτωνα τὸ μὲν ἀληθὲς θεοῖς τε καὶ θεῶν παισὶν 
ἐχχωρεῖν, τὸν δ᾽ εἰχότα λόγον ζητεῖν. καὶ Εὐριπίδην 
λέγειν" 

(γ8) Τίς δ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, 
τὸ χατθανεῖν δὲ ζῆν νομίζεται βροτοῖς ; 

35 ἀλλὰ χαὶ Ἐμπεδοχλέα" 

Οὕὔτως οὔτ᾽ ἐπιδερχτὰ τάδ᾽ ἀνδράσιν οὔτ᾽ ἐπαχουστὰ 
οὔτε νόῳ περιληπτά" 

χαὶ ἐπάνω, 

Αὐτὸ μόνον πεισθέντες ὅτῳ προςέχυρσεν ἕκαστος" 

80 ἔτι μὴν Ἡράχλειτον, Μὴ εἰχῇ περὶ τῶν μεγίστων 
συμθαλλώμεθα: καὶ Ἱπποχράτην ἔπειτα ἐνδοιαστῶς 
καὶ ἀνθρωπίνως ἀποφαίνεσθαι - καὶ πρὶν “Ὅμηρον, 

Στρεπτὴ δὲ γλῶσσ᾽ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ᾽ ἔνι 
[μῦθοι " 

86 χαί, 
᾿Ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα χαὶ ἔνθα - 

καί, 

Ὁ πποῖόν χ᾽ εἴπησθα ἔπος, τοῖόν χ᾽ ἐπαχούσαις" 

τὴν ἰσοσθένειαν λέγων καὶ ἀντίθεσιν τῶν λόγων. (54) 
40 διετέλουν δὴ οἱ σχεπτιχοὶ τὰ τῶν αἱρέσεων δόγματα 

πάντ᾽ ἀνατρέποντες, αὐτοὶ δ᾽ οὐδὲν ἀπεφαίνοντο δογμα- 
τικῶς. ἕως δὲ τοῦ προφέρεσθαι τὰ τῶν ἄλλων καὶ διη- 
γεῖσθαι μηδὲν δρίζοντες, μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο. ὥςτε καὶ τὸ μὴ 
δρίζειν ἀνήρουν, λέγοντες οἷον Οὐδὲν δρίζομεν, ἐπεὶ 

45 ὥριζον ἄν: προφερόμεθα δέ, φασί, τὰς ἀποφάσεις εἰς 
μήνυσιν τῆς ἀπροπτωσίας, ὡς εἰ καὶ νεύσαντας τοῦτο 
ἐνεδέχετο δηλῶσαι: διὰ τῆς οὖν Οὐδὲν δρίζομεν φωνῇς 
τὰ τῆς ἀρρεψίας πάθος δηλοῦται: ὁμοίως δὲ χαὶ διὰ 
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αυὶ ἤγπο [υἀϊοίο εἰ οογία ἢ }υβδογῖῖ, ποχα ἱπὰδ αἴῇοὶ. 
Αγ] οο πη ἴθ τη εἰ Εὐγίρίάοπι ἰὰ φοπυ8 Θχογοιίεθα, Ατὐ- 
ΟὨΠ]οο απ χυΐάδη υἱὲ αἰεὶ! : 

ΤΑΙ 8 Ποπηϊπίθυβ,, Ὀγενΐβ ϑουΐ, ΟἸδυοα Η]ΐ 1δρίϊπδ;, 
δἰφαὶϊ[υΓ πο ἢ Δηΐπ αι Δ] οῃ) 4 υρρὶΐοῦ ταἱ{{{ ἀΐαπι. 

Ἑπυτγίρίά πῃ) γϑζο : 

Ο  υρρίϊον, 4] ἰδπάσπη) πιϊβοτία ποιηϊηϊθυβ 
ἴποβϑθ πηϑηΐοπ ἀἰϊουπί ῬΑ ηυΐα ἴυο 
Ρεπάσιηυβ, δρίπηυς ἢος νοὶ ἢ]υὰ » 8. ΠΪ 0} οί. 

(72) ϑϑὰ εἰ Χεπορβιδῃθβ εἱ Ζθῃα ΕἸθδίεβ δ Παπηοοήϊξυς 
βοουπά πε 11106 δοορί οἱ δυπὶ, ΧΟΠΟΡΠΔΠ6Β αυϊάθῃ; υδὶ αἰΐ, 

Οογίαμῃ ἰμίυγ χυοὰ εἷϊ, πονΐξ υἱῦ ὨΘΙΠΟ, ΠΟΟ ΠΠΑΠΔΠῚ 
4] βοἰδί Ἔχογίϑίυγ. 

Ζδθη0 δυΐθπι τηοΐαμ (οΟ}1ξ, ἀϊοθη8, Οὐοὰ πηογοῖίαγ π6- 
406 ἶπ 400 οδὲ πιουθίογ ]0οῸ ΠΕαῸΘ ἰδ α0 ποῃ 6βῖ; 
ΡόγγΟ Ὀειηοογ [8 Θχοϊ υδἷβ 4ι8} {Δ {0 υ8,, ΔῊ αἰξ, Ορἰπίοπο 
Γοοορίδ οδ άαπι, ορίπίοπο γεοθρία {τἰρίἀ πὶ , γαγ (δία δυ- 
ἴδῃ δίοπιϊ οἱ νδουυπι; ἃς ΓΌΓΒΟΒ , γεγιίίδία χυϊάσιῃῃ ἡ] ἢ} 
ΒΟΥΪΠῈΒ : Π8Π| γοΥΪ [88 ἰῃ ῥγοίῃπαο 6βῖ. Ρ]αΐο ἰΐϑιη ἰὰ ᾳυΐ- 
ἄξδπι χυοὰ γόγυπὶ εἷΐ ἀϊΐβ ἀδογυπιχας ἢ] 8 οοποοάϊξ, οοἴα- 
ΓΌΠῚ ΓΒΕΟΠΘΠΣ ρΓΟΡΔΡΙ]6 πὶ ρογχυίγι(, Εὐτίρὶ 68 αυοαυθὸ ἀϊοϊξ : 

(53) Ουΐβ πονϊξ δυίοπι δὴ νίνογε πος δἰζ οιῃογὶ ἢ 
81 ΘΙΟΓΙ ἰος 8ἰ[ αὐυοὰ γοσδιηι8 γίγογε ἢ 

Ψογυπι δἰἴϊδη, Εμηροάοοϊοδ : 

ὕἱ πδαυς Υἱδὰ ρδγοίρογο δυάϊξυνα φυθδηνιβ 
[δθ6, ΒΩ4Ό6 ΘΟΟΙΩρ]Θοἰΐ πηθηΐα : ᾿ 

οἰ δυρτγᾶ, 

ἢος ὑπὰπὶ αβῖ, 4υο0 4υ}8 οδ8ι ἱποίαϊξ, Θχρ]ογδίιμη. 

Ἠογδοι τ ἰ{ἀοπι, [6 γοθυβ πιδχἰπκΐθ ποη ἰδηγοσο οοπἰδοΐῃ- 
ΓΔΙῊ ἰδοὶ8 Π}}18 : (0 πΔ ΗΪρροογαῖδβ ἀυϊν ἰδηΐος οἱ ΡΓῸ Ὠυπ,δη8 
πδίογα βίδίυϊἑ : ἰΐδια Ἰοηρο δηΐε Ἠογρσγυβ, 

{π᾿πρὰδ ὙΟ] 0.118. δδὲ ποπιίπυπ) ναγίθχυς γοίθείδ 
γοοῖθυ8 ; 

οἱ, 

ὙεγΡογυμ ἢΐπο δίᾳυ Ὠΐης ἱπροη8 6βὲ οορὶδ ουἱνὶδ; 
εἰ, 

Οὐυδ]ο ρτγίοσ ἀϊχίϊ, γοἀἀδίωγ (816 υἱοϊββίμη, 

δ΄4υ88 γΕΓΡΟΓΌΠι Υἶγοβ δὲ ποιῃδπίυπ 6χ υζγβα0ο ραγία εἰ- 
δηΙΠοδπ5, (74) Ἰίδφυδ βοθρίϊοὶ βοοίδγυμα οπιπίιπι ἀορτηδῖδ 
ἐνεγίογο ρογβίδ δαί, πἰ πὶ] ἱρβὶ ἀορπιδίῖβ γαϊίομα δββαγθηίοβ, 
ςοἴογογυπηι δυΐοπι Θηυπίίδπαο ἀορῃηδίδ αἰαυμδ σπδγγαῃάο ηἰμ] 
ἀεἤηϊεπίοδ, πὸ ΠοΟ ἰρϑαιη αυϊάθπη ( 56 ηἰμ}} ἀοἤηϊγα ). [8 
ἰρδιπὶ αυσαθθ πἢ}]} ἀοῇηίγα (0]]εραηί, ἀϊοοπίαβ ρυΐα ΝΙΝ] 
ἀοβηϊπιυβ : Ὠ8πὶ Ὀγοίδοίο ἀσβηίγομί : οοίδγυπ), ἱπαιίυηι, 
Θηυπ ἰδ 0 η68 ΔΙογυτη ρΓοίογίπηυβ ἰδῆ] 18 Π) ποβίγρα ἃΡ αἱΐβ- 
πἷ8 ἀρογοῖί8 σοπΠποητφ ἱπάϊοίυ πη, ρογίηδα ἃς δἱ δη- 
Πυρηΐα8 ᾿οΟ ἱπάϊολγα ροββοηΐ Εχ οὸ ἰρίίαγ συοά ἀϊευπέ Νὶ- 
ἈΠ] ἀοβπίπιι8, 68 δηϊπ)ὶ ἃ δοϊίο αυὰ πουΐγαπι ἰη ρᾶγίθπη ΡΓΟ- 
Ροηβίυ8 ἱπο ποῖ ἱποίπυλίαγ : 51} 6 μοῦ ἰὰ ἀυοα ργοΐδγυης 
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τῆς Οὐδὲν μᾶλλον χαὶ τῆς Παντὶ λόγῳ λόγος ἀντίχει- 

ται χαὶ τῶν ὁμοίων. (76) λέγεται δὲ τὸ Οὐδὲν μᾶλλον 
χαὶ θετιχῶς, ὡς δμοίων τινῶν ὄντων᾽ οἷον, Οὐδὲν 
μᾶλλον ὃ πειρατὴς χαχός ἐστιν ἢ ὁ ψεύστης. ὑπὸ δὲ 

ὃ τῶν σχεπτιχῶν οὐ θετιχῶς ἀλλ᾽ ἀναιρετιχῶς λέγεται, 
ὡς ὑπὸ τοῦ ἀνχσχευάζοντος χαὶ λέγοντος, Οὐ μᾶλλον ἣ 

Σχύλλα γέγονεν ἣ ἢ Χίμαιρα. αὐτὸ δὲ τὸ Μᾶλλον ποτὲ 
μὲν συγχριτιχῶς ἐχφέρεται, ὡς ὅταν φῶμεν μᾶλλον τὸ 
μέλι γλυχὺ ἣ τὴν σταφίδα" ποτὲ δὲ θετιχῶς καὶ ἀναι-- 

10 ρετιχῶς, ὡς ὅταν φῶμεν, Μᾶλλον ἣ ἀρετὴ ὠφελεῖ ἣ 

βλάπτει σημαίνοιεν γὰρ ὅτι ἡ, ἀρετὴ ὠφελεῖ, βλάπτει 
δ᾽ οὔ. (16) ἀναιροῦσι δ᾽ οἵ σχεπτιχοὶ χαὶ αὐτὴν τὴν Οὐ- 
δὲν μᾶλλον φωνήν" ὡς γὰρ οὐ ἁᾶλλόν ἐστι πρόνοια ἣ 
οὐχ ἔστιν, οὕτω» χαὶ τὸ οὐδὲν μᾶλλον οὐ μᾶλλόν ἐστιν ἢ 

156 οὐχ ἔστι, σημαίνει οὖν ἣ φωνή, καθά φησι καὶ Τίμων 
ἐν τῷ Πύθωνι, τὸ μηδὲν δρίζειν, ἀλλ᾽ ἀπροςθετεῖν. ἣ 
δὲ Παντὶ λόγῳ φωνὴ χαὶ αὐτὴ συνάγει τὴν ἐποχήν" 
τῶν μὲν γὰρ πραγυάτων διαφωνούντων, τῶν δὲ λόγων 
ἰσοσθενούντων ἀγνωσία τῆς ἀληθείας ἐπαχολουθεῖ- χαὶ 

40 αὐτῷ δὲ τούτῳ τῷ λόγω λόγος ἀντίχειται, ὃς χαὶ αὐτὸς 
μετὰ τὸ ἀνελεῖν τοὺς ἄλλους ὑφ᾽ ἑαυτοῦ περιτραπεὶς 

ἀπόλλυται, χατ᾽ ἴσον τοῖς χαθαρτιχοῖς, ἃ τὴν ὕλην 
προεχχρίναντα χαὶ αὐτὰ ὑπεχχρίνεται καὶ ἐξαπόλλυται. 

(2) πρὸς ὅ φασιν οἱ δογματιχοὶ κ" μὴ αἴρειν τὸν λόγον, 
80 ἀλλὰ προςεπισχυρίζειν. μόνον οὖν διαχόνοις ἐχρῶντο 

τοῖς λόγοις. οὐ γὰρ οἷόν τε ἦν μὴ λόγῳ λόγον ἀνελεῖν᾽ 
καθ᾽ ὃν τρόπον εἰώθαμεν λέγειν τόπον μὴ εἶναι χαὶ δεῖ 
πάντῳς τὸν τόπον εἰπεῖν, ἀλλ᾽ οὐ δογωατιχῶς, ἀποδει- 

χτιχῶς δέ χαὶ μηδὲν γίνεσθαι κατ᾽ ἀνάγχην καὶ δεῖ 

80 τὴν ἀνάγχην εἰπεῖν. τοιούτῳ τινὶ τρόπῳ τῆς ἑρμηνείας 
ἐχρῶντο᾽ οἷα γὰρ φαίνεται τὰ πράγματα, μὴ τοιαῦτα 
τ: τῇ ψύσει, ἀλλὰ᾽ μόνον φαίνεσθαι’ ζητεῖν τ᾽ ἔλε- 
Ὧον οὐχ ἅπερ νοοῦσιν, ὅ τι γὰρ νοεῖται δῆλον. ἀλλ᾽ ὧν 

ταῖς αἰσθήσεσι μετίσουσι». (78) ἔστιν οὖν ὃ Πυρρώνειος 

85 λόγος μήνυσίς τις τῶν φαινομένων ἢ τῶν ὁπωςοῦν νο- 
ουμένων, χαθ᾽ ἣν πάντα πᾶσι συμθάλλεται χαὶ συγχρι- 
νόμενα πολλὴν ἀνωμαλίαν καὶ ταραγὴν ἔχοντα εὑρί- 
σχεται, χαθά φησιν Αἰνεσίδημος ἐν τῇ εἰς τὰ Πυρρώνεια 

ὑποτυπώσει. πρὸς δὲ τὰς ἐν ταῖς σχέψεσιν ἀντιθέσεις 

40 προχποδειχνύντες χαθ᾽ οὺὃς τρόπους πείθει τὰ πρα- 

αχτα, κατὰ τοὺς αὐτοὺς ἀνήρουν τὴν περὶ αὐτῶν πί- 

στιν: πείθειν γὰρ τά τε κατ᾽ αἴσθησιν συμφώνως 
ἔγοντα χαὶ τὰ μηδέποτε ἣ σπανίως γοῦν μεταπίπτοντα 
τὰ τε συνήθη χαὶ τὰ νόμοις διεσταλωένα χαὶ τὰ τέρ- 

4: ποντα χαὶ τὰ θαυμαζόμενα. (79) ἐδείκνυσαν οὖν ἀπὸ τῶν 
ἐναντίων τοῖς πείθουσιν ἴσας τὰς πιθχνότητας. Αἱ δ᾽ ἀπο- 9 

ρίαι χατὰ τὰςσυμφωνίας τῶν φαινομένων ἢ νοουμένων, 

ἃς ἀπεδίδοσαν, ἦσαν χατὰ δέχα τρόπους, χαθ᾽ οὖς τὰ 
ὑποχείμενα παραλλάττοντα ἐφαίνετο. τούτους δὲ τοὺς 

"0 δέχα τρόπους τίθησιν. [εἷς] πρῶτος ὃ παρὰ τὰς δια- 

φορὰς τῶν ζῴων πρὸς ἡδονὴν χαὶ ἀλγηδόνα χαὶ βλάδην 

χαὶ ὠφέλειαν, συναγεται δὲ δι’ αὐτοῦ τὸ μὴ τὰς αὐτὰς 
ἀπὸ τῶν αὐτῶν προςπίπτειν φαντασίας χαὶ τὸ διότι τῇ 
«οιτύτῃ μάχη ἀκολουθεῖ τὸ ἐπέχειν’ τῶν νὰρ ζῴων 

ΒΙΒΑ. Θ, τα. ΠΥΡΡΡΩ Ν. 

ΝΊΙ πιδοὶβ, οἱ Οπηὶ γδίϊοηὶ γδίϊο οὐἱθοίδ γορεγίίυσ, οἱ κἰπιὶ- 

᾿θα58. (75) Ὀἱολίυγ δυΐοπι ΝΕ] τρδρὶβ οἰΐδηι ροϑί να ἀδ αυΐ- 

Ὀυδάδῃι 4ι1|88] δἰ π}}}}ἃ δἰηΐ : ρυΐδ, ΝΙΝ πιᾶσὶ5 μἱγαῖδ πρδῖυς 

θδ5ΐ αυδπι 4υἱ 651 πηθπάδχ. δ ΘΓῸ ΠῚ βοορίοἰβ πο ροβϊνα, 

δοιὰ ποσδηῦο αἀἰοϊΐαγ, δἰους! 80 γε(υϊδηία αυυπὶ ἀἰϊοϊίυγ, ΝΟΩ 

ΠΊΔΡῚ8 50.114 (ξ φιιδη ΟἸἰπηογα. ἴρϑῦυμπ γογοὸ ΜΔ δἰ ξ- 

4υδηἋο ρὸγ σομηρδγδίίομοπι ργοπυπίδίυγ, υἱ αυυπὶ ἀἰκίπιβ 

πιδαῖὶδ ἀυ!οθ 26] 4υδηλ ΟΥ̓ΔΠῚ 6586 ; ΔΙ᾿ 4 πο ἰΐοπ| Ροϑέϊῖτο 

ἃ ΡοΟΓ πορδίϊοηοπηι, υἱ αῦτη αἰοἰπηυ8, Μδρὶβ ργοάοϑδὶ υἱγίιβ 

4υδπι οἶνοκί : οἰρῃϊ βοδι)μδ οπὶπὶ γΥἱγί ἴδηι ργοάοϑβδα, ποὴ οὔ- 

6556, (76) Ψεγυπὶ οἱ ἰρβ8πὶ) υούθεη Ν᾿] τηδρὶβ ἰοἸ]υηΐ : 

δ συ ΘΠ πῈ ΠΟ ΠπλδΔρ3 68ἱ ργου  ἀοπίἷδ 4ιιᾶπ| ΠΟ οὶ, ἰίᾶ εἰ 

ἴρϑυπὶ ΝΙ1}] πηᾶσὶθ ΠΟ τηδρὶ5 ὁ5[ 48) ΟῚ οδὲ. δὶγιηϊῆοδὲ 

ἰσιίυγ οὰ ντοχ, βίευΐ οἱ Του ἴῃ Ργίμοηο δἱξ, ηἴ}}}} ἀοδηΐγο, 

γΘΓΌ ἢ ̓ ΓΟΓα ϑηλ)θίσυυπι ποΖιθ 0}}} δοη(οηΐίο δα αϊοΐθπ). 

Ῥογτγὸ υοά ἀϊοϊγ Οηληΐ γαίίοηὶ (ορροβὶία γαῖϊο 651), ἰὰ φῃο- 

416 οσοσὶί 4550 ηδ5 ΓΟίΘΠ ΟΠΘΠῚ : ΠᾶΠ| 54} 6 πὶ ἀἰποέἀ θη} - 

θ05 τορι τογρα ἰδηίυπάσῃ) να]οηΐ, υογδίϊς ἱρπογαῖίο 

δραυϊίυν : ίαφι!6 πὸ ἢ} 6 φυϊάδπ) ΓΔΊΙΟΗΙ ἀοοοί γαϊϊο χα δά- 

τουβοίυγ, 4υαῦ οἱ ἰρθα αυυπὶ ϑιϑί ] ογὶ το] 4185, ἃ βοηιοῖ 

ἰρθ8 δυ διαί ρογῖ, ΠΟ 56 615 δία πιο ϊοδθηΐ ρυγμδῖο- 

γα, φῇ Οὐ] ργῖιι5. πηδίογιδπι ΘΠ διυβοτὶηΐ, οἱ ἱρ58 ὀρογυη- 

ἴυγ ἃς Ρογουπί. (77) δοᾷ γεβροπάθηξ Πορτηδίϊεὶ "" 56 ποῦ 

[040 ποη (οΟἸΪ]6ΓῸ, ὙΘΓΊΠ οἴ 81 55 ΓΟΓΘ ΓΔ ΟΠΘΠ. ΘΟ] υπὶ 

ἰίΐδφυβ πιϊπἰ οἰ τὶ υἱοδηίαγ γαϊ!οηΐδυ5 : ποηυὸ οπὶπὶ Ποτὶ 

Ροίογαΐ υἱ ΓΑΙ ποῖ ποη γαίίοπο [ΟΠ] ογοηὶ : φυθπιδατηράυπι 

ἀἴσογο οοπουδνῆη8 ἸΟΟσΌΠῚ ΠΟ 6556 οἱ Ἰοσυπη ΟἸΒΠΐΠΟ 

ΠΟΙΝΪΠΔΓΟ οροτίοιϊ, οἰδὶ ποὴ Δῇϊγπηδίομὶβ, δἱ ἀοπηοηβίγα- 

(ἰοπΐδ ἐδυβὰ ; ὨΙ]ΠΠ]Ζυς βοουπά πὶ προρϑε  ἰδἴθαχ ἢοτί, οἱ ἰδηνοα 

ποοροϑϑδίοπι ἀἴσογα ορογίοϊ. Τα]! αυοάδπι ἰμἰογργοί αι οἢ ἐπ 

ΤΟ Ὅ0 υἱο δηςΓ, ΓῸΘ ΒΟ Θ᾽ δ Π]0Ϊ ροῦ πδίυγαπι ο536 Ζ0.4}68 

νἹ ογορίυτ, 564 νἱάογὶ ἰδηΐυμ : δία! ὁ8 ἱπαυΐγογα ἀϊοοθϑηὶϊ, 

ΠΟ 4υς ἐμ 6] Πσογοηΐ ( φυοά οηΐπη ἱπίο]] ρίυς ᾿ἰχυρί), ερὰ 

αυζ 5θηβῖθι ρογορογοηῖ. (78) Εδί ει γ Ρυγγιοηΐβ γαῖ ο 

ἰπάἀϊείυμη φυοαάδη) οδγαπὶ ΓΟΓῸ ΠῚ αι Υἱἀοπίυγ εἶτα 4ι0- 

πιο ο  δοῖ ἱπι6} }ἰ σι, δοου πὶ χαρά οἸηηΐδ ΟΠ }5 

οοπίογιηϊυΓ ὁ87116 Ποπιρᾶγαίδ ἰοησο ἀἰβογομδη 8 ρ]οπ 706 

Ῥογ ΓΙ Οἢἷ8 ο586 σογημπίυν, δου δ “Ἐποθέδοιηυς ἰῃ 1η- 

ἰγτοἀποίίομα δὶ Ῥυγγοηῖα. Ῥόγγὸ δά θἂδ χυδν ῃ δροευ]ᾶ- 

{Ἰοη 0118 δυηΐ Ορμροβι[οη65, συυπὶ ᾿γίι5 οκίοηἀογίηΐ αιΐα 

το 5 τ88 αυδραυδ ρογουδάοδῃηϊ, οἰδάθη τηράΐδ ἱΠδγοπι ἢ- 

ἄοπι (Οἰϊυπΐ : ἢδ8ηὶ ρογϑυδήογο 4υϊάθπη οδ {085 δδοιι πάλε 

56 5115 (ὉΠΟΟΓΡΓ 86. Πᾶροηΐ οἱ αυδ ππαυδπι τοὶ γγο 

σογίο τηυϊαπίαγ; σοπξυοίᾳ ἰΐοπι οἴ 4ια ὑϑὺ αἰκιϊηοῖδ καπΐ, 

ΟἸ ὁοἰαπίϊδ αυοηιδ αἰχαθ δαἀπιϊγδίίοηὶ μαιθοδ. (79) Ὧ6- 

ΤΟ ΠϑίγΑὈδηϊ ᾿Ἰσι ὁχ 116 η4π8' σοπίγαγίδ κυηΐ μογϑυδάδηί- 

θυ8 δ᾽΄4ι.88 6556 ΡΓΟΡΔΌΪ ἢ δι65. ῬογΓῸ διθίαιδ ἐβοουπάσπι 

ςΟΒοογάϊ4Πι| ΘΑΓΆΠ) ΓΟΓΊ 425 τοὶ δοροείυ! νοὶ ἰηἰο ἰσοα- 

{155 κυ) οἴᾶ δυηΐ, ἀθοδιῃ πη α15 ἰγδάθρδηΐ, φυΐθι8 δυδ)οοίδ 

ἱπηπιυϊαγὶ υἱθοθδηΐαγ. Ἠόϑθοα υογο εἀἰθέοπι τηρος μοηϊῖ. 

Ργίμνιϑ οδί αυΐ σοηςίαξ οχ δηϊπδ πὶ ἀϊΠογοηι 5 δὰ του» 

Ρίδίρηι οἱ ἀοϊυτοπι, σοπιπηούδαις οἱ ἱπιοηπιοθδΔ. Ἔχ δὸ 

διυ ῖὁπι οΟἸ ἐσ υγ πο ὀδϑάθηι 80 οἰβάθη, ρμδηϊδεοὶδο ἰησίκίογο, 

υοσάηιιο ὁπ) ρι Ώ δι Προοδδᾶγὶο οοηυ τ ἃ596ηδιι5 γοϊτῃ- 



118. ΙΧ, 11. ΡΥΒΒΗΟ. 
τὰ μὲν χωρὶς μίξεως γίνεσθαι, ὡς τὰ πυρίθια καὶ ὃ 
Ἀράδιος φοίνιξ χαὶ εὐλαί' τὰ δ᾽ ἐξ ἐπιπλοχῆς, ὡς 
ἄνθρωποι καὶ τὰ ἄλλα" (80) καὶ τὰ μὲν οὕτως. τὰ 
δ᾽ οὕτως συγχέχριται " διὸ καὶ τῇ αἰσθήσει διαφέρει, 
ὡς κίρχοι μὲν ὀξύτατοι, κύνες δ᾽ ὀσφρητιχώτατοι. εὕ- 
λογον οὖν τοῖς διαφόροις τοὺς ὀφθαλμοὺς διάφορα χαὶ 
τὰ φαντάσματα προςπίπτειν’ καὶ τῇ μὲν αἰγὶ τὸν 
θαλλὸν εἶναι ἐδώδιμον, ἀνθρώπῳ δὲ πιχρόν, καὶ τὸ 
χώνειον ὄρτυγι μὲν τρόφιμον, ἀνθρώπῳ δὲ θανάσιμον, 

10 χαὶ ὁ ἀπόπατος ὑϊ μὲν ἐδώδιμος, ἵππῳ δ᾽ οὔ. δεύτερος 
ὃ παρὰ τὰς τῶν ἀνθρώπων φύσεις χαὶ τὰς ἰδιοσυγχρισίας" 

Δημοφῶν γοῦν ὃ ̓ λλεξάνδρου τραπεζοχόμος ἐν σκιᾷ ἐθάλ- 
πετο, ἐν ἡλίῳ δ᾽ ἐρρίγου. (81) Ἄνδρων δ᾽ ὁ Ἀργεῖος, ὥς 
φησιν ᾿Δριστοτέλης, διὰ τῆς ἀνύδρου Λιδύης ὥδευεν 

[8 ἄποτος. χαὶ ὁ μὲν ἰατρικῆς, ὁ δὲ γεωργίας, ἄλλος δ᾽ ἐμ- 

πορίας ὀρέγεται: χαὶ ταῦτα οὖς μὲν βλάπτει, οὖς δὲ 
ὠφελεῖ" ὅθεν ἐφεχτέον. τρίτος ὁ παρὰ τὰς τῶν αἷ- 
σθητιχῶν πόρων διαφοράς. τὸ γοῦν αὖλον δράσει μὲν 
ὠχρόν, γεύσει δὲ γλυχύ, ὀσφρήσει δ᾽ εὐῶδες ὑποπίπτει. 

20 χαὶ ἥ αὐτὴ δὲ μορφὴ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν χατόπτρων 
ἀλλοία θεωρεῖται. ἀχολουθεῖ οὖν μὴ μᾶλλον εἶναι 
τοῖον τὸ φαινόμενον ἢ ἀλλοῖον. (82) τέταρτος ὃ παρὰ 

τὰς διαθέσεις χαὶ χοινῶς παραλλαγάς, οἷον ὑγίειαν, 
νόσον, ὕπνον, ἐγρήγορσιν, χαρᾶν, λύπην, νεότητα, 

30 γῆρας, θάρσος, φόῤον, ἔνδειαν, πλήρωσιν, μῖσος, φι- 
λίαν, θερμασίαν, ψύξιν: παρὰ τὸ πνεῖν, παρὰ τὸ 
πιεσθῆναι τοὺς πόρους. ἀλλοῖα οὖν φαίνεται τὰ προς- 

πίπτοντα παρὰ τὰς ποιὰς διαθέσεις. οὐδὲ γὰροἱ μαινόμε- 
νοι παρὰ φύσιν ἔχουσι" τί γὰρ μᾶλλον ἐχεῖνοι ἣ ἡμεῖς; 

80 χαὶ γὰρ ἡμεῖς τὸν ἥλιον ὡς ἑστῶτα βλέπομεν. Θέων δ᾽ ὃ 
Τιθοραιεὺς ὁ στωιχὸς χοιμώμενος περιεπάτει ἐν τῷ ὕπνῳ 

χαὶ Περικλέους δοῦλος ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ τέγους. (83) 

πέωπτος ὃ παρὸ τὰς ἀγωγὰς χαὶ τοὺς νόμους χαὶ τὰς 

μυθικὰς πίστεις καὶ τὰς ἐθνιχὰς συνθήχας χαὶ δογματι- 
85 χὰς ὑπολήψεις, ἐν τούτῳ περιέχεται τὰ περὶ χαλῶν 

καὶ αἰσχρῶν, περὶ ἀληθῶν καὶ ψευξῶν, περὶ ἀγαθῶν 
χαὶ χαχῶν, περὶ θεῶν χαὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῶν 
φαινομένων πάντων. τὸ γοῦν αὐτὸ παρ᾽ οἷς μὲν δί- 

χαιον, παρ᾽ οἷς δὲ ἄδικον" καὶ ἄλλοις μὲν ἀγαθόν, 
40 ἄλλοις δὲ χαχόν. Πέρσαι μὲν γὰρ οὐχ ἄτοπον ἡγοῦνται 

θυγατρὶ μίγνυσθαι, “Ἰλληνες δ᾽ ἔχθεσωον. χαὶ Μασ- 

σαγέται μέν, ὥς φησι χαὶ Εὔδοξος ἐν τῇ πρώτη τῆς 
περιόδου, κοινὰς ἔχουσι τὰς γυναῖχας, “ἕλληνες δ᾽ οὔ" 

Κιλιχές τε ληστείαις ἔχαιρον, ἀλλ᾽ οὐχ “ἔλληνες, (81) 
45 θεούς τ᾽ ἄλλοι ἄλλους ἡγοῦνται" χαὶ οἱ μὲν προνοεῖ- 

σθαι, οἱ δ᾽ οὔ. θάπτουσι δ᾽ Αἰγύπτιοι μὲν ταριγεύον- 
τες, Ῥωμαῖοι δὲ καίοντες, Παίονες δ᾽ εἰς λίμνας ῥι- 

πτοῦντες " ὅθεν περὶ τἀληθοῦς ἧ ἐπογή. ἕχτος ὃ παρὰ 
τὰς μίξεις καὶ χοινωνίας, καθ᾽ ὃν εἰλιχρινῶς οὐδὲν καθ᾽ 

αὑτὸ φαίνεται, ἀλλὰ σὺν ἀέρι, σὺν φωτί, σὺν ὑγρῷ, 
σὺν στερεῷ, θερμότητι, ψυχρότητι, χινήσει, ἀναθυμιά- 
σεσιν, ἄλλαις δυνάμεσιν. ἢ γοῦν πορφύρα διάφορον ὑπο- 

φαίνει γρῶσυα ἐν ἡλίῳ χαὶ σελήνη καὶ λύχνω. καὶ τὸ ἡμέ- 
τερον ρῶμα ἀλλοῖον ὑπὸ τὴν μετημθρίαν φαίνεται χαὶ " 
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{10 : -υΐρρα δῃϊπ)8]}) ἃ] 8 Όθαιυς οοἰΐι σίσπὶ, υἱ δυηΐ 
41: ἰπ ἱσηΐ νἱνυηΐ ρῃοπίχφυς Αταθίσιιβ δίαυο ἰεγοάϊη68 ; 
Δ|ἴ8 ἔΐα πὶ ὁχ σοηργοβθι, υἱ βυπί Ποπλίηο8. οἱ οοίογα : (80) 
δίχιια δἰΐ οἷο, δ) ἃ οἷς οοιηραγδίδ βυηΐ ; αυοοίγοδ οἰ Π) 
δϑηβίθι8 αἰ ΠΠογαπί, υἱ οἰγοὶ φυΐάοπι δου 5βἰπιὶ συηξ ἰδ 5, 
ΟΔΠη68 5ϑρδΟἸδβἰΠγΐ Οἰ[Δοΐτ15. Μδη οβίυπι ἰρίίυτ επ [18 χυΐ τἶξα 
ΘΧΟΘΙαπΐ, ρῃαηἰδοπιδίδ (υἱ5α) οἰαγίογα δοοίάθγ : ἢδπὶ ΟΔΏΓο 
αυϊάδπι Υἱγρυ δ ΔἸ ἐπηθηἴο 6556, Ποπικἰπὶ δυΐοπι δηαγί( ἀΠο.ὰ 
Εἴσπογα; ἰΐθπὶ εἰσαΐαμη οοἰπγηϊοὶ ηυ τ πηοηΐυ πη » Ποπιἰηὶ 
ἱπίδυτο ρογῃ οἰ) ; δι θη ἰΐθπι Ππ,υπ) Θάδγα, 4116Π) ΠηΐΠἶΠ16 
οαυυ8 δἰ πραῖ, δοουπάι5 ποι οχ Πιομηἰηηλ παίυγὶς 56- 
ΟἸΠΉΠΠῈ ργοργία (οπιρογδπιθηίδ οοἢ Πρ αγ. Ὀριπομίιοη θηΐμη 
ΠΊΟΠ 515 ῃγαδοίυβ. ΑἸοχϑηστγὶ δὰ ὑπιῦγδηι οαἰοῆοθαί 8016 4119 
(γἰροθαῖ. (81) Απάγοη ἰΐθπι Αγρίνιβ, υἱ δἰΐ Αγίβίοίο!εβ, ρα 

ὁ δά {|| γα Ιοσᾶ ἀθοχιθ ροία [δῦ ἀσοθαί. ΑἸΐὰ5 ἰΐομι πιθ- 
αἰοίπρο, ἀστί ου]ίυγοα Δ] 15, Αἰ ἰι5 πχογοδίαγο δἰυαίοϑιι5 οβξ - 
δίχι ἰδία αὐυϊάεπι 8}1|5 οὈϑυηΐ, δ}}}8 ργοβυηΐ : 4αυἃ ὁχ 
ΓΕ ΟΟΠΕΪΠΟΠ 5 Αββοηθυ8 οδῖ, Τογίϊι8β οχ αἰπαγοηῖὶ- 
θ08 56 πδυ πὶ ρογὶβ δοοίρίίιγ. ΝΑΙ,ηι16 ΠΊΔΙΌΠῚ ϑρϑοίαὶί 
αυϊάθηι ΡΑ]]Δππ, ραυβίι! ἀυ]ςα, οἸδείυ! [γασγαπίϊδ οὐο- 
Ὑ8. στα  ἰβϑἰ πλι πὶ ἱποίἀ(, ἘΦ] αυ [ΟΓΠιδ ρΓῸ ΒΡΘΟΟΙΪΠΟΓΌΠΑ 
γαγίεἰδία ποὴ δϑάθπὶ σογηἑπΓ. ΟΟΠϑΟΌΘἢ5 ἰρίγ οϑῖ, 
αυσά ἀρραγεῖ ΠΟη πηᾶρίβ ἰὰ 6856 ι8π| 8} 10. (82) Ουδγίυβ 
οἴγοᾶ δῇβοίυβ δὲ σοπηπηυη δ γ εἰγοδ υἱοἰβεἰἀΐποβ νογβαίαγ, 
Ρυΐδ Ρομδπὶ να] υἀΐηθπι, πιουθαπι, δοπιηυη), ον ἡ δἰ ἱοοπ), 
ἐδυάίμπι, (γίϑ{ἰᾶτ,, [νοπίδπι, ϑοποοίδπι, δυάδοίδῃ, τη6- 
ἴα, ἱπαϊβοη( ἴδ, σορίαπι, οὐΐαπι, δηλίο  ἰᾶπι, οδογαπι, 

{τἴδυ : φυοά Υἱ 6] δὲ κρίγοίαγ, 4φυοα 5ρ γί [9 πηοαῖυβ ἰηΐογ- 

οἰυάδηΐυγ. Ὀίνογϑδ ἰσί ἔν υἱὰσηίυτ 4ια5 ἰῃ δοηϑὰς ἱπεϊἀ πὶ 
Ὀγορίογ ἀϊδροβιοπεπὶ γἀγίεἰδίθβ. Νοαθὸ Θηΐπὴ αι γοβδηὶ βυηΐ, 

Ὀγῖογ ἤδί γα) 88 δ θηΐ : 41}} δηΐπ {ΠῚ π)ὰ 19 4Ζυ ΔΙ Π059 

ὨΔΙΏΊ406 οἱ ΠΟ5 50]6 1} γϑ] υ{ἰ δἰδηίθιη ἰη 6 πΓ. ΤὨροῃ δυὺ- 

ἴοιη ΤΙ ΟΓρ ἢ 5.8 δίο οιιθ ἀογΠλ ΟΠ ἰῇ 5ΟΙηἷβ δι υϊαραῖ 
ῬογΙοἰἰβαιθ βοῦνὰβ ἰῇ 8Π|π|0Ὸ θεῖο. (83) Οὐυἰπίῃβ αἰγοᾶ 

ἰπϑί!υἱδ ἀίαυ 6 Ιορο8 Πάθιηηαιο (Δ 00}}5 ργεθο [ἴδηι ΘᾶΠι16 4υ 8: 

δρυά οἰπσυ]αθ. ΠδίΙοΠ68 σοπηΠηΐ σΟΠθ6Π 51: ἰηδί 8 δι 
ἀορτηδίϊοδϑηιδ ορὶ πο 68 γογί τ. 11) 60 ΘΟΠ ΕΠ ΌΓ 4085 

ἀδ Ομ 58 80 ἰαγρὶθυ.8, ἀ6 υογὶϑ οἱ [Δ]65, (6 Ὀοηΐβ οἵ π)4]} 18, 

ἀ6 αἰϊβ οἱ ἀ6 οτίι ἰπ(ογ [Π}6 Οππηΐτπὶ 485 ἀρραγοηί ἀΐβριι!- 
ἰαπίγ. Βαυϊάοπι αυοά ἀρυὰ 8]105 }υδίιηι, ἀρυὰ Δ]105 ἱπ͵]- 

βία πη 65 ; ἰἀοΠπγη86 αἰΐ}5 ὈΟΠΌΠΙ, 8}}15 πιά] υπ) μυϊαίυγ. Ναπὶ 

Ρογϑίβ αυϊάοη (Πα. πιβοογὶ πϑί88 ποη εβὲ, ἰά γυϑῦο Οτϑοῖβ 
ποίασι υπλ οχϑίδίυγ. Αἴἰᾳυθ Μαββαροίῳ, υἱ Ευάοχιϑβ 
αυϊάοπι ἰῃ ργίπιο Ῥογίοαϊ γοίογί, ὑχόγθβ πδρθηΐ ΘΟ πΠο8, 

τοὶ οἂπῃ συμ Πιπἰοποπ) ἀοίοοίδηίυν ; ΟἸ] 65 ἴδηι ἰαίΓο- 

εἰη 5 σδυάθηϊ, γε πο. (84) δῖ (ὁ αἰ χυσηιιο 8}1} 

ΔΙ 6 Γ βοηίίυ! : αυΐρρα ᾿Πογυπὶ ργου  ἀθηίδπι 8}}} ὁοπ ἢ 6 η- 

ἴαγ, 4}11 ποσαπί. Αἰψια “Εσυρε  σοπαϊδηο8 ᾿ δδραϊυπὶ 
ΟΓΡΟΓ8,, Βοπιαηΐ τΌΓῸ ἐγθιηδηΐθ8, ΡΏΟΠΘΑ ἰηῃ 5δίαρῃδ ῃχγο]!- 

εἰοπίοϑ : υπάς εἰγοδ γϑγὶ ργοίδϑοίοηθηι σΟΠ ΠΕ ῸΓ Δ5ϑθηβίο. 

ϑοχίυβ ἰῃ πιο πἶθι.5 σοι ΠΙΟἢ θυ 154116 ἙΟΠ 3 511}, ϑδουη- 

ἄἀυπὶ φυοιῃ ᾿ἰαυϊάα π ἢ} Ρὸγ 56 οἱ ἰηΐοσγο δρράαγεῖ, 564] οὔ πὶ 

ἃ6Γ6 8δὸ ᾿τΐπὸ, 40 ἃς 5ο!ἀο, εδίογο, (τἰθογα, πιοίῃ, 

ονδρογδίϊοηΐ θυ ἃς Υἱγί 8 8118. ΝΟΠΊρα δἷπὶ ρυγρυγὰ οὐ- 

ἸΌγο πη 51 νδγίιιπι ρῥγωίογὶ δὰ ϑοίθ δο ᾿πϑιὴ οἱ δὶ ᾿ποογ- 

πᾶ. (ον ἰἰν Ποβίογ αἰ ΟγΓθῸ5. 5.0 πιο ἀϊοι ἂμρ- 
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ὃ ἥλιος" (82) καὶ ὁ ἐν ἀέρι ὑπὸ δυοῖν χουγιζόμενος λίθος ἐν 
ὕδατι ῥᾳδίως μετατίθεται, ἤτοι βαρὺς ὧν χαὶ ὑπὸ τοῦ 
ὕδατος χουφιζόμενος ἢ ἐλαφρὸς [ὧν] καὶ ὑπὸ τοῦ ἀέρος 
βαρυνόμενος. ἀγνοοῦμεν οὖν τὸ χατ᾽ ἰδίαν, ὡς ἔλαιον ἐν 

δ μύρῳ. ἕόδομος ὃ παρὰ τὰς ἀποστάσεις χαὶ ποιὰς θέ- 
σεις χαὶ τοὺς τόπους χαὶ τὰ ἐν τοῖς τόποις. χατὰ τοῦ- 
τον τὸν τρόπον τὰ δοχοῦντ᾽ εἶναι μεγάλα μιχρὰ φαίνε- 
ται, τὰ τετράγωνα στρογγύλα, τὰ ὁμαλὰ ἐξοχὰς ἔχοντα, 
τὰ ὀρθὰ χεχλασμένα, τὰ ὠχρὰ ἑτερόλροα. ὃ γοῦν 

10 ἥλιος παρὰ τὸ διάστημα μιχρὸς φαίνεται κχαὶ τὰ ὄρη 
πόρρωθεν ἀεροειδῇ καὶ λεῖα, ἐγγύθεν δὲ τραχέα. (86) 
ἔτι ὃ ἥλιος ἀνίσχων μὲν ἀλλοῖος, μεσουρανῶν δ᾽ οὐχ ὅ- 

μόιος, χαὶ τὸ αὐτὸ σῶμα ἐν μὲν ἄλσει ἀλλοῖον, ἐν δὲ ψιλῇ 
ΥἿ ἕτερον: καὶ ἢ εἰχὼν παρὰ τὴν ποιὰν θέσιν᾽, ὅ τε 

5 τῆς περιστερᾶς τράχηλος παρὰ τὴν στροφήν. ἐπεὶ οὖν 
οὐχ ἕνι ἔξω τόπων χαὶ θέσεων ταῦτα χατανοῖσαι, ἀ- 

Ὑνοεῖται ἣ φύσις αὐτῶν. ὄγδοος ὁ παρὰ τὰς ποσότητας 

χαὶ ποιότητας αὐτῶν ἢ θερμότητας ἢ ψυχρότητας ἣ 
ταχύτητας ἣ βραδύτητας ἢ ὠχρότητας ἣ ἑτεροχροιότη- 

40 τὰς. ὃ γοῦν αἶνος μέτριος μὲν ληφθεὶς ῥώννυσι, πλείων 

δὲ παρίησιν: ὁμαίως χαὶ ἢ τροφὴ χαὶ τὰ ὅμοια. (687) 
ἕνατος ὁ παρὰ τὸ ἐνδελεχὲς ἢ ξένον ἢ σπάνιον. οἵ 
γοῦν σεισμοὶ παρ᾽ οἷς συνεχῶς ἀποτελοῦνται οὐ θαυμά- 
ζονται, οὐδ᾽ ὃ ἥλιος, ὅτι χαθ᾽ ἡμέραν ὁρᾶται. τὸν ἔνατον 

35 Φαθωρῖνος ὄγδοον, Σέξτος δὲ χαὶ Αἰνεσίδημος δέχατον" 
ἀλλὰ χαὶ τὸν δέχατον Σέξτος ὄγδοόν φησι, Φαδωρῖνος 
δὲ ἔνατον. δέχατος ὃ χατὰ τὴν πρὸς ἄλλα σύμόλησιν. 
χαθάπερ τὸ χοῦφον παρὰ τὸ βαρύ, τὸ ἰσχυρὸν παρὰ τὸ 
ἀσθενές, τὸ μεῖζον παρὰ τὸ ἔλαττον, τὸ ἄνω παρὰ τὸ χάτω. 

30 τὸ γοῦν δεξιὸν φύσει μὲν οὐχ ἔστι δεξιόν, χατὰ δὲ τὴν ὡς 
πρὸς τὸ ἕτερον σχέσιν νοεῖται’ μετατεθέντος γοῦν 
ἐχείνου, οὐχέτ᾽ ἐστὶ δεξιόν, (88) ὁμοίως χαὶ πατὴρ χαὶ 

" ἀδελφὸς ὡς πρός τι χαὶ ἡμέρα ὡς πρὸς τὸν ἥλιον χαὶ 

πάντα ὡς πρὸς τὴν διάνοιαν. ἄγνωστα οὖν τὰ πρός 
5 τι [ὡς] χαθ᾽ ἑαυτά, χαὶ οὗτοι μὲν οἱ δέκα τρόποι. 

ΒΠΒΛ. Θ, τα. ΠΥΌΡΩΝ. 

Ρᾶγεΐ "" οἱ 60] : (85) ἰίεπὶ φυΐ ἱπ δεγὲ ἃ ἀυοίνις νἱχ 
Εἰενδίογ ἰδρὶβ,, ἰάθηιν ἰῃ διὰ [βοΐ ]6 δ] 0 ἰγαποίογίυγ, βῖτα 
ΒΓΑΝ5 8 Ὠυπιογε δἰϊονδίυβ, εἶνο Ἰονὶβ Δ δϑγο ξτανδίας. 
᾿ξαογδϑηνι5 ἰριίυγ 4υ Νὰ δοογβϑυμῃ εἷξ ἰῃ πδίυγα » ΤΟΙυ ἴῃ ἡ - 
Βυεηῖο οἴδαπ. δορίίπιι5 εἰγοᾶ ἱπίογνδ!!α οἱ ροεϊἰοπος 425- 
ἀλπὶ εἰ Ἰοοδ εἴ οἃ 4028 ἰπ Ἰοεὶβ βυπί τογβδίῃγῦ. δε γα- 
ἰἴομα 4025 υἱάθηξῃγ πιϑρηδ 6866, μϑγυδ δρράγοηΐ, αὐυδάγαϊδ 
τοίπηἀδ,, μίδπα (υπη0}}5 ρίαπα, γοοΐδ οὐ αυδ, ρα] δ οοἱο-- 
τὶβ δΙἰεγίυβ8. 50] ἰχξίίυγ ρεορίοῦ πιδρηῦπι ἐηἰογ)οεΐυπ ἰηίον.- 
ὙΔΙ απ ράγυαδ υἱάθί:γ  πποπΐθβ ργοσιυ! δογοὶ ὃς Ἰαινος »διὶ- 
Οἶπο δϑρογὶ 6556 ἙΘγηυΠΓ ἂς ργωγαυρί!, (86) 5οὶ ἱζμλεῃ 
ογίεῃβ αυϊάεπι δ]ἴυβ νἱἀοῖιγ, διίυβ φυῦπι τπϑάϊυπι αὶ ο»- 
(πεῖ. Αἰχυε ἰάεπη οογρὰβ ἴῃ ποῆιογα δἰυὰ, αἰϊυὰ ἐπ ραϊυ!ς 
οδηλρίβ δρρᾶτεῖ ; οΠξίε5 ἰΐθτ ϑοουπάυπι ρος οποπι , οἴ οὐ- 

ἈΝ ος ο ΟΟἸυπὶ δοοιηάθπι οὐπγυοσγϑίοποηι, ἀΐϊνοζβιιπ τἰἀδίαγ. 
Ουοηίδπι ἰσίαν οχίγα Ἰοοᾶ εἰ μοβί(ἰοποβ ἰδία οοπειάογαγέ 
ποαυσαπΐ, "ΠΟΓΌΠπ) φυοᾳθς πδίυγα ἱρξηογαίυγ. Ονείδνας ἰδ 
φυδηϊδίε εἰ φυδι! ἰδία ἄχτι γεγιτι βἶνε οϑίογα τοὶ ἔτίροες 
ΤΕ} νε]οοϊίδία γὙοὶ ἰδγάϊίαΐθ βδίνο ρβϑιίογα βἰνα ϑο]ογο ᾳφυοτὶβ 
8110 σοπυϑεϊ. Ναπιχὺδ υἱπυπὶ πιοάΐοα βυτηρίυπι ὥττημδὶ ὃς 
τοβογαΐ, ἱπιπιοάϊος ἀφ Ὀ δὲ; ἰΐοπη οἰθυπ οἱ βἰμιὶ]α. (87) 
Νομυ8 658. 4υἱ γογι πὶ ρογοηηϊδίο τοὶ ἱπβοϊθηϊία τοὶ γαγι δὲ 
ΟΟμἰηρί. [ἰδάυδ ἴογτα πιοῖυ8 δρυὰ 40.058 οσγοῦγο οοπίίη- 

δυηί δαπιϊγαιοηἱ ΟῚ διυπΐ ; 50] ἰϊάοπη, φαυΐδ φυοι ἀϊε (ες -- 

πἰΐαγ. Νοπυπ Ἰυπο πιοάυπι Ἑδτοτγίηυϑ οοἴδνυμι, ϑοχίος 
διιίειη εἰ ,Ἐποβίἀθπιυβ ἀδείπηιπι πυπιογᾶηί : αυΐπ οἰἶδη ἀ6- 
εἰπυπι ϑδοχίυβ οοἰδυυπὶ ἰγδάϊξ, Ἐδυογίηυβ δυΐοπη Ὠοδθ. 

Ὀεοίπηι8 εἰ ΔΙ ογπὰ Το ]δίίομς οοπϑίδὶ, ρυΐα ργατο δὰ Ἰεσε, 

(ογίε δά ἐπι θθοΐ! πὶ, πι8)}}8 δὰ πιΐθ5,, δυρογίι δὰ ἰπ(ογίας. 
θοχίγυμι ἰσίίυγ ποη πδίυγδ ἀσχίγυμι δϑῖ, νογυπὶ οχ Ὠδιθέϊῃ 

δὰ διίογυπι ἱπί 6} ἐμ! υΓ : πλΠ| δἱ ἰγδηϑροιίυγ δ᾽ίεγαπι, Βοῦ 

δι ρ 5 ἀοχίγωπι εγὶὶ. (88) Ἐδάθῃ γδίϊοπε εἰ ρϑῖος οἱ ἔγα- 

ἰεγ ναί δά διαυϊὰ ἀϊουπίυν, οἱ ἀϊο5 τοϊυἱἱ δὰ ξοϊδιη, δίᾳφυς 

οπηηίδ του δὰ οοσ δι οποπι. Οὐ ἰσίιυς δὰ διᾳυϊὰ ἀΐευς- 

ἴυγ, μ6Γ 86 ἰρβᾶ ἱπεορηίία κυηί. Αἴφο Π φυϊάδπη ἀδοοῖη τοοὰϊ 
δυηΐ 4005 ργεαϊχίηνι5β. Οείεγυπι Αρτίρρα ἰνϊ8 αυϊδηυς 

Οἱ δὲ περὶ ᾿Αγρίππαν τούτοις ἄλλους πέντε προςειςά- Σ Ολ}105 ΔΙ αἸξ, φαμὶ τἰ ἀοἰοοῖ αυὶ οχ ἀϊδϑοπαπίίδ οοἰ ἱρέας εἰ 

γουσι, τόν τ᾽ ἀπὸ τῆς διαφωνίας χαὶ τὸν εἷς ἄπειρον 
ἐχθάλλοντα καὶ τὸν πρός τι καὶ τὸν ἐξ ὑποθέσεως χαὶ 

τὸν δι᾿ ἀλλήλων. ὃ υὲν οὖν ἀπὸ τῆς διαφωνίας ὃ ἂν 
0 προτεθῇ ξήτημα παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ἢ τῇ συνηθεία, 

πλείστης μάχης καὶ ταραχῆς πλῆρες ἀποδειχνύει᾽ ὃ δ᾽ 

εἰς ἄπειρον ἐχθάλλων οὐχ ἐᾷ βεθδαιοῦσθαι τὸ ζητούμε- 

γον, διὰ τὸ ἄλλο ἀπ᾽ ἄλλου τὴν πίστιν λαμθαάνειν χαὶ 
οὕτως εἰς ἄπειρον. (89) ὃ δὲ πρός τι οὐδέν φησι χαθ᾽ 

4 ἑχυτὸ λαμθάνεσθαι,, ἀλλὰ μεθ᾽ ἑτέρου. ὅθεν ἄγνωστα 
εἶναι. ὁ δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως τράπος συνίσταται, οἰομένων 
τινῶν τὰ πρῶτα τῶν πραγμάτων αὐτόθεν δεῖν λαμδά- 
νεῖν ὡς πιστὰ χαὶ μὴ αἰτεῖσθαι: ὅ ἐστι μάταιον" τὸ 
ἐναντίον γάρ τις ὑποθήσεται. ὃ δὲ δι᾽ ἀλλήλων τρόπος 

υυ συνίσταται ὅταν τὸ ὀφεῖλον τοῦ ζητουμένου πράγματος 
εἶναι βεδαιωτιχὸν χρείαν ἔχη τῆς ἐχ τοῦ ζητουμένου 
πίστεως, οἷον εἰ τὸ εἶναι πόρους τις βεδαιῶν διὰ τὸ ἀ- 
πορροίας γίνεσθαι, αὐτὸ τοῦτο παραλαμόάνοι πρὸς βε- 

αυὶ ἰῃ ἰπδηϊζιπλ ργορτγοάϊίυς οἱ ουπι φυὶ δὰ δ᾽ 40} ἀϊεϊίες 
φυΐᾳυς οχ ἰδηχυδηὶ ργοθαίο οἴ 4υἱ ρμογ οδ φυξ ἱπίοῦ 956 [υηοῖδ 
διιηΐ οοπῆοϊίυγ. Ουἱ ἰσίίυγ ὁχ ἀἰβϑοηδηίδ οὶ, φυδέοῦυηχυο 

(υοΥγὶΐ αυδδίϊο δρυ ἃ ρῥἰν]!οδορθοβ το] ἰπ νἱῖα χυοί ἀΐδηδ ρεὸ- 

ρθ5ϊῖ8, ἱπροη 5 ρμρπε οἱ ρΡογίυγθαι οηΐδ ἰπάϊοδὶ ρίοηδης: 

4υἱ νογὸ ἰῃ ἱπῆηϊέυπι ργοσροάϊ!, ᾳφυϊεαυϊὰ χφυφρδιίυπι (μογΐ, δί- 

ἰγιαγὶ πηϊπίηθ Ῥογα {Π{, αυοά αἰυὰ 80 8]ο βάοπι ᾿σδρίαϊ 

δίχυο ἰδ ἰπ ἱπβηϊυ πὶ Γο5 ργοοθάδι ; (89) 4υἱὶ δυΐοπι δὰ 

αἰϊχυίά ἀϊεϊϊωυν, εἰμ} ἀἰοϊς ΡΘΓ 86 ἴρβϑιιπι ρμεγεὶρὶ, δοὰ ουτὸ 

ΔΙ ἴογο : φυοοίγοϑ οἱ ἰσποῖδ 6856. ᾿ ῬοΓγῸ ἰδησυδί ὁχ ργοῦδίο 

οομείαί πιοάυβ, φυυπι ρυΐϊδηί 4) 8Π| οχκ 86 ᾿ρδὶ8 ργὶπεὶρὶᾷ 

γογυπὶ οροτγίογε γοροῖϊ αυδοὶ ργοῦδὈ}} 8 που υἱ ογίιϑ ἢ - 

αυϊη : φυοὰ (υ{16 δίφυς ἱπαηε εδί : οοβίγαγιυμ εἰἰμὰ υ!5- 

Ρἷδπι δυῦ) ειοῖ, Οαἱ ἀεηίσυς Ρεῦ 68 αικὲ ἰηΐοῦ δὲ }υπεῖδ 

βυπί εοηποίϊαγ πιοάυβ ἰυπι οὐηϑίδις, αυυπὶ ᾳυοὰ 4υκχπίδῃν 

τοι ἤγπιγο ἐς Βυϊξ, ἴρδῦπι ορυ8 ᾿ᾶροῖ δῸ 0 υοά ᾳυκτ- 

ἴγ ἢιίοι οᾶρογο, ρυΐδ 5ὶ ρογοβ φυϊδρίδπι ἰάοίγοο ε85ὲ ἄϑες- 

γογοῖ ᾳυοὰ ενδρογαίίομοβ βδαί, ἰρβυπὶ δὲ δ γαδίομαιι δὶ. 

ξαίωσιν τὸ ἀπορροίας γίνεσθαι. (9υ) Ἀνήρουν δ᾽ οὗτοι χαὶ 1 πεῖ! κεἰ οοῖ βετὶ ἐναροταϊίοποβ. (90) Τοἰϊπαὶ δαίοι [αἱ 
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πᾶσαν ἀπόδειξιν χαὶ χριτήριον χαὶ σημεῖον χαὶ αἴτιον καὶ 
χίνησιν καὶ μάθῃσιν χαὶ γένεσιν καὶ τὸ φύσει τιεἶναι ἀγα- 
θὸν ἢ χαχόν πᾶσα γὰρ ἀπόδειξις, φασίν, ἢ ἐξ ἀποδεδει- 
μένων σύγχειται γρημάτων ἢ ἐξ ἀναποδείχτων. εἰ μὲν 
οὖν ἐξ ἀποδεδειγμένων, χἀχεῖνα δεήσεταί τινος ἀποδεί- 
ξεως κἀντεῦθεν εἰς ἄπειρον" εἰ δ᾽ ἐξ ἀναποδείχτων, τοι 

πάντων ἢ τινῶν ἢ καὶ ἑνὸς μόνου δισταζομένου, καὶ τὸ 

ὅλον εἶναι ἀναπόδεικτον. εἶ δὲ δοχεῖ, φασίν, ὑπάρχειν 
τινὰ μηδεμιᾶς ἀποδείξεως δεόμενα, θαυμαστοὶ τῆς 

ΤΟ γνώμης, εἰ μὴ συνιᾶσιν ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο πρῶτον, 
ὡς ἄρ' ἐξ αὑτῶν ἔχει τὴν πίστιν, ἀποδείξεως “ρή. (υ1) 

οὐδὲ γὰρ τὸ τέτταρα εἶναι τὰ στοιχεῖα ἐχ τοῦ τέτταρα 
εἶναι τὰ στοιχεῖα βεδαιωτέον. πρὸς τῷ χαὶ τῶν χατὰ 
μέρος ἀποδείξεων ἀπιστουμένων ἄπιστον εἶναι καὶ τὴν 

15 γενικὴν ἀπόδειξιν. ἵνα τε γνῶμεν ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις, 
χριτηρίου δεῖ" καὶ ὅτι ἔστι χριτήριον, ἀπόδείξεως 
δεῖ" ὅθεν ἑχάτερα ἀκατάληπτα ἀναπεμπόμενα ἐπ᾽ 
ἄλληλα, πῶς ἂν οὖν καταλαμθάνοιτο τὰ ἄδηλα, 

τῆς ἀπυδείξεως ἀγνοουμένης; ζητεῖται δ᾽ οὐχ εἰ φαί- 
20 νεται τοιαῦτα, ἀλλ᾽ εἰ καθ᾽ ὑπόστασιν οὕτως ἔχει. εὐή- 

θεις δὲ τοὺς δογματιχοὺς ἀπέφαινον. τὸ γὰρ ἐξ ὕπο- 
θέσεως περαινόμενον οὐ σκέψεως ἀλλὰ θέσεως ἔχει 

λόγον. τοιούτῳ δὲ λόγῳ χαὶ ὑπὲρ ἀδυνάτων ἔστιν ἐπι- 
χειρεῖν. (92) τοὺς δ᾽ οἰομένους μὴ δεῖν ἐκ τῶν κατὰ 

35 περίστασιν χρίνειν τἀληθὲς μηδ᾽ ἐκ τῶν κατὰ φύσιν νο- 
μοθετεῖν, ἔλεγον αὐτοὺς μέτρα τῶν πάντων δρίζειν, οὐχ 
ὁρῶντας ὅτι πᾶν τὸ φαινόμενον χατ᾽ ἀντιπερίστασιν 
καὶ διάθεσιν φαίνεται. ἤτοι γοῦν πάντ᾽ ἀληθῆ ῥητέον 

πάντα ψευδῇ. εἰ δ᾽ ἔνιά ἐστιν ἀληθῆ , τίνι διαχρι- 
80 τέον ; οὔτε γὰρ αἰσθήσει τὰ χατ᾽ αἴσθησιν, πάντων 

ἴσων αὐτῇ φαινομένων. οὔτε νοήσει διὰ τὴν αὐτὴν αἷ- 
τίαν. ἄλλη δὲ παρὰ ταύτας εἰς ἐπίχρισιν δύναμις οὐχ 
δρᾶται. ὃ οὖν, φασί, περί τινος διαδεδαιούμενος αἱ- 

σθητοῦ ἢ νοητοῦ πρότερον ὀφείλει τὰς περὶ τούτου δό- 
85 ξας καταστῆσαι" οἱ μὲν γὰρ ταῦτα, οἱ δὲ ταῦτα ἀνηρή- 

χασι. (93) δεῖ δ᾽ ἢ δι᾿ αἰσθητοῦ ἢ νοητοῦ χριθῆναι. 
ἑχάτερα δὲ ἀμφις(ητεῖτχι. οὐδὲ τοίνυν δυνατὸν τὰς 
περὶ αἰσθητῶν ἢ νοητῶν ἐπιχρῖναι δόξας" εἴ τε διὰ 
τὴν ἐν ταῖς νοήσεσι μάχην ἀπιστητέον πᾶσιν, ἀναι» 

4ο ρεθήσεται τὸ μέτρον ὦ δοχεῖ τὰ πάντα διαχριθοῦ- 
σθαι" πᾶν οὖν ἴσον ἡγήσονται, ἔτι, φασὶν, ὁ συ- 
ζητῶν ἡμῖν τὸ φαινόμενον πιστός ἐστιν ἢ οὔ. εἰ μὲν 
οὖν πιστός ἐστιν, οὐδὲν ἕξει λέγειν πρὸς τὸν ᾧ φαίνε- 

ται τοὐναντίον' ὡς γὰρ αὐτὸς πιστός ἐστι τὸ φαινόμενον 
46 λέγων, οὕτω χαὶ ὃ ἐναντίος. εἰ δ᾽ ἄπιστος, καὶ αὐτὸς 

ἀπισθήσεται τὸ φαινόμενον λέγων. (04) τό τε πεῖθον 
οὐχ ὑποληπτέον ἀληθὲς ὑπάρχειν. οὐ γὰρ πάντας 
τὸ αὐτὸ πείθει οὐδὲ τοὺς αὐτοὺς συνεχές. γίνε- 
ται δὲ καὶ παρὰ τὰ ἐχτὸς ἣ πιθανότης, παρὰ τὸ ἔνδο- 

το ξον τοῦ λέγοντος ἢ παρὰ τὸ φροντιστιχὸν ἢ παρὰ τὸ αἷ- 
μύλον ἢ παρὰ τὸ σύνηθες ἣ παρὰ τὸ χεγαρισωένον. 

᾿Ανήρουν δὲ χαὶ τὸ χριτήριον λόγῳ τοιῷδε. ἦτοι χέ- 
χριται χαὶ τὸ χριτήριον ἢ ἄχριτόν ἐστιν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν 
ἄχριτόν ἐστιν, ἄπιστον χαθέστηχε χαὶ διημάρτηχε τά- 

ο 
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ΟἸΏΠΘΙΠῚ ἀδπιοηϑἰγδίοπόπη ΟΠληθη86 ᾿υἠϊοίαπι οἱ βἰσηυπ οἱ 
οδύδδπι οἱ τηοίαπι οἷ ἀἰβοίρ! πᾶπὶ οἱ φοπογαίίοπριῃ οἱ αιιοὰ 
πϑίιιγα αυϊρρίᾶπι ἃ Ποπιπὶ δι πη] πὶ δὲξ : ΟἸηηΐθ δηΐπ), 
δίαμξ, ἀοσηηοηδίγαίίο δὲ οχ ἀδηιοπβίγα[β τοῦς οοηϑίαί 
8υϊ ΘΧ ΠΟ ἀεπηοπδίγαι 8, δὶ ἰρὶγ οχ ἀδιηοπβίγαϊβ, οἱ 
111 ἀσπιοημϑίγδιἰοης αἰΐχυα ομραθυηὶ δίχα ἰΐδ ἰη ἰηβηϊξυπι 
Ρογροίαγ, 8'Π ὙΘΓῸ δχ ΠῸη ἀσπηοηϑίγαι 8, ϑ'να οπμηΐᾶ βἰγο 
αυα'ἀδπ) δἰ γ ὑπιπὶ οἰϊδη 8011 ἰῃ ἀυθί(δίίοπα μργοδξ, 
ἰοίυπ) ἀξπιοηδίγδιομθ οᾶγογο. Ουοάοὶ υἱάθηίυγ, ἰῃ- 
αυϊυηΐ, ᾳυωάδηι 6866 4.88 ἀρδιμοπεδίγαιομα Ὡθἢ οροδηξ, 
ΤηΐΓὰ 586 {ΠΠΟΓΊΙΠῚ 88 016 ῃ[[8 6δῖ, δὶ Ποη ἰη(6]] Ἰσυπὶ ̓ ς ἰρβυπῃ 
ἴῃ Ὀγίπιῖ8,, Δα οχ 86 ἰρβἰ8 ἤάθπι μΔΌογα, ργοθδίίοπα ἰη- 
ἀΐθογο. (91) Νοααδ οπἰπὶ φυδἔίιον 6886 οἱ ομδηίδ ἰηὰο δεῖγυ- 
Ἔπάσῃ 6βὶ φυοὰ χυδίίυον εἰπξ οἰοπιθηία. Ῥγαίογοα ἱ πθ- 
Βεμίας ρῥᾶγίἰου ]ᾶγε8 ἀδηηοπϑίγαιομθ5., βοΠΟΓΆΪ ΠῚ αυοχυδ 
ἀοπιοπϑίγαίἰοποπι [0}}} Ποοθβ86 οοί, Οἱ διυΐθιη βοϊδῃ)}8 6586 
ἀεπιοπβίγδ(ἰοπαπὶ,, ογἰἰογίαπι ογίξ πδοθββαγίαπι: ἰάθη αἱ 
ΟΥογία πὶ 6556 ΠΟΥΘΓΪΏΠ5, ἀσπηοπβίγα( μα Οραβ ογὶξ : υπὰα 
υἰγᾶαυδ ΄υυπὶ δὰ 86 ἰμνίοθπι Γοίδγδηϊυγ, ἱποοιηργεῃοθηβὶ- 
ὈΠ|8 δυηῖ. Θυοπδπι ΘγξῸ πιοὸ ρεογεϊρίαπίαγ αυδὲ ΘὨβουγᾶ 
δυηΐ, 5 ἱσπογοίυγ ἀθπιοηβίγαίἰϊοΡϑ ΟὐξουιΓ δυΐίθπι ποθὴ δὴ 
δρραγοδηΐ ἰδ] δ, γθγα πὶ 8 ΡῸΓ βυ βίδη[8Π} ἰΐδ 56 ᾿δοδηΐ. 
5008 Υ6γῸ ἀορτηδέϊοοθ ἀϊοοθαηΐ : ΄υοὰ οπίπ οχ ᾿Δη 40. 8Π) 
Ῥγοραῖο σοῃοϊυάϊ ιν πο ᾳυςβίϊοηἶβ, νϑευπὶ ΡΟΘΙΠΟἢΐβ. Γἃ- 
Πἰομοην ᾿ϑ θα. ῬΟΓΙῸ δἰ πῈ}}} Γδίίοπ δἰΐδιαι 6 ἱπῃροεβι ἢ] 5 
δΙΡΟΠΙΘὨἰδγὶ Πἰοοῖ. (92) Οοίογυπι φυΐ ἀΓ  ἐγοηίεγ πιπίπια ορογ- 
ἴογθ 6χ [15 υκ δδουπάυπι οἰγουπιδίδη[ἰδηι δαπὲ νογυπὶ [υἀϊ- 
Ολγὶ ποαι ἐχ [8 χυσ5 δδουπάυπι παίαγαπι δυηΐ [6665 [Ἐγγὶ, 
608 ἀἸοθρδμὶ ποθ γεγὰπὶ οπηη πη ρ805 ἀοἤπηίγο, πραυδηϊδμη 
Ρεγβρίοἰοπίοβ αυϊοαυϊὰ ἀρραγοδΐ βδοοιιπάυπι γοϊυςσίδιίοποση 
αἰδροβιἰοποπιαυθᾶρραάγοσγο. Αὐἱ ἰφί[ σογὰ οπηηΐᾷ 6886 δι [8]- 
88 ΟΠΊΠΪΔ 6586 ἀϊοοπάυσπη οδ8[. δίῃ δυΐθπλ αἀυδοάδη) ὙδγΆ 
βυηΐ, ἀυη8Π) ἐ8 ἀἰΒΟΘΓΠΘΠΊ18 τη 0 ὃ Πρ΄υ6 δηΐπη 86ηξι 
αυδὲ ΒοΟ  ΠΌΠ) 56Π5}}ΠῚ 8υπΐ, ᾳυυπὶι ομηηία 1}}} υἱάθδηΐιγ 
ΕΔ] 18, ποάιι6 ἱπ[ 6} σοη ἰδ Οὗ απ οπὶ οδιιβᾶμ). Ῥγβοίος 
ἰνδ5ο δυΐίεπη Π0}} δὰ ̓ἀϊοδηάυπ (δου 88 ἀρραγοῖ. Οαἱὶ ἰεί- 
ἴυγ, δίυπί, ἀδ δ᾽ ᾳυδ βἶνθ 86}51}}}} βῖνα ἐπίθ! ἢ} τὸ ἃ- 
ϑίΓΠ , ργίυ8 αυδὸ ἀ6 68 τ βυιηΐ ορίῃἰοηθβ οοηβίϊογα ἀοθοί : 
8}}} οηὶπι ἰδίϑ,, 81}} [818 βυδίυ!ογυη!ί. (93) Νδαοβδα δβί δυΐοπι 
ὙΕ] βδθῆβι γε] ἱπίο Προη(ία [αϊοαγὶ, Οοίογυπη ἀδ υἱγοηυδ 
Δι σἰἰαγ. ἘΕἸεγὶ ἰσί(γ ἤθη ροίοϑέ υἱ ορίπίοποβ ἀθ γρθιὶς 
Β6} 518} 08 ἰῃ(6}}} 1} Ἰθυθνα ἀϊ)υἀ!οοηίαγ : ἃς δὶ ργορίογ 
ΘΆΔΠῚ 4118 65ἷ ἰη οορ (Διο ΐ 118 ρυρσπδηη οπηηΐθυς ἤάοα ἀθῃο- 
δαπάδ 6δί, βυθίαϊδ ογὶξ πηθηϑυγὰ 4ὺὰ οὐποῖδ αἰ φοηίοῦ 
Θχδοίδ υἱἀθηίγ : οπιηΐδ ἰσὶΓ 40.811 ἀΓὈ  Γαδυπίαγ. Ρε- 
ἰογθα, δἰυμῖ, 4υὶ πορίδοιμηι αυδογίξ ἀρράγθηβ, ἢὰθ ἀΐρῃικ 
6δί διυῖ ποὴ δϑὶ : δἰ αυϊάοιῃ οδί ἢὰς ἀΐζπιβ, πἰ} ΠΡΟ δΙ 
αυοὰ τοδροπάραϊ οἱ, εἰ οοηίγαγίυπι νἱἀοίαγ. Νϑη) εἷο- 
Οἱ μὲ οδὲ 6 ἀΐρπιυβ, γϑίογοῃβ φιοά δἰδὶ δρραγοδὶ, 
δοάοσπι τηοο οἰΐδπὶ δἀνογβαγίι8. δὶ ἢάδ ἀΐρμιαβ πο αβί, 
ΠΕΠῈ6 ἱρ8ὶ ογοάδίιν αιοὰ οἰδὶ ἀρραγοῖ γοίογθηϊι. (94) Θυοιὶ 
δυο Ρεγϑυδάοί,, υθγυπη 6556 δγοὶ γδη 11 Ππὶ ΠῸΠ ὁδί : ΠΟΙ 6 
δηΐηι ἰάθπ) οπλμίδυ8 ρογβυδθί, ὨΘα 16 Θοϑήθπι βϑρογ. Εἰΐ 
διιί6 πὶ ρογϑυδϑίο οἰϊδιη 60 ιοὰ ΘχἐγΓΙ ΠθΘΟῸ5 οϑί, βίνο δι:- 
οἰογίδις ἀϊοοπίϊβ, δἰγα δοίη, δῖνα (δοιιηΐα, δῖνὸ [διηΐ- 
᾿αγι(αΐθ, βῖνθ ργαίία. ΤῸ] Οραηΐ δυΐοπι ογἰ ἰογίαπλ χυοαυ 
ἰδία γαϊΐοῃθ. Αὐ[ἦ ᾿υϊοδίυμη οί ογίἰοσίαηι δὰΐ ἤθη {ι- 
ἀϊοαίυηι. Αἱ 5ἱ αυϊάθι) ποη )ιυάϊοαίυπι 65ΐ, ἱπηργοβαῖυπι 
(Οπεῖβι 1 ὁχοαϊἴαιο ἃ νογί (]Ξίχυς ὑπ εἰο ; 5(η γϑῦο ἠυάϊοι. 
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ληθοῦς χαὶ τοῦ ψεύδους: εἰ δὲ κέχριται, ἕν τῶν χατὰ 
μέρος γενήσεται χρινομένων, ὥςτ᾽ ἂν τὸ αὐτὸ καὶ χρί- 
νειν χαὶ χρίνεσθαι καὶ τὸ χεχριχὸς τὸ χριτήριον ὑφ᾽ ἕτέ- 
ρου χριθήσεται χἀχεῖνο ὑπ᾽ ἄλλου καὶ οὕτως εἰς ἄπειρον. 

(95) πρὸς τῷ χαὶ διαφωνεῖσθαι τὸ χριτήριον, τῶν μὲν 

τὸν ἄνθρωπον χριτήριον εἶναι λεγόντων, τῶν δὲ τὰς αἷ- 
σθήσεις, ἄλλων τὸν λόγον, ἐνίων τὴν χαταληπτιχὴν φαν- 
τασίαν. χαὶ ὁ μὲν ἄνθρωπος καὶ πρὸς αὑτὸν διαφωνεῖ 

καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, ὡς δῆλον ἐχ τῶν διαφόρων νόμων 
χαὶ ἐθῶν, αἵ δ᾽ αἰσθήσεις ψεύδονται, ὁ δὲ λόγος διά- 
φῶνος. ἣ δὲ χαταληπτιχὴ φαντασία ὑπὸ νοῦ χρίνεται 

φω τὲ ν ὡ 

χαὶ ὃ νοῦς ποιχίλως τρέπεται. ἄγνωστον οὐν ἐστι τὸ 

χριτήριον χαὶ διὰ τοῦτο ἢ ἀλήθεια, ὶ Σημεῖόν τ᾽ 
οὐκ εἶναι“ εἰ γάρ ἐστι, φασί, σημεῖον. ἄτοι αἰσθητόν 

ἢ ἃ Ύ . ἌΣ ἐστιν ἣ νοητόν’ αἰσθητὸν μὲν οὖν οὐκ ἔστιν, ἐπεὶ τὸ 
αἰσθητὸν χοινόν ἐστι, τὸ δὲ σημεῖον ἴδιον. χαὶ τὸ μὲν 
αἰσθητὸν τῶν χατὰ διαφοράν, τὸ δὲ σημεῖον τῶν πρός 
τι. νοητὸν δ᾽ οὐκ ἐστιν, ἐπεὶ τὸ νοητὸν ἦτοι φαινόμενόν 
ἐστι φαινομένου ἢ ἀφανὲς ἀφανοῦς ἢ ἀφανὲς φαινόμενον ἣ 

30 φαινομένον ἀφανοῦς" οὐδὲν δὲ τούτων ἐστίν" οὐχ ἄρ᾽ ἐστὶ 
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σημεῖον. φαινόμενον μὲν οὖν φαινομένου οὐχ ἔστιν, ἐπεὶ 
τὸ φαινόμενον οὐ δεῖται σημείου' ἀφαγὲς δ᾽ ἀφανοῦς οὐχ 

ἔστιν, ἐπεὶ δεῖ φαίνεσθαι τὸ ἐκκαλύπτόμενον ὑπό τινος " 
᾿. Ἁ Ὶ ὅ 3 δύ ὃ χὰ ἰ (υτὴ ἀφανὲς δὲ φαινομένου οὐ δύναται, καθότι δεῖ φαίνε- 

Ἁ ᾽’ ’ " , 

σθαι τὸ ἑτέρῳ παρέξον ἀφορμὴν καταλήψεως φαινό- 
μενον δ᾽ ἀφανοῦς οὐχ ἔστιν, ὅτι τὸ σημεῖον τῶν πρός τι 
ὃν συγκαταλαμθάνεσδαι ὀφείλει τῷ οὗ ἔστι σημεῖον, τὸ 
δὲ μὴ ἔστιν, οὐδὲν ἄρα τῶν ἀδήλων ἂν χαταλαμξά- 
νοιτο᾽ διὰ γὰρ τῶν σημείων λέγεται τὰ ἄδηλα κατα- 
λαμθάνεσθαι. ἈΑναιροῦσι δὲ τὸ αἴτιον ὧδε" τὸ αἴτιον 

“ ,ὔ , Α ᾽ 

τῶν πρός τι ἔστι' πρὸς γὰρ τὸ αἰτιατόν ἐστι" τὰ δὲ 
᾽ - ’ ς Ὡς 1] Υ͂ ὶ Ἁ 

πρός τι ἐπινοεῖται μόνον, ὑπάρχει δ᾽ οὔ᾽ (98) καὶ τὸ 
αἴτιον οὖν ἐπινοοῖτ᾽ ἂν μόνον, ἐπεὶ εἴπερ ἐστὶν αἴτιον, 
ὀφείλει ἔχειν τὸ οὗ λέγεται αἴτιον, ἐπεὶ οὐχ ἔσται αἴ- 
τίον, χαὶ ὥςπερ ὃ πατήρ, μὴ παρόντος τοῦ πρὸς ὅ λέ- 
γεται πατήρ, οὐχ ἂν εἴη πατήρ, οὑτωσὶ καὶ τὸ αἴτιον " 
οὐ πάρεστι δὲ πρὸς ὃ νοεῖται τὸ αἴτιον: οὔτε γὰρ γέ- 

“ 5 {αὶ ἵ Ε νν»}) Υ̓ νεσις οὔτε φθορὰ οὔτ᾽ ἄλλο τι οὐχ ἄρ᾽ ἐστὶν αἴτιον, 
χαὶ μὴν εἰ ἔστιν αἴτιον, ἤτοι σῶμα σώματός ἐστιν αἴ- 

, [4 9 ’ ΝΛ ΄᾿ ᾽ ᾿ ν » τιον ἢ ἀσώματον ἀσωμάτου" οὐδὲν δὲ τούτων' οὐχ ἄρ τ ᾿ 
ἐστὶν αἴτιον. σῶμα μὲν οὖν σώματος οὖχ ἂν εἴη αἴτιον, 
ἐπείπερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἔχει φύσιν. χαὶ εἰ τὸ 
ἕτερον αἴτιον λέγεται παρ᾽ ὅσον ἐστὶ σῶμα, χαὶ τὸ λοι- 
πὸν, σῶμα ὃν, αἴτιον γενήσεται. (99) χοινῶς δ᾽ ἀν φο- 
τέρων αἰτίων ὄντων, οὐδὲν ἔσται τὸ πάσχον. ἀσώ- 

᾽ 5 μι ν ν Α ἦς 3. Χ 
ματον δ᾽ ἀσωμάτου οὐχ ἂν εἴη αἴτιον διὰ τὸν αὐτὸν 
λόγον ἀσώματον δὲ σώυατος οὐχ ἔστιν αἴτιον, 

ἐπεὶ οὐδὲν ἀσώματον ποιεῖ σῶμα. σῶμα δ᾽ ἀσω- 
μάτου οὐχ ἂν εἴη αἴτιον, ὅτι τὸ γενόμενον τῆς πα- 
σχούσης ὕλης ὀφείλει εἶναι" μηδὲν δὲ πάσχον διὰ τὸ 

ἀσώματον εἶναι οὐδ᾽ ἂν ὑπό τινος γένοιτο: οὐχ ἔστι 

τοίνυν αἴτιον. ᾧ συνειςάγεται τὸ ἀνυποστάτους εἶναι 

τὰς τῶν ὅλων ἀρχάς: δεῖ γὰρ εἶναί τι τὸ ποιοῦν χαὶ 

δρῶν. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ κίνησίς ἐστι" τὸ γὰρ κινού- 

ΒΙΒΑ. Θ, ια. ΠΥΡΡΩΝ. 

ἴυπι, υπυπ| οΥΐ ὁχ δἰ ησ0}}6 οἴη θυ5 αὐ ᾿ἀϊοδηίιν, τυ 5] - 

᾿άδπὶ ἰῖ[ ᾳυοὰ Ἰυαϊοοῖ οἵ ἡ !οοίυν, ἰά αυοχιο αυοά ογἰἰογίυϊηῃ 

7υἀοδνογὶ( 80 ἰίογο )υα οοίμν, ΠΠΠσάχυδ γυγϑιδ 8Δἢ δ] ο οἱ εἰς 

ἰη ἱπΠηϊΐυπι. (95) Ηυο δοοοάϊ( φαοὰ ἀδ οτἰ[οτίο βοπίοη(α οοα- 

ΟΟΓΒ ΠΟη 68, 4}}1}8 βοπιίηοπὶ οτγἸθγίυ πη 6886 αἀἰσδης  υ8,, 8}}15 

Β6η5115, 8115 γδίοηθ, αἰ δυκάδηι ἰἰ6 πὶ σοπιργοποηοηίςπι 

Ρἰιδη(Δϑίαπι. Αἰαιὶ μοπιο αυϊάθπι οἵ βθοιπηὶ οἱ οὐπη 8118 (1551- 

ἀεί, ᾳυοά ὁχ Ἰερυπὶ οοηδυσίαἀϊπυπί4υο αἰ Τγοη "5 οοποίδί. 

ῬΟΓΓῸ 56Π5115 [4158 γοπυπίϊαηξ, γαίΐο δυΐοπι ἀἰδοοτάδί. Οοπι- 

ΡΓΘΠ ΘΠ ἀθἢ5 γΟΓῸ Ρῃδηΐδϑὶδ ἃ πιοηΐο ποδία, Το ηβα 16 ἰρδ8ἃ 

γδΓΙ 5 το 05 νογίϊξγ. Η:ΡΟ ογροὸ γδίίοηο ἱπποίυμπι 68 ογίο- 

γα πι ἃ0 ργορίογοϑ υογ (88 φυῦαυς ἱρπογαίαγ. (96) δίρῃυπι 

(6 6856 πορδηΐ : Π8Π| 5ὶ αυϊάθηι δἰρῃυηι οδῖ, ἰπαυίυηί, δυΐ 

80Π5:}}}}6 511 ἤδοθϑθα οδί, δυΐ ἰη[6}}} 01} }}6 : δὲ βοῃβὶὲ!α ἤοἢ 

68. ; ὯΔΠ| 56 ῃ5:}} 16 ΘομηηυΠ6, 5' ΠΏ 0} Π Ὑ6ΓῸ ργοργίυπι οβί. ᾿ς 

8051} 16 φυϊάθπι φογυπ ὁδοί αυδ Αἰ Πογοη ἷἰὰ σοπεοίδηί, 58]- 

δ πὶ γόγὸ θόγυπὶ 4υ: δι] Δ αυἱὰ ἀϊουηίυγ. 1π|0}}}.}}}}}6 

ἐ{ἰοπὶ ποη οϑί : η8π| πο} σ᾽ δ] 6 ϑῖνα ΡΡΑΓΘΩΒ οί ἃρρᾶ- 

ΓΟΠΙΪδ δἶνθ ΠῸΠ δΡΡΑΓΘΩΒ ΠΟ δρρδγοη( 5 5'ν 6 ΠΟ δρῃᾶ- 

ΓΟΠΒ ΔΌρδτγΟη 8 δἰνα ΔΌρΡΆΓΘηΘ ΠΟ ΔρΡρΑΓΘΠΙΪ85 : ίαυΐ π1}}}]} 

᾿ιογυπι 68. : ποιὶ δ Ἔσο βἰσπυπη. Αρράγοηβ ἱσίίαγ Ἀρρᾶ- 

ΓΟΠ 5 ΠῸη 68ὲ, 48 ᾳφιοα δρραγοί πο ἱπάϊροϊ δρῃο; ποῦ 

ϑρΡΆΓΟΠ5 ΒΟ ΔρρΡΆΓΟΠΙΪ5 ΔΙ 0 Πὶ ΟΠ. δϑΐ, φιοῃἶδη} ΔΡΡΆΓΟΓΟ 

ἀθροὶ φυοά γονεϊδίυν ἃ} δίψυο; (97) ΠΟΙ Δρρᾶγθῃϑβ ἂρρᾶ- 

γοηί5 δυιίΐοπΊ 6556 Ποη ροίοϑί, αὐυἱὰ Ἀρράγογο ἀοδθοῖ χφυοὰ 41- 

(ογὶ δῆβδπηι), ρα θοῖ ΘΟΠΙρ ΘΙ ΘΠ 5, ΟΠ ; ̓ ἀσοηΐ 116 ἀΡΡΑΓΘΠΒ 

ΠΟῚ δρρδγοηί8 ργορίογθα Π05 δδΐ, αυοὰ οἰ νπι πη) ; 40}Π} 5ἰΐ 

ΘΔΓΙΠ) ΓΟγυ τ 4085 Οὐπὶ 81.400 ΘΟηΓοΓΙ 0, 5[πι1}} οοργο- 

Ἰιοπάϊ ἀοραῖ οἴη 60 Οὐ) 5 οδἰ βίψπυπι; ΠοΟ δυΐθπι Ποη 6βί. 

Ἐχ 60 δυΐοπι δοαυϊίυγ π1}}}} ορδουγυτμ σομργ ΘΠ ρΟ556 : 

ΠᾶΠῚ ῬῸΓ δἰ ἀἰουπίιγ ΟὔὈδοιγὰ σΟΙΏΡΓΘ ΘΠ]. Οδιιβᾶπι 

ἰἀοπὰ δος ται οοἰπαίίοης ἰοἸππ|. (Οδιι88 οογυῃι ο5ΐ απ δὲ 

Δ αὐἰὰ ἀϊευπίιγ, φυΐρρα ὁπ οἴοοίο οοηίογίαγ :- ᾳυδθ ἡ ογῸ 

δὰ δἰ φυϊὰ ἀϊουπίιγ, δο πο ο ἱπ( 6} σὰ πῇ Γ, ΠῸΠ διιΐθηι 

Θχϑβίβίμηϊ : (98) οδιιϑὰ ογρο ἰδηΐαπι ἰῃ|6]}}ΠἸ5ϑίτιΓ : ΠᾶΠῚ 5] 41}}- 

ἄδπὶ σδυ8 οδΐ, 1}}} ἀθθϑϑθ ποθὴ ἀοροὶ οὐ}ι5 ἀϊοίίυῦ ἐθτι58, ἃ}10- 

4υΐηῃ οδυ58 ποη ογὶξ. Α΄ βίου μαΐδγ, πἰϑὶ Δ 51} |ὃ δὲ 4φυοπι ραῖογ 

“ἰεἰΐυγ, ποαυδαυδπη ραίοῦ ογὶΐ, ἰΐδ οἱ ολιϑᾶ : ΠΟῚ δι ῖοη 

δΔάἀοκί δὰ ψιοὰ οδιι58 ἱπ(6 Πα! : ΠΟαυΟ οηΐπὴ πο πογ [0 ΠΟΖΗΟ 

σογΓυΡ Ο που δ᾽ υἀ αιϊρρίαπι : ΠΟῚ ογὸ οδι88 οβ. Αἰφυὶ 

δὶ χυϊάθδιῃ Οδι158 68[, 5'ν 6 ΟΟΥΡῚΙΒ σΟΓρΟΓΪ8. οϑί οδιιϑᾷ δἱνθ 

ΘΧΡΟΓΘ ΘΟΓΡΟΓΪΒ ΘΧΡΟΓΙΪ5 σογρογίϑ : ΠΪ}}} ὁ9( δυΐοπι ΒΟΓΌΠῚ : 

ΠΟῚ ΟΓΡῸ οδὲ οδιιδᾶ. ΟΟΥΡ5. σι σογρογίβ ποη [ιογὶῖ 

οδι858 : πᾶ} υἱγάσχιιο οδηύθηι Πα οηΐ πδίιγαη). Εἰ δὶ 4] - 

ἰόγυπὶ ἀἰοἰαΓ ολι158. ἰῃ 4υδηῖ!} πὶ ΠΟΓΡῚ 5 οκί, οἵ το] απ 

ΠΟΡΡΕΒ αυυτη δἰζ,, οἰ Πεἰθίαγ οαυδᾶ, (99) Αἱ 5] σοιη πη 6 Γ 

ΔΠΙΡῸ οδι8:5 ογυπί, αἰ] οὐ ραιθη8. Ῥόγῦο ᾿ποογρογοὶπι 

ἱποογρογοὶ ποαυδάαιδϑηὶ ἐδιι5 ογὶϊ οὗ δαπιϊθι γι ὉΠ  : 

᾿ποογροόγθιῃ) δ θη) ΘΟΥΡΟΥΪΒ οαυ 88 ποη οεῖΐ, αυἱᾶ Πἰ ἢ] ἰῃ- 

ΟΟΓΡΟΓΘΌΠῚ ΘΟΓΡυ8 δεῖ. ΟὈΟΓΡΗ5 ἰ(ἰἀοπῈ ἱποογρογοὶ ἐδΌδἃ 

ποη ογἰΐ, χυΐδ αιιοιὶ 4“  αχ ραίίοηία 50} οοα πιδίογία οὐθ6 

“ο]νοεῖ : μἷ}}}} δυυίθηιν ρϑίίοπ5 μγορίογοδ φυσα ἱποογρογοι ε 

00 80 δ᾽ίᾳιιο χιυΐ δι οὶ : πο οϑὲ ᾿μίΐαγ οᾶι58. Αἰἴᾳυδ 

ἰϊὰ (01ΠΠρ]πς πεῖ η6 δυ  )βἰδέογο ργι περί γογυ) : ΑἸ αιὰ 
δἢΐ"} 5᾽1 ΠΟσΟθ56 οϑί αιιοὰ (Δ δία ορογαίιγ. Ἐμπινόγο 
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μενον ἥτοι ἐν ᾧ ἐστι τόπῳ χινεῖται ἢ ἐν ᾧ μὴ ἔστιν᾽ 
καὶ ἐν ᾧ μέν ἐστι τόπῳ οὐ χινεῖται, ἐν ᾧ δ᾽ οὐχ ἔστιν 
οὐδὲ χινεῖται᾽ οὐκ ἔστιν οὖν χίνησις. (100) Ἀνήρουν 
δὲ χαὶ μάθησιν. εἴπερ', φασί, διδάσχεταί τι, ἤτοι 

α τὸ ὃν τῷ εἶναι διδάσχεται ἣ τὸ μὴ ὃν τῷ μὴ εἶναι. οὔτε 
δὲ τὸ ὃν τῷ εἶναι διδάσχεται --- ἡ γὰρ τῶν ὄντων φύσις 
πᾶσι φαίνεται καὶ γινώσχεται ---οὔτε τὸ μὴ ὃν τῷ μὴ 
ὄντι: τῷ γὰρ μὴ ὄντι οὐδὲν συμβέθηχεν, ὥςτ᾽ οὐδὲ τὸ 
διδάσχεσθαι, Οὐδὲ μὴν γένεσίς ἐστι, φασίν. οὔτε 

10 γὰρ τὸ ὃν γίνεται, ἔστι γάρ, οὔτε τὸ μὴ ὄν', οὐδὲ γὰρ 
ὑφέστηκε. τὸ δὲ μὴ ὑφεστὼς μηδ᾽ ὃν οὐδὲ τὸ γίνεσθαι 
εὐτύχηχε. (ιο) Φύσει τε μὴ εἶναι ἀγαθὸν ἣ καχόν᾽ 
εἰ γάρ τί ἐστι φύσει ἀγαθὸν χαὶ χαχόν, πᾶσιν ὀφείλει 
ἀγαθὸν ἢ καχὸν ὑπάρχειν, ὥςπερ ἧ χιὼν πᾶσι ψυχρόν" 

15 χοινὸν δ᾽ οὐδὲν πάντων ἀγαθὸν ἢ χαχόν ἐστιν’ οὐχ 
ἄρα ἐστὶ φύσει ἀγαθὸν ἢ χαχόν. ἤτοι γὰρ πᾶν τὸ ὑπό 
τινος δοξαζόμενον ῥητέον ἀγαθὸν ἢ οὐ πᾶν" καὶ πᾶν 
μὲν οὐ ῥητέον, ἐπεὶ τὸ αὐτὸ ὑφ᾽ οὗ μὲν δοξάζεται ἀγα- 
θόν, ὡς ἡ ἡδονὴ ὑπὸ ᾿Επιχούρου᾽ ὑφ᾽ οὗ δὲ χακόν,, ὑπ᾽ 

40 ᾿Αντισθένους. συμθήσεται τοίνυν τὸ αὐτὸ ἀγαθόν τ᾽ εἶναι 
χαὶ χαχύόν. εἰ δ᾽ οὐ πᾶν λέγομεν τὸ ὃπό τινος δοξαζό- 
μενον ἀγαθόν, δεήσει ἡμᾶς διαχρίνειν τὰς δόξας " ὅπερ 

οὐχ ἐνδεχόμενόν ἐστι διὰ τὴν ἰσοσθένειαν τῶν λόγων. 
ἄγνωστον οὖν τὸ φύσει ἀγαθόν. (104) " Εστι δὲ καὶ τὸν 

26 ὅλον τῆς συναγωγῆς αὐτῶν τρόπον συνιδεῖν ἐχ τῶν 
ἀπολειφθεισῶν συντάξεων. αὐτὸς μὲν γὰρ ὃ Πύρρων 
οὐδὲν ἀπέλιπεν. οἷ μέντοι συνήθεις αὐτοῦ Τίμων καὶ 
Αἰνεσίδημος καὶ Νουμήνιος χαὶ Ναυσιφάνης χαὶ ἄλλοι 
τοιοῦτοι. οἷς ἀντιλέγοντες οἱ δογματικοί φασιν αὐτοὺς 

30 χαταλαμθάνεσθαι χαὶ δογματίζειν᾽ ἐν ᾧ γὰρ δοκοῦσι 
διελέγχειν χαταλαμθαάνονται: χαὶ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ 
χρατύνουσι χαὶ δογματίζουσι. χαὶ γὰρ ὅτε φασὶ μηδὲν 
δρίζειν καὶ παντὶ λόγω λόγον ἀντικεῖσθαι, αὐτὰ ταῦτα 
χαὶ ὁρίζονται καὶ δογματίζουσι. (103) πρὸς οὃς ἀπο- 

85 χρίνονται, Περὶ μὲν ὧν ὡς ἄνθρωποι πάσχομεν, ὅμο-- 
λογοῦμεν: χαὶ γὰρ ὅτι ἡμέρα ἐστὶ καὶ ὅτι ζῶμεν χαὶ 
ἄλλα πολλὰ τῶν ἐν τῷ βίῳ φαινομένων διαγινώσχομεν' 
περὶ δ᾽ ὧν οἱ δογματιχοὶ διαθεθαιοῦνται τῷ λόγῳ, 
φάμενοι κατειλῆφθαι, περὶ τούτων ἐπέχομεν ὡς ἀδήλων, 

40 μόνα δὲ τὰ πάθη γινώσχομεν. τὸ μὲν γὰρ ὅτι ὁρῶμεν 
διολογοῦμεν χαὶ τὸ ὅτι τόδε νοοῦμεν γινώσχομεν, πῶς 
δ᾽ ὁρῶμεν ἢ πῶς νοοῦμεν ἀγνοοῦμεν" χαὶ ὅτι τόδε λευ- 
χὸν φαίνεται διηγηματιχῶς λέγομεν, οὐ διαδεδαιούμε- 
νοι ὅτι χαὶ ὄντως ἐστί, (104) περὶ ὃ τῆς Οὐδὲν δρίζω 

ἐδ φωνῆς χαὶ τῶν διιοίων λέγομεν ὡς οὐ δογαάτων" οὐ 

γάρ εἶσιν ὅμοια τῷ λέγειν ὅτι σφαιροειδής ἐστιν ὃ χο- 

σμος. ἀλλὰ γὰρ τὸ μὲν ἄδηλον, αἱ δ᾽ ἐξομολογήεεις 

εἰσί. ἐν ᾧ οὖν λέγομεν μηδὲν δρίζειν, οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο 
δρίζομεν. πάλιν οἱ δογματικοί φασιν χαὶ τὸν βίον 

δ0 αὐτοὺς ἀναιρεῖν, ἐν ᾧ πάντ᾽ ἐχβάλλουσιν ἐξ ὧν ὃ βίος 

συνέστηχεν. οἱ δὲ ψεύδεσθαί φασιν αὐτούς: οὐ γὰρ 
τὸ δρᾶν ἀναιρεῖν, ἀλλὰ τὸ πῶς ὁρᾶν ἀγνοεῖν. καὶ γὰρ 

τὸ φαινόμενον τιθέμεθα, οὐχ ὡς καὶ τοιοῦτον ὄν. χαὶ 
ὅτι τὸ πῦρ χχίει αἰσθανόμεθα" εἰ δὲ φύσιν ἔχει χαυ- 

ΡΥΒΆΒΗΟ. 

ΠΟΘΙ πιοῖι!5 δϑὶ : π8π| σιοά πιονϑίιγ υ6] ἰῃ ἰοθο υδὶ ο68ὲ 

Υ6} ἰπ 60 υδὶ ἢοη οδϑί πιονείυγ; δίᾳυϊ ἰῃ ἰΙοοο δὲ οϑὲ ποῃ 

Ἰηογοίυγ, ἴῃ 400 δυιΐθηι ΠΟῚ 65ξ, Π6Ο ᾿πουθίυγ : ΠΟῚ δϑί ΘῦρῸ 

πιοίυ8. (100) Ὀ δοὶρ! πᾶπὶ ἰΐ6πὶ ος τηοάο [0] θαπί. δὶ 
αυϊά, αἰοθαηὶ, ἀοσοίι, β' νὸ φυοά 65ἱ 60 ἶβ80 φυοὰ εδἰ, δἶνα 

4ιιοά ποη 68 ὁ0 ἷρδο φυοὰ ποῃ οϑί ἀοοοίυγ. Νϑαια γϑγο 

ιοά εδὶ 60 ἰρθο αυοὰ 68[ ἀοσείυτ --ο πδπᾳυθ παίυγᾶ 

οΠηηΐτπὶ 4: δυηΐ οΠηπίθυ8 ραίοϊ δίχιιβ σορῃοβοΓ ---- πος 

ἰὰ φυοά ποῃ 6δὲ 60 αιοὰ ποῃ 6βῖ : οἱ ϑηἰπὶ φυοά ποῃ δϑεί ηἰ- 

ἢ} οοπίϊηρίς, υἱ η6 ἀοσοδίυγ αυϊάοπη. Νοαυθ πρηργαίίο 

υάδιη, ἱπχυΐϊαπξ, δβί : ποαυδ οπίπι ΐ χυοά δε, χυυηι 

ἦδιῃ 515 : ποι! φυοά ποη 65ὲ : πο] δῃΐπὶ 5 5,5}. Ουοά 
δ6Π| ΠΟῊ δι} 8511} ὨΘ406 6βὲ, ἰὰ π ἤογί χυϊὰθπι ρνοίυϊῇ. 
((01) Ναίωγα φυοηθα θοπυμὴ 8] χυοὰ δα τηΔ] πὶ 6856 π6- 
βδῃί : 8 4ι Θηΐπὶ πδίι γα Ὀοπιπὶ δυιϊΐ Π]Δ] πὶ 6ϑὲ, οπιηΐ- 
08 θοπυτη δι ΠΔ]11πῈ 6656 ἀοροῖ, χυσπχδἀπιοάυπι οἱ εἶχ 
ΟἸηΐ 8 (τσ δ8[ : Π|}}}} οδί δινέθμη θοηυπὶ δυΐ Π)Δ]111ΠῈ 

αυοή 5ἱζ Θοπηπηυ 6 ΟΙΠἾ ΕΠ : ΠΟ ΟΓΡΟ δϑί ἡδίιγα ΒΟΠΙΙΠῚ 

δυΐ πηᾶϊπι. Αὐἱ οηἰπι ΟΠηΘ6 αυοὰ ἃ αυορίδηῃη ρυίδίις 

θοπυπὶ ἀϊσοπάυπι ὁδί δυΐ Ποη οπηηδ : ἃί οἴηπο αυϊάδηι ἀϊ- 

σρπάυπι ΠΟ Θϑΐ : ΠΑΠΙ4Ί6 ἰάθτη 80 δ᾽ίφυο ρυΐδίυν θοπυπι, 

δου ἱ νοϊρίδϑ ἃ ἘΡΊΟιΓΟ ; 8ἢ ΔΙΊ πη] πὶ, πἰπιίγ πη δ Ὁ 

Απ 8) ηθ. Αςεϊάοί ἰμἰΐυγ υἱ ἤθη οἱ ΒΟΠυ δἰῖ οἱ Πη8] υῃ. 

Ουοάεὶ ποη οἴπηθ 4τοα 8" δ'ίχυο ρυΐαίυγ, Ὀοπμπὶ ἀΐχα- 

ΓΙΠΉΙ8, ὭΘΟΟρ56 ΟΥΙἱ ΠῸ8 ἀἰβοθγπογα Ορ  πίοΠ68 : αυοὰ μοῦ ρᾶ- 
ΤΟΙ ΔΓΡΕΠΙΘηΐΟΓΙΠΊ Υἱπὶ ἤδγὶ ποη μοίθδέ. 1Πἰδηυο ἱσπογδίαγ 

αυοά 5ἰῖ[ παίαγα Ὀοπαπ). (103) [ιἰοο δυΐθηλ ἰοίαπι σοποῖει- 
δἰοηίβ ΠΠογαπι πιοάυπι Θχ ἰΐἰ8 4υ28 γο] συσγα πηοῃυπγοηϊὶς δηΐς 

πιδἀγοτγίογα : ἤδηὶ ΡΥΓΓΙΟ φυΐάσπη ἴρ86 ἢν} πὶ γοϊχυϊ Ορυϑβ, 

γογυμπι ἀἰθοῖρι}}} οἱ ποοθβϑαγιὶ 6}1}.5, Τίπιοι οἱ ΠΕ Ποβ  ἀθπη8, 

Νυιποηί 5486 οἱ Ναυδὶρδη65 Δί4ι6 ἃ}}} ᾿ ὐυδηοά!. Ουἱ- 

θυ8 οοηϊγδἀϊοοηϊβ ἀορτηδίϊεἱ δἰυηΐ {1106 οἱ σοπργοσηάογα 

οἱ ἀορπιδίᾶ δἴϊογγα : πᾶπ) ἰῃ 60 ΄ιυοὰ δγρίιογα οἱ σρίογος 

ογογίογο οοπδηίΐυγ, ῃγοίθοίο οοηργεϊιοπάυηίΐί, δί4η)θ ἴῃ θὸ 

ἶρθο οἱ δοδογυηί οἱ ἀορτηδίδ ἰηίοσυηΐ. Νδῃη) χυυπὶ 56 ΒΙἢ 1] 
ἀοἢηίΐγα δἰιπὶ ΟΠλπί4ιι6 γαίἰοηΐ σοηἰγαγίδῃι οὨ]θοΐδ πη 6556 

ΓΑΙΌΠΘ), 68 ἰρθᾶ οἱ ἀοῆηϊπηΐ οἱ ἀρδοογπαυηί. (03) 

Οοπίγα 4005 ΠΠ} γοϑροπάοηί, ἕδ αυϊάοπη χυῶ υἱ Ποπηΐηδς 

ρα πηυγ (Δί ΘΠ} ῈΓ ; πᾶπὶ οἱ αυοά ἀΐδ5 5 φυούάχυδ νἱνδηγυβ 

τυ! ααχυδ ἃ|}18 φυὰ ἰη υἱἱδ ποβίγα πιδηϊδϑία βυηΐ βοίηυβ : 
γαγι πὶ ἀο ἐϊ8 υὰ ἀορπιδί οἱ Δεβογυηΐ, δᾶ 86 γᾶίΐοπο εοῃλ- 

ῬΓοΠοΠἄθγο αἀἰοθηΐοθ, 46 18 γ οἰ υἱ! ἰποογι} 8 σοΠ [Π6Π}0}8 ἃ5- 
ΒΘΠ5.|, 80188 ΥΟΓΟ ἢ ϑϑδίοπμοβ ἃρῃοϑοίπιυ8. Νδη4υο οἱ 

05 Υἱῆογο σΟΠἤίοπηΓ ποϑηυ6 ἰὰ ἱπίο} Προ ΓΘ σοὶ Πγ15., ΥΘΓΌΠῚ 

400 Ρδείο νυἱάθδπϑ δυϊ ἰη|6}} σϑΠ0}8 ᾿σπογϑπη8; φιοάσχυδ 

ἰος δἰδυπὶ υἱἀοαΐυῦ ΠΔΓΓΔΠαΟ αἰοσίμη18, ΠΟ Δϑϑογοηῆο ἰὰ 

ΥΘΓα [8 6530. (104) ΡογΓῸ ἀδ δᾶ νοῦδ 4υδ πἰ ἢ π05 ἀδἤῃ ἶγὰ 
ἀϊοίπμηυβ, δἴχιιθ ϑἰ πλ  θυ.8., ποἢ υἱ ἀ6 ἀορτηδίϊ ῃυ5 ἀἰείπιιδ : 

ΠΟΩῈ6 6Πὶ πὴ δἰ π|}} 18 δυπὶ οἱ χυοά ἀἰοι(γ ροΟ οϑυπὶ 5ρ|ἸδοΓα: 

ἰηοίδγ ο556 τπηνιηάυπη. Νάαπι ἰά αυϊάοπι ἰποογίιπιὶ οϑὲ, ἢδ) 

νΟΓΟ ΟΟηρβϑίοποϑ διηῖ. Οαυπὶ ἰρίἴατ ΠῚ} ηο5 ἀρῆηϊγο ἀΐ- 

Εἰμηδ., ΠΟ.ΙΘ ἰοο ἰρϑαπ) ἀεἢπίπνυ3. ἈθΓγβυβ 1105 ἀορπηαιϊοἰ 

υἱίδπὶ οἰΐδπλ (οἰ τς δϑϑογυπί, ἀυπὶ οπιηΐδ ὁχ φυΐθι8 υἱῖδ 

οοπϑίαί ονογίυαηϊ. Αἰς οοηίγὰ 604 1}}} πηθη(γὶ δδδουογδηΐ : 

ΟῚ Θηΐῃ Υἱδῦμ 86 διιίογγα, βοὰ {ποιηοῦο 86 μδροδὶ υΥἱϑ νἱ--. 

ἀοηάϊ ἱσπογᾶγα 56 ἀΐουπί. Εἰθηΐπι φυοα δρραᾶτγοὶ ροηίΐμπη}5., 

ποῃ ἰδπιθη υἱ δἰ( (416 φυ8]6 οογηϊίυγ. Ιρηἰ5 ἰ(6πι ἱποορηά 
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στιχὴν ἐπέχομεν. (00) χαὶ ὅτι χινεῖταί τις βλέπομεν, 
χαὶ ὅτι φθείρεται’ πῶς δὲ ταῦτα γίνεται οὐχ ἴσμεν. 
μόνον οὖν, φασίν, ἀνθιστάμεθα πρὸς τὰ παρυφιστά- 
μενα τοῖς φαινομένοις ἄδηλα. χαὶ γὰρ ὅτε τὴν εἰχόνα 
ἐξοχὰς λέγομεν ἔχειν, τὸ φαινόμενον διασαφοῦμεν᾽ 
ὅταν δ᾽ εἴπωμεν μὴ ἔχειν αὐτὴν ἐξοχάς, οὐχέτι ὃ φαί- 
νεται, ἕτερον δὲ λέγομεν: ὅθεν χαὶ ὁ Τίμων ἐν τῷ 
Πύθωνί φησι μὴ ἐχδεθηχέναι τὴν συνήθειαν. χαὶ ἐν 
τοῖς Ἰνδαλωαοῖς οὕτω λέγει, 

ι'υ0ῦ Ἀλλὰ τὸ φαινόμενον πάντη σθένει οὗπερ ἂν ἔλθη. 

χαὶ ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεων φησί, τὸ μέλι ὅτι ἐστὶ γλυχὺ 
οὐ τίθημι, τὸ δ᾽ ὅτι φαίνεται ὁμολογῶ. (06) χαὶ Αἷ- 
νεσίδημος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ΠΙυρρωνείων λόγων οὐδέν 

φησιν δρίζειν τὸν Πύρρωνα δογματιχῶς διὰ τὴν ἀντιλο- 
γίαν, τοῖς δὲ φαινομένοις ἀχολουθεῖν. ταὐτὰ δὲ λέγει χἀν 
τῷ χατὰ σοφίας χἀν τῷ περὶ ζητήσεως. ἀλλὰ χαὶ Ζεῦ- 
ξις ὃ Αἰνεσιδήμου γνώριμος ἐν τῷ περὶ διττῶν λόγων χαὶ 
Ἀντίοχος ὁ Λαοδιχεὺς καὶ ᾿Ἀπελλᾶς ἐν τῷ ̓ Αγρίππα τι- 
θέασι τὰ φαινόμενα μόνα. ἔστιν οὖν χριτήριον κατὰ τοὺς 

10 σχεπτιχοὺς τὸ φαινόμενον, ὡς καὶ Αἰνεσίδημός φησιν" 
οὕτω δὲ καὶ ᾿Επίχουρος. Δημόκριτος δὲ μηδὲν εἶναι τῶν 

φαινομένων, τὰ δὲ μὴ εἶναι. (107) πρὸς τοῦτο τὸ χρι- 
τήριον τῶν φαινόμένων οἱ δογματιχοί φασιν ὅτι ὅτ᾽ ἀπὸ 
τῶν αὐτῶν διάφοροι προςπίπτουσι φαντασίαι, ὡς ἀπὸ 

18 τοῦ πύργου ἢ στρογγύλου ἣ τετραγώνου, ὃ σχεπτιχὸς εἰ 
μὲν οὐδετέραν προχρινεῖ, ἀπραχτήσει" εἰ δὲ τῇ ἑτέρα 
χαταχολουθήσει, οὐχέτι τὸ ἰσοσθενές, φασί, τοῖς φαινο- 
μένοις ἀποδώσει. πρὸς οὺς οἱ σχεπτιχοί φασιν ὅτι ὅτε 
προςπίπτουσιν ἀλλοῖαι φαντασίαι, ἑχατέρας ἐροῦμεν 

30 φαίνεσθαι" χαὶ διὰ τοῦτο τὰ φαινόμενα τιθέναι ὅτι φαί- 
νεται, τέλος δὲ οἱ σχεπτιχοί φασι τὴν ἐποχήν, ἣ σχιᾶς 
τρόπον ἐπαχολουθεῖ ἣ ἀταραξία, ὥς φασιν οἵ τε περὶ τὸν 

Τίμωνα καὶ Αἰνεσίδημον: (108) οὔτε γὰρ τάδ᾽ ἑλούμεθα 
ἢ ταῦτα φευξόμεθα ὅσα περὶ ἡμᾶς ἐστι" τὰ δ᾽ ὅσα περὶ 

16 ἡμᾶς οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ κατ᾽ ἀνάγχην, οὐ δυνάμεθα φεύ- 
γεῖν, ὡς τὸ πεινῆν χαὶ διψῆν καὶ ἀλγεῖν" οὐχ ἔστι γὰρ 

λόγῳ περιελεῖν ταῦτα. λεγόντων δὲ τῶν δογματικῶν ὡς 
δυνήσεται βιοῦν ὁ σχεπτιχὸς μὴ φεύγων τό, εἰ χελευσθείη, 
χρεουργεῖν τὸν πατέρα, φασὶν οἱ σχεπτιχοὶ περὶ τῶν 

ὃυ δογματιχῶν ὡς δυνήσεται βιοῦν " " ζητήσεων ἐπέχειν οὐ 
περὶ τῶν βιωτιχῶν χαὶ τηρητιχῶν, ὥςτε χαὶ αἱρούμεθα 
τι χατὰ τὴν συνήθειαν χαὶ φεύγομεν χαὶ νόμοις γρώ- 
μεθα. τινὲς δὲ χαὶ τὴν ἀπάθειαν, ἄλλοι δὲ τὴν πραό- 
τητα τέλος εἰπεῖν φασι τοὺς σχεπτιχούς. 

ΚΕΦ. 18Β΄. 

ΤΙΜΩΝ. 

8ὲ 00. Ἀπολλωνίδης ὁ Νιχαεὺς ὁ παρ᾽ ἡμῶν ἐν τῷ 

ΒΙΒΛ. Θ, ι6. ἸΊΜΩΝ. 
δοηςπυ8, ΤοΓΌ πὶ 8 ἢ ἱποοιάθηἀϊ δίῃ γϑπ δϑοο Ξε εε 

οσηπεπηυβΒ. (405) Εἴ πιονογ αυοπηρίδηι εἰ πιοτὶ νἱάδηςεις, 

σογα ἰδίδ 4110 ρδοίο ἢδηϊ ἱρμογδπιθβ. Εἰ5 ἱἰρίίυγ, δέυσειξ, 

βοϊυπι τοὶ υοίδηγαγ, 418 οοπδρίουΐβ γοῦυς ργοχίπης δροῖ- 

δίαπι ἱποογτίδ. Νδιίῆχυς ἀυπ| ἱπιδρίποι οηγποη 85 δ; δες 

ἀϊοίπιυβ, φυοὰ νἱἀοίαγ οχροπίπηιδ; αὐυπὶ τοῦτο πο μδνοτο 

ΘΕ ΠΟ ἢ [85 858 ΓΙ 2.8, ΠΟ .81π 4υοὰ οογηϊζυν, δορὰ δυά ἀτ- 

εἰμηυδ : υηᾶ6 οἱ Του ἰπ ΡΥΓΒΟΩΟ δἱΐ 86 ΠΟ δχοθϑαὶθδθο οὐδε- 

βυοίυάϊπο!. Εἰ ἰπ δἰ πιπἸδογὶβ [18 αἱεὶξ, 

ΑΡΡΆγθἢ8 αυοούῦπαιι γρηϊΐ, ἀοπιπαίυγ υμένὶΣ. 

Αἴᾳῃα ᾿ῃ ἰἰβ8 Ζ080 δοῦρα ἀ6 βοηβίυβ, Μοὶ, ἱπχυϊξ, ἀ]ο 6 ὅβαα 

ὯΟΠ δῖο, δο νυἱάεγὶ (δίθοσ. (106) ΔΕ ποδί οπιυβ ΄χυογοε ἴα 

ὈΓΐπιο ἀ6 Ρυγγιοποίβ γα ηΐθυ8 πἰ ἢ] δἷὲ μοῦ πιοάυπ ἀορτηδ- 

ι[(5 ἀοῆηῖγο Ῥγγγιιοποῖη ργορίογ οοηἰγδαϊοϊοποιι, τόσα 

αυδ κυηΐ οοηδρίευδ δοαυ]. Ἐδάρι ἰογης δἰΐ οἱ ἰπ {{ΠπἸσῸ 

οοπίΓα βδρίοπ ΐδπὶ οἷ ἰη ᾿ἰργο ἂς χυδοδίομο. Ζεαυσὶς θεω 

ΑΕ ποβίἀθπνὶ ἀϊβεῖρυϊυ ἰη ἰΌγο ἀα ἀυρίϊεῖθυδ ταἰοηίνοξ, Αἢ- 

Ἐοοδυδαθο 1,δοάἀϊορηυβ οἱ Αρο 65 ἰπ Αργῖρρᾶ δδ ϑοϊπση μο- 

πυηΐ 4085 νἱἀοηΐυν. Εδὲ ἰσί(υγ οὐ ἑοῦ υπὶ δοουπά πη δορί - 

(086 ἰὰ φυοὰ νἱάοῖιγ, βίου οἱ ΑΕ ποσί ἀοπη5 δἰΐ : θὰ ἴῃ βεῶ- 

ἰοπ[δ οἱ Ερίοσυγαϑ (υἱξ. Ποσπο γ 08 γ6ΓῸ ΠΙἢΪ] δὲ θογαμπη 4085 

υἱ ἀδηίαγ ογογίιπι δβδ8,, ἰσῖδ δυ ΐοπι Π6 6586 ΄υϊδετα. (107) 
Αἀνοῦβαϑ πος ογογίυπι δογυπ αυς υἱάθηΐυγ ἀορτηδίδοξ 

δἰαπί, ΄συυπὶ δ ὺ ἰἰβάθπ) γοῦυ8 γδγὶΐ υἱδὰς οὔ͵ εϊδπίουν, χαεσε-- 

δαιποάσπι δὴ οδάθπ ἰυττὶ νοὶ γοϊυπὰϊ τοὶ χυδάγδιϊ σρϑοῖθβ, 

δοορίϊουπι 8ὲ πουίΐγυπ ργείογδί, πἰΠ}}} δοίογαπι ; 5 υογο δἷ- 

ἰεγᾶπι βοαυδίῃγ, ΠΟΣῚ ἰ8π, ἱπαυϊυπί, δ40.88 Υἱγὸβ 5 Ζιδ5 

υἱάοπίυν γοἀάϊαγυπι. Ουΐδθυδβ γοεροπάεπί βοορίϊεὶ : Οὐδπᾶο 

γαγὶ ἱποάυπὲξ ἸπηδρὶΠδίϊοΠπ65, υἱγδβαῦο υἱάδεὶ ἀϊοδπλβ : 

δίχυο ἰάθο Υἱβ ἐδ ἢ08 ρόπογα φυΐδ υἱάοπίυγ. Εἴμοιι μοδο- 

τυ δίδίυυηί δορρεϊοὶ δβϑϑθηδυβ γοϊοη ποῖ, 4υδη) υτλδεῖα 

ἰπδίδσ δηϊπιΐ ἰγδηη Π}84δε βοηυϊίυν, υἱ δἰΐ οἱ Τίμοη οἱ ΞἘπο- 

β ἀθπηῈ8 : (408) ΠΟΤ ΟηΪπὶ ἰδίδ οἰ ἱροπηβ δυϊ ἢδες [αρλοπνσκ 

485 ἰῃ ΠΟΌΪΒ διιπί ; 40:28 ΥΟΓῸ ἴΠ ΠΟΡΪ8 ὨΟῚ δυπί, δοὰ δῖ ἢ6- 

οοϑϑιἰδίθηι, Υἱίδγα Ὡοῃ ροβϑΌΠ,8, υἱ ὁδὲ δβογίγο οἱ δἐτἶγα εἰ 

ἀοίογα : Π0η Θηΐπι ἰδῖδ γδίίοησ ἴ0}}} ροδδυπί. Ὠϊοοπ 5 γοτῸ 

ἀορπιαί οἶβ ροβ86 Υυἱνϑγα βοδρίουπι πῸΠ ἀοίγοοίδπαο, 5 υ- 

θοδίυγ, οἴϊδιηι ραίγοῃῃ ποοᾶγε, γεφροπάδηΐ βοδθρίϊοὶ ἂς ὡσρ- 

πηδί οἶδ Ὑἱνογο ρο886 ἡ " ἀδ φυκρδίοπί 08 ἀϑοθηβυπι οοἰΐθογα, 

ΠΟΙ ἰΐοπι ἂς ἰΪ8, 408 δὰ νἱίδπι ρεγίϊποηΐ πῃ ὁδαυς οοηβοξ- 

νδηδ οογηθπηίυγ. Πἴδαυς εἱ οἰ ἰσί πηι ἰαυϊὰ ὁχ οοπευοίιμῖθο 

οἱ [ὑρίπιυ5 οἱ ἰορίθυβ υἱπηυγ. δυπὶ δυίοι φυὶ ἀϊοδηΐ δοερῖϊ- 

008 βηθπὶ ἀΐτῖ596 ἰγᾶπαυ}}} πὴ δαίπιὶ δἰαῖαπι, βυηί ἰΐδι φαὶ 

ἰοηἰδίοπι. 

ΟΑΡ. ΧΙΙ. 

ΤΙΜΟΝ. 

108. ΑΡΟΙ Ομ 65 Νιοδοθμβίβ Ὠοϑίγδϑ ἰπ ρείπιο Ουπιπιξηϊδ- 

πρώτῳ τῶν εἷς τοὺς σίλλους ὑπομνημάτων, ἃ προςφω- 1 τίογυπι ἰῃ 5,}105 ᾿ἶντγο,, φυοὰ ορυ9 διαπι {16 Τινοτίο Οἰϑαδεὶ 

νεῖ Τιδερίῳ Καίσαρι, φησὶ τὸν Τίμωνχ εἶναι πατρὸς ἀοάϊςανὶ!, ΤΙ πποΏ θη δϑϑογὶϊ ρμαῖγο Τἰπιάγοιιο, βεθεγα Ἀ μὲ ΐ8.- 



1Β.ὄ ΙΧ, 12. ΤΙΜΟΝ. 

μὲν Τιμάρχου, Φλιάσιον δὲ τὸ γένος" νέον δὲ χαταλει- 
φθέντα χορεύειν, ἔπειτα χαταγνόντα ἀποδημῆσαι εἰς 
Μέγαρα πρὸς Στίλπωνα" χἀχείνῳ συνδιατρίψαντα αὖθις 
ἐπανελθεῖν οἴκαδε χαὶ γῆμαι. εἶτα πρὸς Πύρρωνα εἰς 

5 Ἦλιν ἀποδημῆσαι μετὰ τῆς γυναιχὸς κἀχεῖ διατρίόειν 
ἕως αὐτῷ παῖδες ἐγένοντο, ὧν τὸν μὲν πρεσδύτερον 
Ξάνθον ἐχάλεσε χαὶ ἰατρικὴν ἐδίδαξε χαὶ διάδοχον τοῦ 
βίου κατέλιπε. (11) ὃ δ᾽ ἐλλόγιμος ἦν, ὡς χαὶ Σωτίων 
ἐν τῷ ἐνδεχάτῳ φησίν. ἀπορῶν μέντοι τροφῶν ἀπῆρεν 

10 εἰς τὸν Ελλήςποντον χαὶ τὴν Προποντίδα" ἐν Χαλχη- 

δόνι τε σοφιστεύων ἐπὶ πλέον ἀποδοχῆς ἠξιώθη" ἐντεῦθέν 
τε πορισάμενος ἀπῆρεν εἰς ᾿Αθήνας, χἀχεῖ διέτριθε μέχρι 
χαὶ τελευτῆς. ὀλίγον χρόνον εἰς Θήδας διαδραμών. 
ἐγνώσθη δὲ καὶ ᾿Αντιγόνῳ τῷ βασιλεῖ χαὶ Πτολεμαίῳ τῷ 

δ Φιλαδέλφῳ, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς ἰάμδοις αὑτῷ μαρτυρεῖ. 
Ἦν δέ, φησὶν ὁ ̓ Αντίγονος, καὶ φιλοπότης καὶ ἀπὸ τῶν 
φιλοσόφων ἐσχόλαζε χαὶ γὰρ ποιήματα συνέγραφε χαὶ 
ἔπη καὶ τραγῳδίας καὶ σατύρους χαὶ δράματα χωμικὰ 
τριάκοντα, τραγιχὰ δ᾽ ἑξήκοντα, σίλλους τε χαὶ χιναί- 

20 ὅους. (1Π) φέρεται δ᾽ αὐτοῦ χαὶ χαταλογάδην βιῤλία 
εἰς ἐπῶν τείνοντα μυριάδας δύο, ὧν χαὶ Ἀντίγονος ὁ 3 
Καρύστιος μέμνηται, ἀναγεγραφὼς αὐτοῦ καὶ αὐτὸς 
τὸν βίον. τῶν δὲ σίλλων τρία ἐστίν, ἐν οἷς ὡς ἂν σχε- 

πτιχὸς ὧν πάντας λοιδορεῖ χαὶ σιλλαίνει τοὺς δογματι- 
35 χοὺς ἐν παρῳϑίας εἴδει. ὧν τὸ μὲν πρῶτον αὐτοδιήγη- 

τὸν ἔχει τὴν ἑρμηνείαν, τὸ δὲ δεύτερον χαὶ τρίτον ἐν 
διαλόγου σχήματι. φαίνεται γοῦν ἀναχρίνων Ξξενοφάνην 
τὸν Κολοφώνιον περὶ ἑκάστων, ὃ δ᾽ αὐτῷ διηγούωενός 

ἐστι" καὶ ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ περὶ τῶν ἀρχαιοτέρων, ἐν 
80 δὲ τῷ τρίτῳ περὶ τῶν ὑστέρων ὅθεν δὴ αὐτό τινες χαὶ 

ἐπίλογον ἐπέγραψαν. (113) τὸ δὲ πρῶτον ταὐτὰ περιέ- 
χει πράγματα, πλὴν ὅτι μονοπρόςωπός ἐστιν ἣ ποίησις" 
ἀρχὴ δὲ αὐτῷ ἥδε, β 

ἝἜσπετε νῦν μοι ὅσοι πολυπράγμονες ἐστὲ σοφισταί. 

36 ἐτελεύτησε δ᾽ ἐγγὺς ἐτῶν ἐνενήχοντα, ὥς φησιν ὁ Ἂν- 
τίγονος χαὶ Σωτίων ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ. τοῦτον ἐγὼ χαὶ 
ἑτερόφθαλμον ἤχουσα, ἐπεὶ χαὶ αὐτὸς αὑτὸν Κύχλωπα 
ἐχάλει. Γέγονε δὲ καὶ ἕτερος Τίμων ὁ μισάνθρονπος. ὃ 
δ᾽ οὖν φιλόσοφος χαὶ φιλόχηπος ἦν σφόδρα χαι ἰδιοπρά- 
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δ΄} [π|556., ᾿νμο πη 86 τοἰοίυπι ἰῃ {Πποαί γἐβ 58} 8586, ποι 

ἀοίπάδ Δβρογπδίιπι Μορλγᾶ 86 δὰ 5[Π]Πρόποηλ οοπίμ} 556, 4υΐ- 

οὐπὶ αἰα( 1.8 ΘΟΠηπιογδίυπι γυγϑυ5 ἴῃ ρδίγίδπι γα ἶ8θ6 ὑχο- 

ΓΟΙΏ406 ἀυχίβ56. Τυμ ἰη ΕἸϊάΘηι Ὑδηΐδοο οὐπ ὑχόγὸ δὰ 

Ῥυγγβόηοιῃ ᾿ὈΪ4ι16 πηογαῖα πὶ 6556 αποϑὰ {1 [1] πδιϊ οβϑοηξ, 

που 4 Πηδ)0Γ πϑίι: ογαΐῖ, Χδηΐμιιπ) γόοσᾶς86 πηραϊοὶ- 

ΠΒΙΏΠΙΙΟ ἀροιίβεθ ΒΟΠΟΓΟΠΙ 6 Πογθάθπη το]! ΐβδ86. (110). 

Μαᾶρπᾶ Πογορδὶ (ἀπ, υἱ δυιοίογ 6βί δοϊίοῃ ᾿ἶδγο υηάοοίηιο ; 

564 ργορίεγ Υἱοίυ8 ροπυγίδι, πῃ ἨδΙοβροπίυπι Ῥγοροηί- 

ἀοαια οοηορβϑϑὶί δία ΟἸια! σοάοηθ ἃγίθηι ἀἰσθηὶ ἰγδθῃβ 

ἴῃ ΠιᾶΡΠΟ ΠΟηΟΓΘ ὨΔΌϊ 5 65. Ηἷης ἦΔπ| Ἰοευρ]οίϊον (Δεΐυ9 

ΑἰΠοηδ85 ργοίθείι5 δϑί δίαχιϑ ΠΠ1|ὸ δά οὐϊΐαπι υὑϑ4ι16 ρόγβανο- 

ΓΑΥΪΐ, Π60 ἰδὶ ρδ} 1806 ΤΙ Ε88 ἀἰρΓοβ88}8 6βί. Εἰΐπὶ Αἢ- 

ἔἴζοηο τορὶ οἱ Ρίοϊοπιθο ῬΙ} δά ρο ἐορπίίυϑ [υἱΐ, δἰουϊ 

ἦρ86 ἰῃ Δ} 185 ἀ6 86 (εβίδίυγ. ΕΓδί διιΐεπι, ἰπαυΐξ Αἰ ϊροηυβ, 

οἱ ροίδίον οἱ ἃ Ρ)}]ΟΘορἢϊ διι 5 Δ ογγοηι ἰηίογάιπη 

ΘΟΙΠΡΟΠΘθδῖ : πᾶπὶ οἱ ροθπηδί οοπϑογίραϊξ οἵ δρίοδ οἱ ἱτᾶ- 

δι ρἀϊα5 οἱ βϑίγγοβ οἱ οοιης ἀΐδ8 ἰγἰμίπία, ἰγαρα"αΐδ8 γϑγο 

βοχδσίηίδ, 5.1108 ἰἰἐπὶ οἱ οἰπεράοϑ. (111) ΕογυηίυΓ οὐυϑ οἱ 90- 

ἰυΐα οταίίοπο ᾿ἰγὶ δὰ υἱρίμιἑ σογϑυ πὶ χα }}Π|ἃ ἰοπ οηίοβ, 

αυοτυπιὶ οἱ Απίϊροῃυβ ΟΔγΥϑ[ [8 πιο ηλἰηἰΐ, 4υ] οἵ ἰρ86 υἱίδῃο 

608 Θοπϑογί μϑί(. δι] ογυπι γογο Εἰ τὶ (Γ68 βαηΐ, ἰῃ φυΐδυβ υἱ- 

Ῥοΐα δοδρί οι 'ῃ ἀορηηδίίοοϑ ΟΠΠἸΠ68 πιδ] δἀϊοίἃ δίᾳιια οοην οἰ 

ἰπἰογαασί, γογβαβ γοίοσυμπ ροοίδγιιπι ραγοά 8 ἀοοοίοη5. Εχ 

[8 ργίπη8 ρογροίυδηι ἢδροί ογϑιΘηθπι, δοουπάυδ δυίοιη οἱ 

ἰεγιϊυ8 αἰδορὶ δροοίθιι ἰοποηΐ. ΝΟΙρο 8656 ἱπάυχὶξ ΧΟπο- 

Ρμδηθπ) ΟΟἸΟΡΙΟΠίυπη ἀθ βἰηρι}}8 ἰηἰογγοραπίοπι, οἱ {}16 οἱ. 

οπιηΐδ παῦγδί. Αἰαυο ἰη βεουπᾶο αυϊάθπ) ἀ6 δηιχυ ον, 

ἴπ ἰογίϊο δυΐδθμι ἀ6 ροβίογίογί δυ8 δοὶΐ : υπάδ {ΠΠπ} φυΐϊάδπι 

ἘΡΙΙοσυμῃ ἰμϑογίρϑογο. (112) Ῥυηυ5 δαίοπι οδάσπι οοπίϊποί, 

ῥὈγίογαυδπι φυοά ροσδὶδ 1118 δχ υ:πηἃ ἱρδίυβ ρογβοῃδ δϑί : "ος 

δυίοχῃ ἰΠἸ|ὺ5 ο5ἱ ἰπιἰἰυτη, 

ΝΌΠΟ χηἷι} δά βία ΟΠΊΠ68, 568 ἱπηρογίυηδ, Ξορἰ ἰδία". 

Μογίυυϑ 681 δυίοπη ΔΙΠΟΓΆΌΠῚ δγπηα ποηδρίηίδ, υἱ αἰΐ Απίϊ- 

βου 8 οἱ δοίίοῃ ἰῃ υπάδοίπηο. Ησης ομὸ ᾿υδόιπὶ [π͵ϑθ6 δοοορὶ : 

81} Οἱ ἰρ86 ΟὙΟΙΌρΘῖ 86 Δρρο! ]αρδῖ, Ευϊξ οἱ δ) ίεγ ΤΙ πιοὴ 

Ποιηΐηυπι οϑοῦ. ΡΠ ἰοδορἢι5 ἰρίίυν Τἰμηοη [ Πογίογι πη 

4 χυο 5ἰυάϊοβιι πιδχίπιο ἃ0 δἰδὶ τίνθηβ, χυδπιδάπιοάμμ οἱ 

40 Ὑμῶν, ὡς καὶ Ἀντίγονός φησι. λόγος γοῦν εἰπεῖν “Ἱερώ- ὃ Απιϊροπυβ γείεγί. Ἐεγίας ΗΪΟΓοπγμῖὰβ Ῥοπραϊοιϊςυβ 46 1110 
νυμον τὸν περιπατητιχὸν ἐπ᾽ αὐτοῦ. « Ὥς παρὰ τοῖς 
Σκχύθαις χαὶ οἵ φεύγοντες τοξεύουσι χαὶ οἱ διώχοντες, 

οὕτω τῶν φιλοσόφων οἷ μὲν διώχοντες θηρῶσι τοὺς μα- 
θητάς, οἱ δὲ φεύγοντες, χαθάπερ καὶ ὁ Τίμων. » (113) 

.«5 Ἦν δὲ καὶ ὀξὺς νοῆσαι χαὶ διαμυχτηρίσαι" φιλογράμ- 6 
ματός τε χαὶ τοῖς ποιηταῖς μύθους γράψαι ἱκανὸς χαὶ 
δράματα συνδιατιθέναι. μετεδίδου δὲ τῶν τραγῳδιῶν 
᾿Αλεξάνδρῳ χαὶ “Ομήρῳ. θορυδούμενός θ᾽ ὑπὸ τῶν θε- 
ρχπαινῶν χαὶ χυνῶν ἐποίει μηδέν, σπουδάζων περὶ τὸ 

Ὁ0 ἠρέμα ζῆν. φασὶ δὲ χαὶ Ἤλρατον πυθέσθαι αὐτοῦ πῶς 
τὴν Ὁμήρου ποίησιν ἀσφαλὴ χτήσαιτο, τὸν δὲ εἰπεῖν, 
« εἶ τοῖς ἀρχαίοις ἀντιγράφοις ἐντυγχάνοι χαὶ μὴ τοῖς 
ἤδη διωρθωμένοις. ν εἰχῇ τ᾽ αὐτῷ ἔχειτο τὰ ποιήματα, 

αἰχίβεα, δίεμέ αρμᾶ δονίδαϑ εἰ φμεὶ δισίμηί οἱ φμὶ ρεγε6- 

φμμηίι δασὶ ας ἰογχιοπί, ἑέα οἱ αρμα ρῃῥϊίοξορδος αἰ{έ 

Ῥεγϑοφμοπαᾶο αἰβοὶρμίος σαρίμπέ, αἰϊὲ Λιρίο0, ψιιδηι- 

αὐἀπιοάμηι εἰ Τήποπ. (113) Ἐγαΐ δυΐεπι δογὶ ἱηροηΐο δὰ 

Ρογοϊρίοπάυμπι δίᾳυο δὰ ἰγγίἀθηάυπὶ ργοπηρῖιϊι8 οἱ γϑ πη : 

ῬοΓγο 90υ θοαὶ βἰυϊοθαβ, αἱ φυὶ ροοίἰ8. δὲ (δ ι}85 βογθογα 

Ροδβοί οἱ ἀγαιηδίδ σοπῃροηογα. Τγδροϊᾳβ 50.885 οὑπὶ ΑἸοχδη- 

το οἱ ἩοπιοΙΟ σοΙΠλΠΠίοδΓα ϑο]ο δαί. Β' αυῦπ) γα] ἃ δποὶ!- 

ιἰ8. γ6] ἃ οδηΐϊνι8 ρογίυγαγοίυγ, ΠΙἢ}} ροῦδῖ, ἰὰ ὅσοηϑ υἱ 

νἱΐίδηι ἀσρογοί ἰγαηαυ! άπ). Αἰυπὶ Ατγαίαπι ΔῸ [Π|0 4υςοϑἶβθο 

400 φῬϑοίο χυϊβρίαπι Ηοπιλογὶ ροθβϑὶῃ 5ἰπ6 τηϑπ δ ΘΟηΒΟ ΑΙ 

ρΡοβϑοῖ, ᾿Πυπηαυς αἰχίθθο, δὶ δηϊυδ Ἰορογοῖ δχοηηρίαγία, 

ΠΟ 6ἃ 48" 8πὶ οογγοοίδ οἰδοηῖ. Νορίοοίδ δρυὰ ἰὴ 



554 ΒΙ8Β. Θ, 

ἐνίοτε ἡμίόρωτα᾽ (ι:μ) ὥςτε καὶ Ζωπύρῳ τῷ ῥήτορι 
ἀναγνώσχοντά τι ἐπιτυλίττειν χαὶ χατὰ τὸ ἐπελθὸν 
διεξιέναι" ἐλθόντα τ’ ἐφ᾽ ἡμισείας, οὕτως εὑρεῖν τὸ ἀπό- 
σπασμα τέως ἀγνοοῦντα. τοσοῦτον ἦν ἀδιάφορος. ἀλλὰ 

ὃ καὶ εὔρους " ὡς μηδ᾽ ἀριστᾶν συγχωρεῖν. φασὶ δ᾽ αὐ- 
3 ᾽ὔ ἣ Ὸ ῇ ΄ τὸν Ἀρκεσίλαον θεασάμενον διὰ τῶν Κερχώπων ἰόντα, 

εἰπεῖν, « τί σὺ δεῦρο, ἔνθαπερ ἡμεῖς οἱ ἐλεύθεροι; 
᾽ 4 ’ 4} 7 ᾿ ᾿Ὶ ΄ συνεχὲς τ᾽ ἐπιλέγειν εἰώθει πρὸς τοὺς τὰς αἰσθήσεις 

μετ᾽ ἐπιμαρτυροῦντος τοῦ νοῦ ἐγχρίνοντας, 

0 Συνῆλθεν Ἀτταγᾶς τε χαὶ Νουμήνιος. 

εἰώθει δὲ χαὶ παίζειν τοιαῦτα. πρὸς οὖν τὸν θαυμάζοντα 
πάντα ἔφη, « τί δ᾽ οὐ θαυμαζεις ὅτι τρεῖς ὄντες τέττα- 
ρᾶᾳς ἔχομεν ὀφθαλμούς: « ἦν δ᾽ αὐτός θ᾽ ἑτερόφθαλμος 
χαὶ ὃ Διοςχουρίδης μαθητὴς αὐτοῦ, χαὶ ὃ πρὸς ὃν ἔλεγεν 

15 ὑγιής. (π5) ἐρωτηθεὶς δέ ποθ᾽ ὁπὸ τοῦ Ἀρχεσιλάου διὰ 
τί παρείη ἐκ Θηδῶν, ἔφη, « ἵν᾽ ὁμᾶς ἀναπεπταμένους 
δρῶν γελῶ.» ὅμως δὲ καθαπτόμενος Ἀρκεσιλάου ἐν 
τοῖς σίλλοις ἐπήνεχεν αὐτὸν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἂρ- 
χεσιλάου περιδείπνῳ, Τούτου διάδοχος, ὡς μὲν Μηνό- 

30 δοτός φησι, γέγονεν οὐδείς, ἀλλὰ διέλιπεν ἣ ἀγωγὴ ἕως 
αὐτὴν Πτολεμαῖος ὃ Κυρηναῖος ἀνεχτήσατο. ὡς δ᾽ 1π- 
πόδοτός φησι χαὶ Σωτίων, διήχουσαν αὐτοῦ Διοςχουρί-- 
δης Κύπριος καὶ Νικόλοχος ἹῬόδιος καὶ Εὐφράνωρ Σε- 
λευχεὺς Πραύλους τ᾽ ἀπὸ Τρωάδος, ὃς οὕτω χαρτεοιχὸς ᾿ 

35 ἐγένετο, χαθά φησι Φύλαρχος ἱστορῶν, ὥςτ᾽ ἀδίχως 
ὑπομεῖναι ὡς ἐπὶ προδοσίχ χολασθῆναι, μηδὲ λόγου 

᾿ τοὺς πολίτας χαταξιώσας. (ιι6) Εὐφράνορος δὲ διήχου- 
σεν Εὔθουλος ᾿Αλεξανδρεύς, οὗ Πτολεμαῖος, οὗ Σαρπη- 
δὼν χαὶ Ἡρακλείδης, Ἡρακλείδου δ᾽ Αἰνεσίδημος Κνώ- 

80 σιος, ὃς χαὶ Πυρρωνείων λόγων ὀχτὼ συνέγραψε βιόλία- 
οὗ Ζεύξιππος ὃ πολίτης, οὗ Ζεῦξις ὃ Γωνιόπους, οὗ Ἀν- 
τίοχος Λαοδικεὺς ἀπὸ Λύχου τούτου δὲ Μηνόδοτος ὃ Νι- 
χομηδεύς, ἰατρὸς ἐμπειριχός, καὶ Θειωδᾶς Λαοδικεύς- 
Μηνοδότου δὲ Ἡρόδοτος ᾿Αριέως Τ᾿ αρσεύς: ρόδότου δὲ 

86 διήκουσε Σέξτος ὁ ἐμπειριχός, οὗ καὶ τὰ δέχα τῶν σχε- 
πτιχῶν χαὶ ἄλλα χάλλιστα" Σέξτου δὲ διήχουσε Σαχτορ- 
νῖνος ὁ Κυθηνᾶς, ἐμπειριχὸς χαὶ αὐτός. 

1. ΤΙΝΩΝ, 

Ῥοομηδίδ ἰδοοθαηΐ, ἰηίογάσπη οἱ ὁογγοξδ. ((14) ΠΙπε 
αυυπὶ ΖΟρΡΥΓΟ ογδίουί ργιοϊορογοῖ 8] αυϊὰ, ἄσπὶ Πδγαπι οτο]- 
Υἱ δ, υτ8 5:0] ἰῃ πιθῃίθπι υϑηίθμαηΐ, γϑοϊία!ναὶ : οἱ υὐί δή 
αἰπη ἀπ ρογυθηὶϊί : γορογὶϊ [τϑρταθηΐίυπι, χυοὰ Βσυθαυδ 
[Γυβίτα υδοδίνογαῖ. 860 δγαΐ ΔΡ ὁπιηὶ αἰδοίῃ δίοῃας Δ 416 
δηΐπηΐ γᾶ πα 0}}}ΠΠΐ6 " οἱ 6 ργδηπάθγο υϊάθπη βἰπογοῖ. Αἰσηΐ 
δ 16Π| ἰρδυ πὶ 40} τἰἰκϑοὶ ΑΓΟ Δ υ πη [ὉΓᾺ ΠῚ ΟὐΓΟΟρα 
ἰγδηθθιηΐίθην, αἰ κίδοθ, Οὐἱὰ ᾿ς ἰὼ ὙΘ δι, δὲ ἢος Προ γὶ 
511Π}118 Ὁ ΑΒΘ Δ ΡαΟΟ ἀΐσογα βο  υς δγαΐ ἴῃ Θ08, υ] δυςσίογὶ2- 
ἴδπη 86 ΠΘ.10ΠῈ ΟΠ ΠΊΘΉ 18 ΘΟΠρΡΓΟΙΔΙΠΟΠ Δα πι {6 »4πέ - 

Οοηνοηϊΐ Αἰἰδρᾶϑ [6 οἱ Νυμπηοηπίυ. 

Οοπβυογογαί εἴ ἰδίᾷ Ἰυάογθ, Αἀ δυπὶ ἰρί(υγ φαΐ οποία πιῖγα 
Ἀαΐυγ, δἷξ, Ουἱὰ δυΐδπι ποη ΤΑΪΓΑΓΙ8, αιοὰ ἔγοβ ἀμ πη δίηχε9 
ᾳυδίίυογῦ ΠΑ ΘΠ} οου 09} Εγαϊ διυιίδπι αἱ ρ88 Ιαβευς αἱ Ὀϊο- 
ΒΟΟΓΙ 65 ἀἰβοΙρ.}0.8 6}018, 5 Δυΐθηι δ φῃρπὶι ἀἰοοθαὶ ἱπίορτίς 
ογὰξ οὐυ 8. (119) Βοσαίαβ. δυυΐδηὶ δἰ χυδπὰο 80 Αγοδεὶίδο 
ουγ χ ΤἼΘ 8 δάοβοοῖ, αἰΐ, ΕἸ νὸϑ ἰῃ ΔΡΟΓίο ἱπί θη γίάρδεη. 
Αὐγοθϑιδὰπη 406 π} ἰη 518 οδγρβογαὶ, ἰδ ὰδνυὴ ἰδγηθῃ ἰῃ 60 
Εἴἶδγο φυὶΐ ἱπδογι δἰ Γ ΑΓΟΘβ:]δὶ ΘρΌ] πὶ ἔαποθγα. Ἠυ)υβ ευς- 

7 ὁοδδοῦ, υἱ Μοποάοίυβ γοίδγί, πθπ)ο ζυϊΐ, βρὰ δ᾽αβ ἀοίβεϊξ 
ἰπδίαἱαπι ἀοηοο {]υὰ Ρίο]επιθουβ ΟΥγοπθηβὶβ ἱπείδαγαγίξ. 
Ῥογτὸ ἩΪρροδθοίυβ εἰ δοίϊοῃ ἰρβίι.8 δυάϊΐογοβ [υἷδβ6 ἰγδὰαπς 
Ὀϊοβοογίάειι Ογργίαπι οἱ ΝΙοοἰοολυπ, ΒΠοάϊυτη Ευρῆγδηο- 

ε, ΤΙ] 06 δοἰθασίαπι οἱ ῬγΎ πὶ 6 Τγοδάθ, αυΐ δάϑθο οοω- 
. δίδῃ!! δηΐπιο [υἷξ, υἱ ἔγδὰῖ! ΡΠΥ]Ατονας ἴῃ ιἰδίοτίϊβ, υἱ ραΐ6- 

ΓΕΪΌΓ 56 ἰη] 88 σο] υ11 ργοάϊογεπι ογαςίαγί, οἶνος ἢ6 γϑῦῦο 
αιάοπ) αἱμπαίυβ. (116) Εὐρ!γᾶπογοπὶ δυΐθαῃ ΕΠθυ ας 
ΑἸοχδηάγίηυϑβ δυάῖν!, ΕΠ θα] ναγοὸ Ρίο]οιηδρὰβ δυάϊΐον [υὐΐ, 
Θ.ΠῚ ΥΟΓῸ Βδγρθάοῃ οἱ ΗΠ γδΟ 1168 δυιάϊεγο, ροῦγο Ηδγδο θα, 
“Ἐποβίἀθιγιβ Οποβίαβ δα νξ, φὰ! ΡΥγγβοπθᾶγιιηλ γα οΠ ἕὴ 
οὐΐο οοηϑογίρϑι Πἰργοβ; “Ἐποβίθπιυπι Ζουχίρρυς οἰντί5 ὃ 
Ζευχίρρυπι γοργὸ Ζουχίβ χυὶ Γωνιόπους ( φεαεὲ ΔΏΡΏΪ 65 ) 
ἀϊοῖι5 ὁδί; ᾿ππς ΑΜ] οομυ.5 1,δοάϊοοηϊ5 δχ Ζγοο, αυοῖ) 
ΓυΓΒ8 Μοποάοίῃ5 ΝΙοοπηθά θηβ5, πιοάΐουβ οπιρί τίου, οἱ 
ΤιΠοοάδϑ 1,δοἀϊοοηυβ δυάϊνογο Μοποάοίαμῃ δυΐοπῃ Ηοτο- 
ἀΔοίυβ Ατίεὶ ἢ] 5 Ταγβοπβίβ, Ἠογοάοίαπη γογο ϑοχίυβ οπιρί- 
γίουβ δυάϊν!ξ, ου}8 δκυπί ἀἄδοδηι |8 ἀθ βοοριϊοἰβ νοϊυπιΐμδ 
ΔΙίδαυθ ρα] ΟΠ ογτ πιὰ ; ρΟγγο δαχίυμ ϑαίυγηίΐηι5 δυάϊνἑξ οο- 
βποπλθηΐο ΟΥ̓ ΠἸΘμ88, οἷ ἴρ86 Ἔπιρίγίουβ. 

ΝᾺ 
"- 



ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤΙΟΥ͂ 

ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΔΟΣΟΦΙΑ 

ΕΥ̓ΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ 

ΤΟ ΔΈΚΑΤΟΝ. 

ἘΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

Ἐπίχουρος Νεοκλέους χαὶ Χαιρεστράτης ᾿Αθηναῖος, 

τῶν δήμων Γαργήττιος, γένους τοῦ τῶν Φιλαϊδῶν, 
ὥς φησι Μητρόδωρος ἐν τῷ περὶ εὐγενείας. τοῦτόν 

φασιν ἄλλοι τε χαὶ Ἡραχλείδης ἐν τῇ Σωτίωνος ἐπι- 
ὁ τομῇ, χληρουχησάντων ᾿Αθηνχίων τὴν Σάμον, ἐκεῖ 
τραφῆναι, ὀκτωχαιδεκέτη δ᾽ ἐλθεῖν εἷς ᾿Αθήνας, Ξενο- 

χράτους μὲν ἐν ᾿Ακαδημίχ, ᾿ἈΑριστοτέλους δ᾽ ἐν Χαλχίδι 
διατρίδοντος. τελευτήσαντος δ' ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μα- 

χεδόνος χαὶ τῶν ᾿Αθηναίων ἐχπεσόντων ὑπὸ Περδίχχου, 

ὈΙΟΘΕΝΙ5 ΠΑΒΆΤΙῚΙ 

ΥἹΓΡΖ ΕΤ ΡΙΑΟΙ͂ΤΑ ΟΓΙΑΒΟΆΠΜ ΡΗΙΠ050- 

ΡΗΟΒΌΜ ὈΕΟΕΜ ΠΙΒΆΙΒ ΟΟΜΡΒΕΗΕΝΒΑ. 

ΠΙΒΕᾺ ὈΕΟΜΌῦϑ. 

ΡΙΟΌΕΌῦσ. 

1 Ἐρίευγυϑ ΝΟΟΟΙ 5 οἱ ΟἹ γοδίγαίο ἢΠὰ5, ραϊγία Αἰ μοηΐθῃ- 

δἰβ, ρᾶσο Οδγροί(υ5, οχ Ρ} Πα ἀᾶγιιπὶ [Δη}}} 4, οἱ Μείγυ- 

ἄἀοτυ8 ἰῃ ἰγὸ ἀὸ Νοβὴ! δία γοίογί. ἤσπς ἰυπ) Αἱ ὶ ἀὶ- 

οὐπί, ἴυπ| ἱπργίμ}8 Ἠογας 405 ἰῃ δοιοηΐβ οροπηθ, ΄υυπὶ 

Αἰ ΘΠ Θἢ508 5ΔΠΊ.Π) ΟΟἸΟΠΟΒ Πιἰβἰδϑοηΐ, {116 ἢυϊγί [πὶ 6586, 

δίχυο οεἴανυπ) οἱ ἀδεϊμηυπι ἀσοηίοιῃ ἰδ Δηημ πὶ Αἰ}6- 

Πᾶ8 ΟΟΠΟρδ5ἷ8586, 400 ἰοΙΏΡΟΓΟ Χοηορογδίοβ ἰῃ Αὐδαριηίδ, 

Αὐὔἰβϑίοίο! οβ νογοὸ ΟἹ Δ] οἰ 6 βου οίδιη μδροθδηΐ. 1)ο[υηοσῖίο 8ι:- 

(ὁπ Αἰδχδηᾶγο ΜϑοΟοαοηΠ) γοῦθ, ΄φυυπὶ Αἰ ΠΟ Π θἢ565 ἃ Ροῦ- 

10 μετελθεῖν εἰς Κολοφῶνα πρὸς τὸν πατέρα" (3) χρόνον 4 ἀΐοοδ 5υ  Δοῖ! Θββθηΐ, ΘΟ ΟρΒοπθπη 8ε δὰ ραῖγοπι οοη(ι 886 : 

δέ τινα διατρίψαντ᾽ αὐτόθι καὶ μαθητὰς ἀθροίσαντα 
πάλιν ἐπανελθεῖν εἰς ᾿Αθήνας ἐπ᾽ ᾿Αναξιχράτους, χαὶ 
μέχρι μέν τινος κατ᾽ ἐπιμιξίαν τοῖς ἄλλοις φιλοσοφεῖν, 
ἔπειτ᾽ ἰδία πως τὴν ἀπ’ αὐτοῦ χληθεῖσαν αἵρ;σιν συ- 

1 στήσασθαι. ἐφάψασθαί τε φιλοσοφίας αὐτός φησιν ἔτη 
γεγονὼς τέτταρα χαὶ δέχα- Ἀπολλόδωρος δ᾽ ὁ Ἐπι- 

χούρειος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ ᾿Επιχούβου βίου φησὶν 
ἔλθεῖν αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοψίαν χαταγνόντα τῶν γραμ- 
ματιστῶν, ἐπειδὴ μὴ ἐδυνήθησαν ἑρμηνεῦσαι αὐτῷ τὰ 

20 περὶ τοῦ παρ᾽ Ἡσιόδῳ χάους. φησὶ δ᾽ “Ἕρμιππος 
γραμματοδιδάσχαλον αὐτὸν γεγενῆσθαι, ἔπειτα μέντοι 
περιτυχόντα τοῖς Δημοχρίτου βιθλίοις ἐπὶ φιλοσοφίαν 
ἀΐξαι (5) διὸ χαὶ τὸν Τίμωνα φάσχειν περὶ αὐτοῦ " 

ὝΤστατος αὖ φυσιχῶν χαὶ χύντατος ἐκ Σάμου ἐλθὼν 
20 Ἰραμμαδιδασχαλίδης ἀναγωγότατος ζωόντων. 

Συνεφιλοσόφουν δ᾽ αὐτῷ προτρεψαμένῳ καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
τρεῖς ὄντες, Νεοχλῆς, Χαιρέδημος, Ἀριστόθουλος, 
καθά φησι Φιλόδημος ὁ ̓ Επιχούρειος ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς 
τῶν φιλοσόφων συντάξεως" ἀλλὰ χαὶ δοῦλος Μῦς ὄνομα, 

40 καθά φησι Μυρωνιανὸς ἐν ὁμοίοις ἱστοριχοῖς χεφαλαίοις. 
Διότιμος δ᾽ ὃ στωιχὸς δυςμενῶς ἔχων πρὸς αὐτὸν πι- 3 

χρότατα αὐτὸν διαδέβληχεν, ἐπιστολὰς φέρων πεντή- ᾿ 
κοντα ἀσελγεῖς ὡς ᾿Επιχούρου, καὶ ὁ τὰ εἰς Χρύσιππον 
ἀναφερόμενα ἐπιστόλια ὡς ᾿Επιχούρου συντάξας. (4) 

86 ἀλλὰ καὶ οἱ περὶ Ποσειδώνιον τὸν στωιχὸν καὶ Νιχό- 
λχος χαὶ Σωτίων ἐν τοῖς δώδεχα τῶν ἐπιγραφομένων 

Διοκχλείων ἐλέγχων, ἅ ἐστι περὶ τοὺς εἰχοσιτέσσχρας,, 
καὶ Διονύσιος ὃ Αλικαρνασεύς. χαὶ γὰρ σὺν τῇ μητρὶ 
περιιόντα αὐτὸν ἐς τὰ οἰχίδια καθαρμοὺς ἀναγινώσχειν 

40 χαὶ σὺν τῷ πατρὶ γράμματα διδάσχειν᾽ λυπροῦ τινος 
μισθαρίου. ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀδελφῶν ἕνα προαγωγεύειν 
Λεοντίῳ τε συνεῖναι τῇ ἑταίρᾳ. τὰ δὲ Δημοχρίτου 
πεοὶ τῶν ἀτόμων χαὶ ᾿Αρριστίππου περὶ τῆς ἡδονῆς ὡς 

(3) υδῖ φυυπὴ δ φυδημάϊα οοπηππογδίυϑ 6Θβϑϑοΐ σο σγορΑβθο(4 0} 

αἀἰδοίρυ!οβ, Αἰπομὰ5 ἰἰΘγαπι γα 556 ἀγοϊοηΐε Απαχίογαϊθ, 

ἰδίας δὰ δ] φιοά ἰδιρυδ οὐχ οοἰεγίδ ἰῃ οοπηπιυπο Ρ ]]080- 

Ρ δίῃ 6586, ἀοἰΠά6 ΒΘΟΓΒΌΠ)Ὶ δοοίδπ) ἃ 56 τοσδίδηι οοπεοί ξυἱ8- 

86. Ὠεοοίπιο 4φυᾶγίο τογὸ ἐο(Δ[18 8ΠΠΟ ἢ} }]ΟΘΟΡ δ ἀᾶ ΓΘ Ορογδῃὶ 

ΟΟΡΙ556 'μ86 ἰοδι 8 οδϑὲ : Αρο!οάογυβ δυίθπῃη Ερίουγους ἰἱπ ᾿ 

Ργίπιο ἀς Υἱΐδ Ερίουγὶ γοίογί, {ΠπῸπ| δὰ ΡΠ} }ΠΟΒΟΡ]ἰᾶπῈ 86 σοἢ- 

ἴυ} 1586 οοηίοπιρίι ἰυἀϊπηαρσίδίτογαηι, ᾳυοὰ ρεοτγοοπίδηί 

4υϊἀπᾶπ| 6556ἴ δραιὶ Ηδδἰοάππὶ οἰΔ08, ΘΧρΟΠογο ποῃ ρμοίυἱδ- 

86η1. ΟΥΔΙΠΙΠΙΔίΪ Δ ΠῚ) Ὑ6ΓῸ {Πυ1 ἀοαιι 556 ργπγυηι ἃς ἀ6- 

τηυ πὶ ἰοΟ18 Ὠοιηοογΐ 11 γῖ8 ρἢ οϑορ ιΐα: ἀρ 586 Ορογδιη 

Ηεετηΐρρυβ δυοίογ οδί : (3) δἴχψιιδα οὐ ἰὰ Τἰπηοπθίῃ ἀ6 110 
ἀΐοογα : 

Ουἱυϊπηυβ ὁΧ ΡΠ γ 5, οἷ5 οἱ ροβοί πηι", ουἱ 58 Π}15 ἃ] (τίσ, 

ξγδηηπιδίϊοξ ἀοοίογ, Ποπιπυμαι γα 55 πιυ Ἰοη 6. 

Οοῃποοίδγυηί δυΐδηη 86 1} δι 1 }]Οϑορ!ἀπάυ πὶ ἰρθο Βογίδηϊο 

ἔγο8 ἰρϑίυϑ [ταίγες, ΝφοΟΙ68, ΟἸιθγθάθηϑ οἱ Ατ βου] 8, 

υἱ αἷξ ΡΙΠοάομηυ8 ἘΡίσυγουβ ἐπ ἀδοίμηο ΟΟπιροβ  ἰο ἢ 5 ρἢΐ- 

ἸοβορἝογυμη ; ΒΕΓΥῸΒ ἰΐοπ 11} }5 Μι5 ποπκΐπο, υἱ Μυτοηίδηυ 

γοίογί ἴῃ δ πα θ5 Ὠἰδίογί οἶδ οδρ ἶδυ8. ἘΕπὶπινογο Ὀϊοῖἑ- 

πὴ05 δίοίϊουβ ἱπίδβίο δάυογβιβ {ΠΠππ δηΐπ)0 δοουγίπηο ἱΠ πὴ 

ἰηδοςίδίι8 68[, χυϊπαυδρίηίδ ΟἰΓΟυ ΓΘ ἢ 8 ἱπηρυάίοδα οἱ 

ἰδϑεῖνδβ νοὶ υἱ ἃ. ἘΡ  σΌΓΟ βογὶ ρίδ8 δορί βίοϊδϑ, οἱ 8 φυὶΐ σἢγγ- 

βίρρὶ φυῶ (ἐγευδη(υγ ερί 8.011 δὰ Ἐρίουτγυπι γοίυ]! ; (4) Ρο- 

Β ΠΟηΐ 8 ἰἴοπ δίοίου5 εἰ ΝίοοἸδὺβ οἱ ϑοίίοῃ ἰῇ ἀυοάδείηηο 

οογυπι 4088 ἱπδογ θυπίυγ Ὠἱ00}18 ἀγχυμηοηίδ, 4υ: διιηΐ (6Γ 

ΠΌΠΊΘΓΟ Υἱρὶπί! φυδίίυον οἱ Ὀἰοηγβίυβ ΗΔ] οδγηδββου5. ΝΔΠ- 

406 υπᾶ Οἰπὶ τηδίγα ἀοηῃλοϑ Οἰγουΐδθα σδγηΐηα ρἰδου γα 

Ῥγροουηίοπι Εἰ ΓΆΒ4116 οὐπὶ Ραῖγε ἀοουΐβδ6 τηδγοραΐβ οχί- 

δυδ εἰΐρα ἰτδάυπί. ὕπυμη υοαι ὁ γαίγ 0.5 Ἰοποείπδίυπ) 

6886 ἰρουμθαυς 1,Θοη[0 πιογοίγιοὐἱ οοησγοαΐ 5ο] μη. [}6- 

το φυοαυς ἀδ Αἰοπιΐβ Αγ δι ρρίᾳιο ἀς Τοϊυρίδίο ΠἰγῸ5 
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ἴδια λέγειν" μὴ εἶναί τε γνησίως ἀστον, ὡς Τιμοχράτης 

φησὶ χαὶ Ἡρόδοτος ἐν τῷ περὶ ᾿Επιχούρου ἐφηδείας. 

Μίθραν τ᾽ αἰσχρῶς κολαχεύειν τὸν Λυσιμάχου διοιχη- 

τήν, ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς παιᾶνα χαὶ ἄναχτα χαλοῦντα᾽ 

6 (6) ἀλλὰ καὶ Ἰδομενέα καὶ Ἡρόδοτον καὶ Τιμοχράτην, 

τοὺς ἔχπυστ᾽ αὐτοῦ τὰ χρύφια ποιήσαντας, ἐγχωμιά - 

ζειν χαὶ χολαχεύειν αὐτὸ τοῦτο. ἕν τε ταῖς ἐπιστολαῖς 

πρὸς μὲν Λεόντιον" « Παιὰν ἄναξ, φίλον λεοντάριον, 

οἵου χροτοθορύδου ἡμᾶς ἐνέπλησεν ἀναγνόντας σοῦ τὸ 

τὺ ἐπιστόλιον. » πρὸς δὲ Θεμίσταν τὴν Λεοντέως γυναῖχα, 

« Οἷος, φησίν, εἰμὶ ἐὰν μὴ ὑμεῖς πρὸς ἐμὲ ἀφίχησθε, 

αὐτὸς τριχύλιστος ὅποι ἂν ὑμεῖς χαὶ Θεμίστα παρα- 

χαλῆτε ὠθεῖσθαι. « πρὸς δὲ Πυθοχλέα ὡραῖον ὄντα᾽, 

« Καθεδοῦμαι, φητί, προςδοχῶν τὴν ἱμερτὴν καὶ ἰσό- 

18 θεόν σου εἴςοδον. » χαὶ πάλιν πρὸς Θεαίσταν γρά- 

φων, νομίζειν " αὐτῇ παραινεῖν, χαθά φησι Θεόδωρος 

ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν πρὸς Ἐπίχουρον. (8) καὶ ἄλλαις 

δὲ πολλαῖς ἑταίραις γράφειν χαὶ μάλιστα ΔΛεοντίῳ, ἧς 

χαὶ Μητρόδωρον ἐρασθῆναι. ἕν τε τῷ περὶ τέλους 

20 γράφειν οὕτως" « Οὐ γὰρ ἔγωγε ἔχω τί νοήσω τἀγαθὸν 

ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλῶν ἡδονάς, ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι' 

ἀφροδισίων καὶ τὰς δι᾽’ ἀχροαμάτων καὶ τὰς διὰ μορ- 

φῶν.» ἔν τε τῇ πρὸς Πυθοχλέα ἐπιστολῇ γράφειν" 

« Παιδείαν δὲ πᾶσαν, μαχάριε, φεῦγε τὸ ἀκάτιον ἀρά- 

45 μενος. » Ἐπίχτητός τε χιναιδολόγον αὐτὸν χαλεῖ χαὶ 

τὰ μάλιστα λοιδορεῖ. χαὶ μὴν καὶ Τιμοκράτης ἐν τοῖς 

ἐπιγραφομένοις Εὐφραντοῖς, ὁ Μητροδώρου μὲν ἀδελ- 

φός, μαθητὴς δ᾽ αὐτοῦ, τῆς σχολῆς ἐχφοιτήσας φησὶν 

αὐτὸν δὶς τῆς ἡμέρας ἐμεῖν ἀπὸ τρυφῆς" ἑαυτόν τε διη- 

80 γεῖται μόγις ἐχφυγεῖν ἰσχῦσαι τὰς νυχτερινὰς ἐχείνας 

φιλοσοφίας χαὶ τὴν μυστιχὴν ἐχείνην συνδιαγωγήν. ΒΟ 

τόν τ᾽ ᾿Ἐπίχουρον πολλὰ χατὰ τὸν λόγον ἠγνοηχέναι 

χαὶ πολὺ μᾶλλον κατὰ τὸν βίον, τό τε σῶμα ἐλεεινῶς 

διαχεῖσθαι ὡς πολλῶν ἐτῶν μὴ δύνασθαι ἀπὸ τοῦ φο- 

10 ρείου διαναστῆναι" μνᾶν τ᾽ ἀναλίσχειν ἡμερησίαν εἰς 

τὴν τράπεζαν, ὡς αὐτὸς ἐν τῇ πρὸς Λεόντιον ἐπιστολῇ 

γράφει χαὶ ἐν τῇ πρὸς τοὺς ἐν Μυτιλήνῃ φιλοσόφους. 

συνεῖναί τ᾽ αὐτῷ τε καὶ Μητροδώρῳ ἑταίρας καὶ ἄλλας, 

Μαρμάριον καὶ ᾿Ηδεῖαν χαὶ ᾿Ερώτιον καὶ Νιχίδιον. 

40 χαὶ ἐν ταῖς ἑπτὰ χαὶ τριάχοντα βίδλοις ταῖς περὶ φύ- 4 

σεως τὰ πλεῖστα ταὐτὰ λέγειν χαὶ ἀντιγράφειν ἐν αὖ- 

ταῖς ἄλλοις τε καὶ Ναυσιφάνει τὰ πλεῖστα, χαὶ αὐτῇ 

λέξει φάσχειν οὕτως" « Ἀλλ᾽ εἴ τις ἄλλος εἶχε κἀχεῖνος 

ὠδίνων τὴν ἀπὸ τοῦ στόματος χαύχησιν τὴν σοφιστι- 

45 χὴν χαθάπερ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ἀνδραπόδων. » (8) 

χαὶ αὐτὸν Ἐπίχουρον ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς περὶ Ναυσι- 

φάνους λέγειν" « Ταῦτα ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ἔχστασιν 

τοιαύτην ὥςτε μοι λοιδορεῖσθαι χαὶ ἀποχαλεῖν διδά-- 
σχαλον. » πλεύμονά τ᾽ αὐτὸν ἐχάλει χαὶ ἀγράμματον 

60 χαὶ ἀπατεῶνα χαὶ πόρνον᾽ τούς τε περὶ Πλάτωνα Διονυ- 
σοχόλαχας χαὶ αὐτὸν Πλάτωνα ψρυσοῦν᾽ καὶ ᾿Δριστοτέ- 

λην ἄσωτον, ὃν χαταφαγόντα τὴν πατρῴαν οὐσίαν στρα- 
τεύεσθαι χαὶ φαρμαχοπωλεῖν" φορμοφόρον τε Πρωτα- 
γόραν καὶ γραφέα Δημοχρίτου χαὶ ἐν χώμαις γράμ- 

ΒΙΒΑ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

υἱ 5.108 ΔΘΒΟΓΌ 886 : ΠΟΤῈ [856 Ἰορ!ππ αὕτοσ, αἱ Τί- 

τοοζγαίοβ αἱ οἱ Ἡογοάοίυς ἰῃ ἰγο ἀδ Ερίουτγὶ μαρεείδεε. 

ΜιΙ(Ὠγώσυς 1 γοιπηδοῖ ἀϊδρεηϑοδίογὶ μοῦ ὀρ δ οἶδ5 ἂς δὰβ- 

ἰδίαπι 6356, Ῥερδῆθ ἰΠΠυπὶ ἃ0 τοροπὶ ἃρρεδᾶο; (5) ξἀο- 

τιοποῦμ ἰἰάοῃ οἱ Ηογοδοίυπι δίαυς Τιπιοοσδίεεα, {αὶ 

εἶλγα ἰρϑὶ5 βοοσζγείδ γοδαϊάθγδηῖϊ, ἰδυάδγο εἰδψθς οὗ δος 

ἰρβπι δϑϑοηίδεὶ. αἴχυς ἰπ ορίϑι0}15 δά μϑομαπη συ ΐδεδο 

ἴῃ υπης ποάυπι : Ο γα Αροϊϊο, εαγα [δοπίατίμιδι, σιαπε 

πος ἐμηιμὶίμο50 Ρίαιιδι ἐμιρίευεγπέ, σα δα 5 ἰδφετε- 

4πιι5, ἱκπ {ον μῖς ! Αὰ ΤὨορηγβίδηι ἰΐδε [,δομίοὲ ὑχοεεσε, 

Ῥγοπιρίιτι ἐπὶπι, ἱπαφυϊῖ, ραγαίιαημε ἐ00 5ιΝε, πἰξὶ υοΣ αὐ 

46 ργοποϊξεαπιὶπὶ, πιμιἰέμηι 'ρδε υοἰμίαϊμςε φμοσμπεφεε 

ῦος ας Τἰεἧπιϊδία πιο ἀζοεξΙΞαίὶ5, ργορείϊ. Αὰ Ργίδοεδεπε 

γοτΟ ἰογπιοβπι δἀοἰοϑοοηΐοηι, δεοάδδο, ἰηφυϊ!, αἀπεαδύξεαε 

μμηι αἰφιιε αἰυέπιιπι ἐπογέςϑιηι ορεγίεης. Ἐυτουδδῆδε 

δὰ Τιοηιιδίδπι 5ογ θοη5, δι }ἱ ἀθογοῖ:πι 6556 " ΘὍ τ δα πιοδιόσε, 

αἱ ΤΙοοάοΓυ8 ἐπ φυλγίο δάνογβθιβ Ἐρίσυγαπη ἰἰ το δἱὶ. (6) 

ΑἸ 5 ἰΐοπι οομρὶ υγῖθυ5 πογοί Γ οἱ δ βοσὶ ὶῖ,, οἱ [,θοαϊο [8- 

Ρῥτγίαιίβ, ΄φυᾶπὶ εἰ Μοίγοάοτγυβ διπιλγίί. Αἰχυδ ἰδ το ἀκ 

Εἰηίθυ5 5. Ἰοφυϊίυνῦ : δαπι ἐγμίάεα πἰλὶἐ λαῦδο φωοά ὃθ- 

πηι ἐπίεἰραπι, εἰ δαρογμηι υοἱμρίαίες εἰ σ΄“ ἐΣ φε- 

πεγεὶς οοπϑίαπέ εἰ φιξ αιιγίδιις ρμετεὶρὶ μπίμγ σασσμε 

δχ τη υεπαυδίαίε παδοιπίμ, αὐὐέτατη. ϑιοσνὶ ἔσει 

ἰῃ τρί ϑίοϊδ δὰ Ργίμβοοϊεπι : ΟἸπόνι αἀμέεξηε αἰδεὶρέπακι, 

ο δοπο, ὁχραηεὶς υεἰϊς οιπίδυς ἥισε. Ἐριεοίοῖας ᾳφυοχα 

αἱ Ἰαςοϊνίυς ᾿υφυσπίοπι 50! δὲ πιδχίπιίβσυδ ρῥγοῦγιβ ἰοθε- 

εἱι. Τἰπιοογαῖρα ἰΐθηι ἴῃ 115 χυδρ ἱπϑοσ δυπίωγ ἂς 1,2, 

Μοϊγοάοτὶ (τγαῖογ ἱραυβφυς ἀϊθείρυ]υς, ο}05 τοϊοῖδ βεδοδδ 

υῖ5 {ΠπῸπὶ ἀΐοῦθυ 5δἰησυ δ γόπηογο οχ ηἰπιὶ}5 ἀο] οδς ςοἰϊτα 

τοίετί,, 5040 6 ἰρδιπὶ πδεγδί υἱχ οἴϊπυρογο ροΐαϊθεο βοοϊογωςς 

ἡ1185 ρμ ἢ]! οϑοριιδηάϊ οοηϑυοίιυἀϊῃοθ πιγοιϊςυπιηυς τ δὲ ἱἐποὶὶ- 

ταΐαπΒ. (7) Ἐρίουγαπι αυοχας του} δ ἰη ῥα οβορὶλίδ 'σρο - 

Γᾶ556 δίαυο ἰπ Υἱΐδ ἰΙοῃφθ ρίυΓα, σοΟΥνοΓΌΌ6 δάδο πουϊξογᾶ- 

ΜΠ οΓ αἰδοίαπη υἱ πε! 08 ΔΠΠῸΒ ΟΟΠΒΌΓΡΕΓΕ ἃ 5618 βεφυῖ- 

τογὶῖ ; πηϊπδιιαῦς φυοίἀϊο ἰῃ εἰθο8 οοηϑυβοῖο, αἱ ἰρδὲ ἐδ 

ορίϑίοίδ δὰ [ϑοπίϊιπι βοΐ δίχυο ἰῇ δὰ χυδπὶ δὲ Μτε- 

{ΠΟ πο 568 ΡἐΠ]οδορίοβ ἀοάϊῖ. Οοπστοάίΐφις ΕΠ ὃς Μεϊγοδοτο 

οἱ βοογίδ δῖα, Μαγιηδγίυπ) οἱ Ἠοάϊΐδη οἱ Ἐγοίίυπι εἰ δ ει- 

ἀΐυμη. Αἰᾳιδ ἰῃ οἷϑ υο] απ ηἶθιι5 αι ἀθ Ναδίυγα γεγυαν 

βογ μοι ἰγὶσίπίδ ϑορίοπιὶ Ὠυπιθγο, ρίογδαυς οδάδτῃ ἀΐοόγε 

οσοπίγαγίδαιθ ἰῃ ἰροὶθ αυυμπὴ 8}1}59 ἰυπὶ Ναιυδιριδηὶ ταλχίσπιο 

δογίθογο, δίᾳιο δὰ νογῦυμ ἰΐΔ ἴδγο ἀΐοογο : ΑΓ δὲ φεὶς αἰϊκπς 

ἐγαί ἱ{6 ραγίιγὶοπς )αοίαπίϊα," αὖ οΥο ΞορΑϊείέϊξαπε, 

φμοπιαάπιοάπηπ οἰ αἰλὲ σογα ρίΓΕΣ ΕΣ πα πο ΡΙ ΟΥ̓͂Ν Να- 

γιετο. (δ) Ἰρδυῶσχυδ Ἐρίουγαπι ἰπ ἐρίβίο ΙΒ ἀς Νδιιὶρέιδως 

ἀΐοογα : σε αἀὐἀμαεγ επί εἰ ππὶ πη ἰαπίαντε απὶπεὶ ἱπΣο- 

ἰοπίϊατα, μέ πιὲ πιαίϊεαὶοίἐς Σιισ ἰἰατγεί τοοσϊίαγείψωξε 5ὲ 

φιασὶξίγηι ποσὶ. Ῥυϊπιοποῖι αυοφυς ἰρεῖπι οἱ ἰπἀοσίμαι 

οἱ ἀοοερίοτγοι οἱ δοογίυπι νορδυδὶ ; Ρ] δου δ ἐπὶ δοοϊδίοεος 

ὈὨϊοηγοὶϊ δβδδοηίδίογοθ, ΡΙδίοποπι 4υοάιε ἰρδιπ) δυγεθε ; 

Ατἰβίοίοίοπ ργοάϊσυπι, 4υἱ ραϊ τ ποΐο οὐδουπηρίο ταιηϊδο- 

δβοὶ οἱ πιρἀϊεδπιοηία τοπαϊάϊοοοί ; Βα) υυπὶ Ῥγοίδρογδι εἰ 

βεγίθδπι Ποιοογ, 4] ἴῃ υἱεῖ ΐογας ἀοοσι ποεῖ; Ἠογϑεῖ. 



18. Χ. ἘΡΙΟθΆΒΙΒ. 

ματα διδάσχειν " Ἡ ράχλειτόν τε χυχητὴν χαὶ Δημόχρι- 
τον Ληρόχριτον καὶ Ἀντίδωιρρον Σαινίδωρον" τούς τε 
κυνιχοὺς ἐχθροὺς τῆς “Ελλάδος χαὶ τοὺς -διαλεχτιχοὺς 
πολυφθονέρους, Πύρρωνα δ᾽ ἀμαθῇ καὶ ἀπαίδευτον. 
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[πὶ φιοαῦσ ἰυγθαΐογοπι, Ὠοιηοογίίυη Τιογοογϊξυ πὶ (βἶνο Νὺ» 

σδτυπι υἀΐοοπ) οἱ Αἰ ἀογιπὶ ϑθη! ἀοΓΈῸπὶ (ϑνα Ὠοηΐβ ὉΪ]Δη- 

ἀϊοπίοη) ; ΟὙπίοοβ ἰηἰπλίοοβ γος οἱ αἰ] οοῖἴοο8 πἰπηΐυπὶ 

ἱηνί 405 ; Ρυγγιοποηι απυάιο ἱπἀοοίιπι οἱ ἱπρου Ὁ} ΔΏΡΘΙ - 

ὁ (υ) μεμήνασι δ᾽ οὗτοι. τῷ γὰρ ἀνδρὶ μάρτυρες ἱκανοὶ ὅ ἰαναϊ. (9) 5οὰ Πἰ ργοίεοίο ἱπεδηϊυπΐ : πδιηαὰδ τἰγὶ μυλες 
τῆς ἀνυπερδλήτου πρὸς πάντας εὐγνωμοσύνης ἥ τε 
πατρὶς χαλκαῖς εἰχόσι τιμήσασα οἵ τε φίλοι τοσοῦτοι 

τὸ πλῆθος ὡς μηδ᾽ ἂν πόλεσιν ὅλαις μετρεῖσθαι δύνα- 
σθαι᾿ οἵ τε γνώριμοι πάντες ταῖς δογματικαῖς αὐτοῦ 

10 σειρῆσι προςκατασχεθέντες, πλὴν Μητροδώρου τοῦ 
Στρατονικέως πρὸς Καρνεάδην ἀποχωρήσαντος, τάχα 
βαρυνθέντος ταῖς ἀνυπερόλήτοις αὐτοῦ χρηστότησιν" 
ἥ τε διαδοχὴ πασῶν σχεδὸν ἐχλιπουσῶν τῶν ἄλλων 
ἐςαεὶ διαμένουσα χαὶ νηρίθμους ἀρχὰς ἀπολύουσα 

ἴ6 ἄλλην ἐξ ἄλλης τῶν γνωρίμων " (10) ἥ τε πρὸς τοὺς 
γονέας εὐχαριστία χαὶ ἣ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εὐποιία 
πρός τε τοὺς οἰχέτας “ἡμερότης, ὡς δῆλον χἀκ τῶν δια- 
θηχῶν αὐτοῦ καὶ ὅτι αὐτοὶ συνεφιλοσόφουν αὐτῷ, ὧν 
ἣν ἐνδοξότατος ὃ προειρημένος Μῦς" χαθόλου δ᾽ ἣ πρὸς 

20 πάντας αὐτοῦ φιλανθρωπία. τῆς μὲν γὰρ πρὸς θεοὺς 
ὁσιότητος καὶ πρὸς πατρίδα φιλίας ἄλεχτος ἡ διάθεσις" 

ὑπερδολῇ γὰρ ἐπιεικίας οὐδὲ πολιτείας ἥψατο. καὶ 

“αλεπωτάτων δὲ καιρῶν χατασχόντων τηνικάδε τὴν 
Ἑλλάδα, αὐτόθι χαταδιῶναι, δὶς ἢ τρὶς τοὺς περὶ τὴν 

25. Ἰωνίαν τόπους διαδραμόντα πρὸς τοὺς φίλους, οἵ χαὶ 

πανταχόθεν πρὸς αὐτὸν ἀφικνοῦντο χαὶ συγεθίουν αὐτῷ 
ἐν τῷ χήπῳ, χαθά φησι καὶ ᾿Απολλόδωρος" ὃν καὶ 
ὀγδοήκοντα μνῶν πρίασθαι. 
τρίτη τῆς ἐπιδρομῆς φησιν εὐτελέστατα χαὶ λιτότατα 

30 διαιτωμένους. « Κοτύληῃ γοῦν, φησίν, οἰνιδίου ἦρ- 
χοῦντο, τὸ δὲ πᾶν ὕδωρ ἣν αὐτοῖς ποτόν, ν τόν τ᾽ 
᾿Επίχουρον μὴ ἀξιοῦν εἷς τὸ χοινὸν κατατίθεσθαι τὰς 
οὐσίας, καθάπερ τὸν Πυθαγόραν χοινὰ τὰ φίλων λέ- 

Ἴοντα᾽ ἀπιστούντων γὰρ εἶναι τὸ τοιοῦτον, [εἰ δ᾽ ἀπί- 
56 στων] οὐδὲ φίλων. αὐτός τέ φησιν ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς 

ὕδατι μόνον ἀρκεῖσθαι καὶ ἄρτῳ λιτῷ. καί, « Πέμ- 
ψον μοι τυροῦ, φησί, Κυθνίου, ἵν᾽ ὅταν βούλωμαι πο- 
λυτελεύσασθαι δύνωμαι. » τοιοῦτος ἦν ὁ τὴν ἡδονὴν 
εἶναι τέλος δογματίζων, ὃν καὶ ᾿Αθήναιος δι᾿ ἐπιγράμ- 

4υ ματος οὕτως ὑμνεῖ" 

(.2) Ἄνθρωποι, μοχθεῖτε τὰ χείρονα καὶ διὰ χέρδος 
ἄπληστον νειχέων ἄρχετε χαὶ πολέμων " 

τᾶς φύσιος δ᾽ ὃ πλοῦτος ὅρον τινὰ βαιὸν ἐπίσχει, 
αἱ δὲ χεναὶ χρίσιες τὰν ἀπέραντον ὁδόν. 

τοῦτο Νεοχλῆος πινυτὸν τέχος ἢ παρὰ Μουσέων 
ἔχλυεν ἣ Πυθοῦς ἐξ ἱερῶν τριπόδων. 

δὅ 

εἰσόμεθα δὲ καὶ μᾶλλον προϊόντες ἔκ τε τῶν δογμάτων 
ἔκ τε τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, Μάλιστα δ᾽ ἀπεδέχετο, 
φησὶ Διοχλῆς, τῶν ἀρχαίων Ἀναξαγόραν, καίτοι ἔν 

50 τίσιν ἀντειρηχὼς αὐτῷ, καὶ Ἀρχέλαον τὸν Σωχράτους 
διδάσχαλον, ἐγύμναζε δέ, φησί, τοὺς γνωρίμους χαὶ 
διὰ μνήμης ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ συγγράμματα. (ι3) τοῦ- 
τον Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονιχοῖς Ναυσιφάνους ἀκοῦσαί 

ΒΙΟΘΕΝΕΒ. “"Ν 

(ι1) Διοκλῆς δ᾽ ἐν τὴῦ 

7 

δΔαγνογβιβ αυοϑυ 8 ἱπογο Ὁ }}18 ἑραυϊἰἰβ ἰαδί65 διηϊ ΙΟΟῈΡ}6- 

(65, γμαίγία αυϊάθπη αφυδ' δἰδίυβ δογίβ 10 πὶ Ποηογανίΐ, 

δπιΐοὶ φυοχυθ ἴδπι τ} }}, αἱ 608 πὸ ὑΓ068 αυϊάοηῃ ἱπίοστας 

ΟἌΡΟΓΟ 80 Πογοηΐ ; (Δ Π}}}18Γ68 Ὀγρίογοδ οπηηθ8 8δὸὺ ἀἰβοίρυ 

αυοῦ ἐΠΠυβ ἀφογοίογυμη ἀθ] Πἰπηρηΐία οσουρατυηῖ, ῥγθίογ 

ὕπυπὶ Μείγοἀογυμι δ γαίοπι θηβο, Ζυ Ὁ 1 86 δὰ σαγ- 

ποδάδαι σοπίυ, ουἱ [ογίο ρσγαν β ογαΐ υἱγὶ ἱῃο δ Ὁ} 14 οἱ 

ἱπηηθηϑα Ὀοηϊία8; {ΠΠΠ054116 Βοῃοδ ρογροίιδ ϑιιοοθδβίο, 

4 οοἰοΓίϑ ([ὉΓπ6 οπηΐδυ8 ἀσἢοίοηι  δυ8 8018 ρογδιβεϊξ, ὕθγ- 

Ροία 5 υἱοῖδυι ἀἰδοῖρυ 18 δἰ δὶ ἰπυίοθπι βυοοδάθη δι18; (!0) 

ΒΌΠ.Π18 ρΓδίογοδ ἰῃ ραγοηΐοβ ρἰοἰδ8 δίψα ργβοῖρυδ ἰη ἴγα- 

ἔγοα Βοηοβοσηίδ πηδποι εἰ ΠΦΟ641|6 ἰῃ Βογυοβ, 4 δα πη} 

οἴ οχ 6}08 (οϑἰδηγοηΐο ᾿ἰχυοῖ οἱ αυοᾶ οὐπὶ ᾿ἰρ50 1}}} πᾶ Ρἰιΐ- 

Ιοϑορδίϊ δυηΐ, οχ αυΐϊθυβ οἰ γβαί πηι (υἷξ 18 41)6Πὶ ὈΓᾶ"- 

αἰχίπιυϑ Μυ8; ΟΠΙΠΙΠΟΩΊ6 6118 ἰπ ΟΠ Π68 Ὠυγηδη1[88. ΝᾺΠῚ 

Ρἰοίδι 15 ο᾽05 ἰῃ ἀθοβ οἱ οδγί(δ[}8 ἰῃ μδίγ πὶ ἱποχρ δ Ὁ} }8 

γαῖϊίο οβδέ : ΡΥ 80 Ππ|8πὶ δηΐπὶ πη οο(ἰδπὶ δ( τοι θυ Ὀ]ἐδιη 

δοοδάσγο πο] υϊ. Εἰ ᾳύυυπιὶ ΟἰΠῆο}}} πιὰ ἰοιηρογὰ ἴπηο ατῶ- 

οἴδηι ργοιηθγοηξ, ΒοΡΟΓ ἰδὶ Ρογβουογανΐϊ, Ὀἷδ δυῖ [6 80- 

Ἰυπηπιοᾶο ἱπ Ιοηΐδ' Ἰοοδ ργοίθοϊ8 δά δηγίοοβ, αυὶ δὰ ἐΠΠΠῈ 

υὑπάϊΐαυο σοηγοηίοθδηί δίαυδ υπ8 οὐ {110 ἰῃ πογῖο υἱνθηδηί, 

υἱ αἱΐ οἰἶδιπ Αρο οὐογιβ : 4υ6πὶ οἱ οοἰορίη!δ πιΐη 8 ΟΟΠ]Ρ8 - 

Γαβδαῖ. (11) ῬοΟΓΓῸ ὈὨΐοΟΙ 68 ἱπ (ογΐο Ρογουγβίοπἑβ ( ΡΠ ]050- 

ΡΒογῦμ ) Πἶθτο {1105 δἱΐ Υἱ 158 π|}8 οἱ δ᾽ ΠῈ}}}ο581Π}}8 οἰ νἷδ υἱΐδηι 

ορῖδ566. Ῥαγοϊδδίηιο δπίηι, ἱπαυ, υἱπὲ ροσμῖο σοπίξδηί 

ογαπί, ἱπ υπὶογδηι απίοηι σασμα ἐἰ 8 μοί οΛαί. Νο- 

Ἰεραὶ δυΐομι Ἐρίουγαβ δβοοϊδίογοϑ 508 ἰἢ ΘΟΙΏΠΊΙΠ6 Ορ68 ἀδ- 

ῬΟΠΘΓΘ , οἱ Ργίπδρογδβ, 4υΐ οοπητηυπίδ οπηηΐδ δηοοῦυπι 

ἀϊοοῦαί : ἰά χφυΐρρα 6886 ἀἰ Πρ π υγ, δία! δά 60 πο ἃπιΐ- 

ΘΟΓυΠπι. ἴρ56 αυοααθ ἱπ ἘΡίβίο 8 δαυδ ἰδηΐαπι οἱ 5 πιρ] 1οἱ 

Ῥ8Π6 86 οοηϊδηΐυπι 6866 ἰοπἰδίοΓ. Πἰ6π|, ΜΕ, ἰπαυϊί, τπ]λὶ 

οαδοὶ Ουἱληὶξ ραμίμιιη,, μὲ φῆι οριατὶ ῥγοίϊοσὶιιϑ 

φοίμογο, ροδεῖηι. Ἠυ)υδπηοάὶ 1105 υἱΐδ (ιἰ φυὶ νοϊυρίδίοπι 

ἢποπι δεδοῦὶξ, φυοπὶ Αἰ ποηδου8 φυοὺθ ἰΐδ δυο ᾿διιάανὶξ ορὶ- 

διδιημηδίο : 

(12) Θυΐδ ἔιγοΥ, ο Οἰγ 68, 1 ΥὙ08 Οὗ Υἱ]6 06] 1 

Γἶχδβ οἱ Ὀ6} πὶ 6011} 6{8 δίγοχ ὃ 

Ὠδ1) ῃδίιγδ ορίθυ8 [Δ0]16 651 οοπίδηίδ ρι18}}}}8 ; 

ςοπίοηϊΐδ δί η}}}}8 δι) Ὀἰ ἰἰο 651 ορίθυδ. 

Ηος Ἐρίουγυϑ αἷξ, ἀ0] 065 φυθῖ ΠΟπρο Οδπ Ὡδ 

δυΐ ΡΥ ηὰ5 ἰγροάοῦ ϑἀοοιθγα βδογὶ. 

1η|6]]σοπιυ5 ἰἃ πιδηϊοδιι8 ἴῃ δοαιιοηϊΐθυ8 ὁχ ἀορηηδι!})ν3 

οἴ οχ νϑγῦϊβ οἦι5. Μαχίπιθ υθγο, διιοίογα Ὠΐ0616, οχ δη(14ι}}5 

ΔΙΊ οοἰοθαίιγ ΑΠπδχϑρογαπι, οἰϑὶ ἰπῃ αυϊθυδάδπι [111 (οι- 

{τδάϊχογί:., οἱ Αγοόποϊδυπι ϑοογαί8 τηδρίδίγιιπι. ἔχογο.- 

μαϊ, ἱπφυϊξ, ἀϊδείρυϊοβ υἱ οἰἶδιπι πιδιμογὶ [6 γ ἰοπαγεί 0511: 

βεγὶρία. (13) ἤυπο ΑροΟΪ]οάοτυβ ἰῃ ΟἸὨγοπίοἷβ Νϑιιβὶρί δπειη 

17 
ἱ 
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φησι καὶ Πραξιφάνους’ αὐτὸς δ᾽ οὔ φγσιν, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ 
ἐν τῇ πρὸς Εὐρύλοχον ἐπιστολῇ. ἀλλ᾽ οὐδὲ Λεύχιππόν 
τινα γεγενῆσθαί φησι φιλόσοφον οὔτ᾽ αὐτὸς οὔθ᾽ “Ἔρ- 
μαργος, ὃν ἔνιοί φασι χαὶ ᾿Απολλόδωρος ὁ ̓Επιχούρειος 

υ διδάσχαλον Δημοχρίτου γεγενῆσθαι. Δημήτριος δέ 
φησιν ὁ Μαγνης χαὶ Ξξενοχράτους αὐτὸν ἀχοῦσαι. χέ- 
χρηται δὲ λέξει χυρία χατὰ τῶν πραγμάτων, ἥν, ὅτι 
ἰδιωτιχωτάτη ἐστίν, Ἀριστοφάνης ὃ γραμματιχὸς αἰτιᾶ- 
και. σαφὴς δ᾽ ἦν οὕτως ὡς χαὶ ἐν τῷ περὶ ῥητορικῆς 

ιο ἀξιοῖ μηδὲν ἄλλο ἢ σαφήνειαν ἀσχεῖν. 
ταῖς ἐπιστολαῖς ἀντὶ τοῦ χαίρειν εὖ πράττειν καὶ σπου- 
δαίως ζῆν. ᾿Αρίστων δέφησιν ἐν τῷ ᾿Επιχούρου βίῳ τὸν 
Κανόνα γράψαι αὐτὸν ἐκ τοῦ Ναυσιφάνους Τρίποδος, 

οὗ χαὶ ἀχοῦσαί φησιν αὐτόν, ἀλλὰ χαὶ Παμφίλου τοῦ 
10 Πλατωνιχοῦ ἐν Σάμῳ. 

ὑπάρχοντα δυοκαίδεκα, ἀφηγήσασθαι δὲ τῆς σχολῆς 
ἐτῶν ὄντα δύο πρὸς τοῖς τριάχοντα. ἐγεννήθη δέ, 
φησὶν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονιχοῖς, κατὰ τὸ τρίτον ἔτος 
τῆς ἐνάτης χαὶ ἑχατοστῆς Ὀλυμπιάδος ἐπὶ Σωσιγένους 

20 ἄρχοντος μηνὸς Γαμηλιῶνος ἑδδόμη, ἔτεσιν ὕστερον 
τῆς Πλάτωνος τελευτῆς ἑπτά. (00) ὑπάρχοντα δ᾽ αὐ- 
τὸν ἐτῶν δύο χαὶ τριάχοντα ἐν Μυτιλήνη καὶ Λαμψάχῳ 
πρῶτον συστήσασθαι σχολὴν ἐπὶ ἔτη πέντε, εἶθ᾽ οὕτως 
εἰς ᾿Αθήνας μετελθεῖν χαὶ τελευτῆσαι χατὰ τὸ δεύτερον 

25 ἔτος τῆς ἑόδόμης χαὶ εἰχοστῆς χαὶ ἑχατοστῆς Ὀλυμ» 
πιάδος ἐπὶ Πυθαράτου, ἕτη βιώσαντα δύο πρὸς τοῖς 
ἑθδομήκοντα. τήν τε σχολὴν διαδέξασθαι “Ἑρμαρχον 
Ἀγεμάρχου Μυτιληναῖον. τελευτῆσαι δ᾽ αὐτὸν λίθῳ 
τῶν οὔρων ἐπισχεθέντων, ὥς φησι χαὶ “Ερμαρχος ἐν 

8υ ἐπιστολαῖς, ἡμέρας νοσήσαντα τεσσαρεσχαίδεχα. ὅτε 
χαί φησιν “Ἕρμιππος ἐμόαντα αὐτὸν εἰς πύελον χαλ- 
χἣν χεχραμένην ὕδατι θερμῷ καὶ αἰτήσαντα ἄχρατον 
ῥοφῆσαι’ (0) τοῖς τε φίλοις παραγγείλαντα τῶν δο- 
γμάτων μεμνῆσθαι, οὕτω τελευτῆσαι. κχαὶ ἔστιν 

85 ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτω " 

Χαίρετε χαὶ μέμνησθε τὰ δόγματα τοῦτ᾽ Ἐπίχουρος 
ὕστατον εἶπε φίλοις οἷσιν ἀποφθίμενος 

θερμὴν ἐς πύελον γὰρ ἐςήλυθε χαὶ τὸν ἄχρητον 
ἔσπασεν, εἶτ᾽ Ἀΐδην ψυχρὸν ἐπεσπάσατο. 

40 οὗτος ιλὲν ὃ βίος τἀνδρός, δε δὲ ἢ τελευτή. 
διέθετο ὧδε" « Κατὰ τάδε δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάντα 
᾿λμυνομάχῳ Φιλοχράτους Βατῆθεν χαὶ Τιμοχράτει 
Δημητρίου Ποταμίῳ κατὰ τὴν ἐν τῷ Μητρῴῳ ἀναγε- 
γραμμένην ἑκατέρῳ δόσιν, (17) ἐφ᾽ ᾧ τε τὸν μὲν χῆπον 

46 καὶ τὰ προςόντα αὐτῷ παρέξουσιν “Ερμάρχῳ Ἀγεμάρ- 
χου Μυτιληναίῳ χαὶ τοῖς συμφιλοσοφοῦσιν αὐτῷ χαὶ 

οἷς ἂν “Ἕρμαρχος χαταλίπη διαδόχοις τῆς φιλοσοφίας, 
ἐνδιατρίθειν χατὰ φιλοσοφίαν" χαὶ ἀεὶ δὲ τοῖς φιλοσο- 
φοῦσιν ἀφ᾽ ἡμῶν, ὅπως ἂν συνδιασώσωσιν Ἀμυνομάχῳ 

0 χαὶ Τιμοχράτει χατὰ τὸ δυνατὸν τὴν ἐν τῷ χήπῳ δια- 

τριθὴν παραχατατίθεμαι, τοῖς τ᾽ αὐτῶν χληρονόμοις ἐν 
ᾧ ἂν τρόπῳ ἀσφαλέστατον ἦ, ὅπως ἂν χἀχεῖνοι διατη- 
ροῖεν τὸν κῆπον καθάπερ χαὶ αὐτοί, οἷς ἂν οἱ ἀφ᾽ ἡμῶν 

(14) χαὶ ἐν͵ 

ἄρξασθαί τε φιλοσοφεῖν ἐτῶν 9 

Καὶ ΟΥδυς νυἱτγὶ υἱία, ῃἰς ἤη 8 (υἱξ. 

ΒΙΒΛ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

οἱ Ῥγδχιριιδῆοπι δυάϊδεο ἰγδάϊξ : τογυ πὶ ἰμδο πορδί ἰπ Ἐρί- 

δ8ῖο184 δὰ Ευτγυ]!οολ οἵ ΠΟ ηἰδὶ δοπιδί ἰρδιμὴ δι 556 ἀϊεὶξ. 

564 ἡραυδ [δ οίρρυπὶ δ᾽ χύόπι ρἐοϑορίνυπι [λῖ5φ6 αἰΐ δυὶ 
ἶρθο δυΐ Ηεογιηδγοθυβ, αὐὸπὶ Ὠοσηοογ Εἰ [856 μγαιοορίογθωι 

αυυπιὶ 8} 1} ἰγδάυπί, ἔυπ) οἰἶδ ΑΡοΟΙ]οὐογυβ ἘΕρίσυγουδ. (ο. 

ίογυπι Ποπηοίγ 8 Μαρτοβ ΧΟΒοσγδίβ σΖυοαια ουπὶ δυάὲῖο- 

ΓΟΠῚ [556 δββογίί. Οἱ τ δυίοπι ἰῃ γοθυ 5 σοσδθ.}}}5 Ργο- 

ὈΓδ, 4υὲ8 φυοπίδπι πἰηκὲ8 ἃ δ σομμππὶ τοποίδ δυηΐ, 

ΑΥΙΘ ΟΡ Δ68 σγδηηπηδίίουβ ουὐϊραῖ. Αὐθο δυίοπῃ ἀϊ υεοέὰυς 

ἀϊοϊίοης δι, υἱ 'π στο ἀθ Β)νοίοτίοδ πἰΠ}} δἰ υὰ ᾳφυδπὶ ροτ- 

βρίουϊ δίοπη οΥδ οἷ βίυἀϊο αυξογοπάδληι) πιοπογοί. (ω 

Αἰαυα ἱπ ορ 8.0118 υδῇ᾽ῇ᾽ σοἰογὶ βου θοθδηί σδυάοσγο, ἱμεο Βοῖπθ 

δ6ΈΓῈ ε Ηοποβία νίνεγο. Αγίδίομ δυοίογ δβί ἰῃ Ὑἱα Ἐρίςυτὶ 

Νογιηδη ἐΠΠπὶ ἀοδογ ρϑίββο ὁχ Νδυβίρῃδηίβ Τυροᾶθ, οι 

[υ͵896 δυάϊΐογοηι γοίογὶ, υἱ οἰΐδιπι ῬΑ ρ ἢ} Ρ]δἰοηϊοεὶ πῃ ὅδηο. 

ΡΠ οϑορ γίη]ιθ σρρίββα ἀυοάδοίπηυπι ἀρσοηΐοπι ἐρίδίϊβ δ .- 

πυπι, ΒΟ ΟἾΔ πὶ γογὸ ΟὈἰ πυΐβθ6 {τἰροβίπιο βοουπάο είδιϊς 
ΔΠΠ0. Ναίυϑ ἐδ δυΐοπι, ἱπαυ!δ Αρο!]οάογυβ ἰη ΟΠγοηίείΐε, 

οδη οϑίπιδδ ΠΟΠδ6 ΟἸ τρί 8 Δηπο ἰοτίϊο, δοβίξομα διομποηῖο, 
Ἰηθηδἷ8 Δ 6] οἶδ ἀΐο δορί πηο, βορίοπι δηηΐβ ροβδὲ Ῥ]δίοηϊς 

οὨϊίαπι. (5) Ουυπὶ γοργὸ {γί σία ἀυογυπι ἐξβοῖ δηπογύυπι, 

Ὀγίπηυπι ΜΥ (6 η}5 οἱ ἴςδιηρδδοὶ ΒΟ] 8Πὶ ἰπϑί } ἃΠπ 8 χυΐη. 

416, 8. ἀεοίπάδ Αἰ! 6 Π88 πιργαυΐϊΈ,, υἱδὶ ἀΐοπι ΟὈἱ δγομοηία 

ΔΏΠΟ ΒΟ ΠΟ σοῃ 6ϑἰ Ππη85 ν᾽ σοϑίορ δορί πη ΟἸ γπιρὶδα 5 δι - 

οδοπίο Ργίπαγαίο, συμ) δορίυδρίηία οἱ ἀπ05 νΥἱΐξε ἱπηρμ]οεβοῖ 

8ηΠπ08. ϑισοϑδίξ 1}}} ἰη δΔαπι! ηἰβι Γα[οΠ6 96.085 Ἡογδγολες 

Αδοιμδγοὶ Π]08 ΜΥΓΠΠΟπαυΒ. ΟἸ Ϊ886 οδ]ουϊο υτγὶ πα οχὶ- 

ἴυηι ἱπιροσίοηΐο Ἡδγπλλγο8 ἰπ ἘΡρί510115 δἱξ, πιογθο χυδϑί- 

ἰπογάἀοοῖπι ἀἰοθπ5 (αἰΐξ ἴπι. Οὐυο οἰίδιι ἰοπιρογο ἰγδάϊὶ 

ἨΓΙΐρρυβ ἀδδοθη 856 {Πυ1 ἐπ ρο᾽ νἱπὶ ϑγοδπὶ 8418 οδθη- 

Ἐ|}Ὀ00.5 θ]έπαπι μο Π}55 6 Πηογυπὶ δἰ δὶ δὰ βδογθεηάυπι ἀαγί, 

(16) αἴφια Ἰιογίδι "πῇ Δι 005 υἱ ἱροίυις ἀδογοίογα πη Το ΠΊΟγοδ 

οϑϑοηί, ἰίὰ ἀοίοοἶδεθ. Εϑί οἰΐδπιὶ ποβίγυμ ἰῃ οὐπὶ ΟΡ  σγδπηιηᾶ 

ἰοῦ : 

Ηος πιογίοηβ οδγίβ Ἐρίουγιδ ἀἰχὶὶ δηίοἱβ : 

Πορπιδίῖβ Ο πο ΠΊΟΓΟ5 5411 γνδ]οῖρ ῃμιοὶ ! 

Νά) σδ᾽ ἀᾶπὶ ἰηργοβδυὰ ρον πὶ ργερά] 6 πιογασμπι 

᾿ιαυπὶῖ, ἀοἸπάς βυὺϊ: αἰσχίἀ8 γορπδ δίγμίβ. 

Τορίδιηρηϊῃπι αὐυοᾳυο [δοὶἱ 

[216 : δα οπιπία Απιυπομιασῆο Ῥ᾿λιοογαίς Αἰ Βαίσο 

ἄο, Τιἰπιοσγαίζφια δοιποί  βίϊο Ῥοίαγμείο Ξοσμμϑά πες, 
οαπι ΗΓ ἱπ Μείγοο αφϑογυαίμγ μἰτίχιο 3αοίαμ ἀοπαίϊο- 

μόπι, (11) εα εοπαίοπε ει δονγίἰὴν φιάοηι εἰ φια αὐ 
ἐπι διπί Πεογηατοῦο Ασογιαγολὲ Αἰο Μυίζδηο αξ:ϊ- 

σπεπί, οἰδφμε συ ομπὶ ἐἰϊο πα μὴ οδορλαπίμγ εἰ σειὶ- 

διδοῖς ρῥλϊ δορί ϑιισοοοδογίδις ἐμῆς γοϊο μοτὶ 

Ἡονγπιαγοδια, πὖ ἱη δο Ῥλιϊοδορδί ἀαγὰ ΟΡΟΓΑΙΆ Ρο:- 
δἰπί; ἐΐδηι οπιπίδιι Ρδλιϊοεορὴϊδ χιὶ α ποείγο ποπεῖθε 
»λί]οεορλὲ αἀρρεϊαπίωτ, εὐ πα οεὐἰπὶ ΑἸαιψποιπασδο οἴ 
Τιπιοοταίς δαπὶ φιμδ πὶ δογίο 69, δοδοίατα ΡΙῸ υἱγίδωε 
εοπεογυοηί, ἀδροείίἐ ἡμγὸ σοπιριόπαάο, ἐρεογεμισε Ἀς- 
γεοαίδιις, σμο πιοᾶο πιαχίηιδ γαίμα εἰΐ, μἱ ἐξ φιοςσμε ΣΕΤ- 
υαπάμπι σἰιγεπί μογίπι, φμεηιαἀπιοά πηι εἰ ἱρεὶ, φμεῖδως 



[18Β. Χ. ἘΡΙΟΌΒΌΚ. 
φιλοσοφοῦντες παραδιδῶσι. τὴν δ᾽ οἰχίαν τὴν ἐν 
Μελίτη παρεχέτωσαν Ἀμυνόμαχος καὶ Τ ἱμοχράτης 
ἐνοιχεῖν ἙἭ ρμάρχῳ χαὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ φιλοσοφοῦσιν, 
ἕως ἂν “Ἕρμαρχος ζῇ. (18) ἐκ δὲ τῶν γινομένων 

ὃ προζόδων τῶν δεδομένων ἀφ᾽ ἡμῶν ᾿λμυνομάχῳ χαὶ 
Τιμοχράτει κατὰ τὸ δυνατὸν μεριζέσθωσαν μεθ᾽ Ἑρ- 
μάρχου σχοπούμενοι εἴς τε τὰ ἐναγίσματα τῷ τε πατρὶ 
χαὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἡμῖν εἰς τὴν εἴθι-- 
σμένην ἄγεσθαι γενέθλιον ἡμέραν ἑκάστου ἕτους τῇ προ- 

10 τέρᾳ δεκάτῃ τοῦ Γαμηλιῶνος, ὡς χαὶ εἰς τὴν γινομένην 
σύνοδον ἑχάστου μηνὸς ταῖς εἰχάσι τῶν συμφιλοσοφούν- 
τῶν ἧμιν εἰς τὴν ἡμῶν τε χαὶ Μητροδώρου μνήμην 
χατατεταγμένην. συντελείτωσαν δὲ χαὶ τὴν τῶν ἀδελ- 
φῶν ἡμέραν τοῦ Ποσειδῶνος καθάπερ χαὶ ἡμεῖς συν- 

15 τελείτωσαν δὲ χαὶ τὴν Πολυαίνου τοῦ Μεταγειτνιῶνος. 
(ι9) ἐπιμελείσθωσαν δὲ καὶ ᾿Αμυνόμαχος καὶ Τιμοχρά- 
τῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Μητροδώρου ᾿Ἐπικούρου χαὶ τοῦ υἱοῦ 
τοῦ Πολυαίνου, φιλοσοφούντων αὐτῶν χαὶ συζώντων 
μεθ᾿ ἙἝἭρμάρχου. ὡκαύτως δὲ τῆς θυγατρὸς τῆς Μη- 

30 τροδώρου τὴν ἐπιμέλειαν ποιείσθωσαν χαὶ εἷς ἡλιχίαν 
ἐλθοῦσαν ἐχδότωσαν ᾧ ἂν “Ἕρμαρχος ἕληται τῶν 
φιλοσοφούντων μετ᾽ αὐτοῦ, οὔσης αὐτῆς εὐτάχτου καὶ 

πειθαρχούσης ἙἝρμάρχῳ. διδότωσαν δ᾽ Ἀμυνόμαχος 
χαὶ Τιμοχράτης ἐχ τῶν ὑπαρχουσῶν ἡμῖν προςόδων 

35 εἰς τροφὴν τούτοις ὅ, τι ἂν αὐτοῖς χατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπιδέ-- 

χεσθαι δοχῇ σχοπουμένοις μεθ᾽ “Ἑρμάρχου. (20) ποιεί- 
σθωσαν δὲ μεθ᾽ ἑαυτῶν χαὶ “Ἕρμαρχον χύριον τῶν 
προζόδων, ἵνα μετὰ τοῦ συγχαταγεγηραχότος ἢμῖν ἐν 
φιλοσοφίᾳ χαὶ χαταλελειμμένου ἡγεωόνος τῶν συμφι- 

80 λοσοφούντων ἡμῖν ἕχαστα γίνηται. τὴν δὲ προῖχα τῷ 
θήλει παιδίῳ, ἐπειδὰν εἰς ἡλικίαν ἔλθη, μερισάτωσαν 
Ἀμυνόμαχος καὶ Τιμοκράτης ὅσον ἂν ἐπιδέχηται ἀπὸ 
τῶν ὑπαρχόντων ἀφαιροῦντες μετὰ τῆς ᾿Ἑρμάρχου 
Ἡνώμης. ἐπιμελείσθωσαν δὲ χαὶ Νικάνορος, καθάπερ 

85 χαὶ ἡμεῖς, ἵν᾽’ ὅσοι τῶν συμφιλοσοφούντων ἡμῖν χρείαν 
ἐν τοῖς ἰδίοις παρεσχυμένοι χαὶ τὴν πᾶσαν οἰχειότητα 
ἐνξεδειγμένοι, συγκαταγηράσχειν μεθ᾽ ἡμῶν προείλοντο 
ἐν φιλοσοφίᾳ, μηδενὸς τῶν ἀναγχαίων ἐνδεεῖς χαθε- 
στήκωσιν ἐπὶ τὴν ἡμετέραν δύναμιν. (20) δοῦναι δὲ 

40 τὰ βιθλία τὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν πάντα Ἑρμάρχῳ. ἐὰν 
δέ τι τῶν ἀνθρωπίνων περὶ “Ἕρμαρχον γίνηται πρὸ τοῦ 
τὰ Μητροδώρου παιδία εἰς ἡλικίαν ἐλθεῖν, δοῦναι 
᾿Αμυνόμαχον χαὶ Τιαοχράτην, ὅπως ἂν εὐταχτούντων 
αὐτῶν ἕκαστα γίνηται τῶν ἀναγχαίων χατὰ τὸ δυνα- 

4» τὸν ἀπὸ τῶν χαταλελειμμένων ὑφ᾽ ἡμῶν προςόδων. χαὶ 
τῶν λοιπῶν ἁπάντων ὡς συντετάχαμεν ἐπιμελείσθω- 
σαν, ὅπως δὴ χατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἕχαστα γίνηται. 
ἀφίηαι δὲ τῶν παίδων ἐλεύθερον Μῦν, Νιχίαν, Λύ- 
χωνα " ἀφίημι δὲ καὶ Φαίδριον ἐλευθέραν. » 

80 232. Ἤδη δὲ τελευτῶν γράφει πρὸς Ἰδομενέα τήνδ᾽ 
ἐπιστολήν" 

« Τὴν μαχαρίαν ἄγοντες χαὶ ἅμα τελευταίαν ἡμέ- 
ραν τοῦ βίου ἐγράφομεν ὑμῖν ταυτί, στραγγουρία τε 
παρηχολουθήχει χαὶ δυςεντεριχὰ πάθη ὑπερθολὴν οὐχ 
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Ῥγοϊοοίέ α ποδὶς ρ])ιϊοσορἠὲ ἐγαα γὶ δπ. ῬοΥΤτο (ο- 
ῃηι μα 65εἰ ἐπ Μεῖίε ἀαδμπί Απιψποηιασλμς οἰ Τίηιο- 
ογαίες Ηεγηιαγοῦο ἱπλαδίἑα πάσηι, ὠπαηιδ ἰὶς φυὶ οἰηι 
ρδοὸ ρδιϊοξορλαπίμγ, φμαπι αἰ ΜοΥπιαγοδιι υἱχογί. 
(48) Κεα ίιι5 αμέδηι ἐαγιίηὶ γεγίηι φιιοδ α ποῦί5 ἰοραίο φιπὶ 
Απινπολπασδο οὐ Τηποογαί!, φιαπίιηι βογὶ ρμοεεὶί Ραγ- 
ἐἰππίον αὐλέδέίο ἐπ οοπδί πηι Ηεγηιαγοῆο, δοδγιιο ἱπιροη. 
ἀαπί ἐηγεγὴ5 ρατοηίμπηι οἱ Κγαίγιιι, ἐέδηι ποδὶς εζ ασα- 
ἔμ πβαίαἰἐς ποδίοΥ ρῥγομίἑ τοηειουΐϊ, γιμοίαπηὶδ ἐρεο αἰδ 
ἀδοίηο πιθηςὶς σατο οηίς, υἱὲ οἰἑαηι οοπυσηίεὶ ξοϊσηπὲ 
ἐογμπὶ φιὶ ποδίδομηι ρδέϊοδοραπίμγ ουγιδγαα ηιδη βὲξ 
υἱροοίπια αἷς ἱῃ ποείταπι οἱ Μοίτοσοτὶ πιοπιογίαπι σοη 5{{- 
ἑμίο. σαγδηΐ φμοφιι αἀἰθηι ζναίγιηι Ροσίδοπο, εἰσι οἵ 
πος γαοίηιδ; ἐπ δΉ ΡΟ. σα παϑοαπὶ αἰδηι ῬΡοϊψαπὲ Με- 
ἑαρἐἐπίοπο. (49) Οτιγεδ ατιίθηι οἰἦ Απιψηοηιασδο δἰ Τίπιο. 
ογαίέ Ἠείγοσονὶ ἤιει Ερίσγηι πἰϊιπιφιια Ροϊψοηὶ 
ἐάμοατγα, ἀπηι μὴ οδορπαπίμν οὲ σοι Ἡρογπιαγοῖο ἀ6- 
σιπί. διηη ον εἰ Μοίγοαοτὶ πα σγαηι πα οαηί εἰ 

σμαπι αὐ «ἰαίεηι ρεγυεπεγὶί, ἰγαδαπὲ ἐαπι υἱγὸ φιιθηι- 

οσμπῖγιδ οἰερεγὶί Ηοτπαγοΐιι5 δ. ἐδ φιὰ δοσιηι ρμλέϊοδο- 
»Ῥλαλίιγ, αἰ πιοάο ἐΐϊα πιοάοδία εἰ οὐ ραγοαί ΠοΥΉιαν- 

εἶο. δεηὲ αἰαὶ Απιυποπιασδις δὲ ΤΗποογαίος 6Ζ γό- 

αἰ ϑιις ποείγὶς ἐπ οἰδιηι ᾿ς αππὶς δἰπσωϊὶς φιιοαοιιπιφειδ 

οοπιπιοαδ Ποσγὶ ρος56 υἱαἰοδί(εγ, ἰά σἰπὶ Ἡογπιαγοΐο αἰ - 

δεγαπέλδιια. (20) Ραείαπὲ ἐΐοπε δδσεηι γοα μτίπι ἀοηιὶ- 
ππῆι ΠεΥγπιαγοΐαπι, κεἴ 6 6715 σοπ δὶ ο φμὶ ποδίδομηι 
οοπϑοπὶ ἴῃ ρλέϊοδορλία ΡὈΥΐποδρδγιιο γε οέπς 64 ποςίγαν 
βολοίτδ, βαπὲ δἰπσιιΐα. Ῥοίδηι υογο ρμδιας, γεμηι αὐ 
αππος πιδὶϊο5 υσπογὶ, ἐγιραγἐϊ πίον Απιγποδιασδιις οἵ 
Τὠποοταΐος Θχ ορίδιι5 ποδίγί5 ατογοηίος φιιαηίμηι δὶς ξα- 
ἐξ 6526 υἱ]ο Ὁ σοπιπιμηὶσαίο σηι ον πιατὸδο ΓΟῊ εἰϊϊο. 

Ομγαπι ἑίεπι βαδεαπί Νίσαποτὶς φμοηιαηιοάτηι οἱ πος, 
μὲ σιιομηῖσψια ποδίδοιηι ρ᾽ἱ]οδορδαίὶ φιηὶ αἰφιεο πες δ6 
γόδιι5 Τασι αἰϊδιιδριι6 ποδὶς σοπιηιοάαγιιπί Ομ θη σι 

"απο αν ἑαίοτι οβἰεπα θη 5 ποδίδοιηι ἐπ ρλιοδορλὶς 

δίμαιτ5 σοπεοηπογιπί, ῬγῸὸ υἱγίδιι δὲ φιοάμῖο οριηι πο- 

δίγατγαηι πε ιι5 τοὶ φῶ αὐ υἱοίμηη περεοδατία 65’ ὁροη δ 

δἰπί. (21) κἰδγος αμέϑηι ΟΠ1η65 ποδίτος Πεγηιαγοδο [γα- 

ἀαπί. Οιοάξὶ φιϊά ππμπιαημηι ΗδΥπιαγοΐο οοπίρφονὶί 

»τιμοχσαηπι Μοίγοαοτὶ ἰἰδογὶ αὐ αἰαίεηι μεογυοπίαηί, 

σἸγῸ οἱ Απινποηιασδο εἰ Τἰπιοσγαίί, μέ, εἰ φιοάεείς υἱ- 

υαηί, αεοἰρίαπέσιαοιηφας ἐς ογπί πεοοδδατία, φμαῊ- 

ἐμηι Ἀεγὶ ροίεγὶἐ, ἐπ τε οἰ α ποδὶ τεαϊἰδες. Ομ απι- 

γιδ οεἰεγαγιπι τόγηι οπιπίπ, μὲ α ποδὶς ἐπεί πέμηὶ 

δεί, ἀσαπέ, μὲ οἰπσμία φμαπίιπι Πετγὶ ροίεδί ἥαπί. Κα 

δεγυὶς απίδηι ἰδεγος αἰπιίο Ἡπγοηι, Νὶοίαπι εἰ ζνεο- 

μπόπι; Ρησφατγίμηι ἑίεηα αἰηιϊέίο ἐϊδέγαπι. 

22. Κ8Πη Ὑ610 ΤηοΓΐθΩΒ 580! δὰ [ἀοπηδηδυπι δρίβίο δι 

Βυ]ιδπιοάϊ : 

ομηι αμέεηι ἀσόγόηιι5 υἱίαΣ δεαίπηι εἰ ει ἀδῆι σι ργο- 

ηπ|πὶ αἱδηι, δογ δοδαπμβ υοδὲς δε. Ταρμέϊ πιογδὶ ααο- 

γαπί πυδεῖςο εἰ υἱδοόγι, πὸ πίλὶΐ αὐ δογεπὶ Ῥηαρη - 

17. 
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ἀπολείποντα τοῦ ἐν ἑαυτοῖς μεγέθους. ἀντιπαρετάτ- 

τετὸ δὲ πᾶσι τούτοις τὸ χατὰ ψυχὴν χαῖρον ἐπὶ τῇ τῶν 
γεγονότων ἡμῖν διαλογισμῶν μνήμη. σὺ δ᾽ ἀξίως τῆς 
ἐκ μειραχίου παραστάσεως πρὸς ἐμὲ χαὶ φιλοσοφίαν 

ὃ ἐπιμελοῦ τῶν παίδων Ἠητροδώρου. » 
Καὶ διέθετο μὲν ὦδε. Μαθητὰς δ᾽ ἔσχε πολλοὺς ἢος ἐ]α8 ἰδδίαπιοπίυπῃ (αἱ. 

“μέν͵ σφόδρα δ᾽ ἐλλογίμους " ᾿Αθηναῖον χαὶ Τιμοχρά- 
τὴν χαὶ Μητρόδωρον Λαμψαχηνόν, ὃς ἀφ’ οὗ τὸν ἄνδρα 
ἔγνω οὐκ ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ πλὴν ἐξ μηνῶν εἰς τὴν 

1 οἰκείαν, ἔπειτ᾽ ἐπανῆλθε. (32) γέγονε δ᾽ ἀγαθὸς πάντα, 
καθὰ καὶ ᾿Επίκουρος ἐν " πρσηγουμέναις γράφει" μαρτυ- 
φεῖ δὲ χαὶ ἐν τῷ τρίτῳ Τιμοχράτει, τοιοῦτος δ᾽ ὧν 
“χαὶ τὴν ἀδελφὴν Βατίδα ἐξέδοτο ᾿Ιδομενεῖ χαὶ Λεόντιον 
τὴν Ἀττικὴν ἑταίραν ἀναλαδὼν εἶχε παλλακήν. ἦν δὲ 

Ι0 χαὶ ἀχατάπληκτος πρός τε τὰς ὀχλήσεις χαὶ τὸν θάνα.-- 

τον, ὡς ᾿Επίχουρος ἐν τῷ πρώτῳ Μητροδώρῳ φησί. 
φασὶ δὲ χαὶ πρὸ ἑπτὰ ἐτῶν αὐτοῦ τελευτῆσαι πεντηχο- 
᾿στὸν τρίτον ἕτος ἄγοντα. καὶ αὐτὸς Ἐπίχουρος ἐν 

ταῖς προειρημέναις διαθήκαις, ὡς προαποθανόντος αὖ- 
80 τοῦ δηλονότι, ἐπισχήπτει περὶ τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ 

τῶν παίδων. ἔσχε δὲ χαὶ τὸν προειρημένον οἰχεῖόν 
τινα; ἀδελφὸν τοῦ Μητροδώρου Γιμοχράτην. (λὴ 
βιθλία δ᾽ ἐστὶ τοῦ Μητροδώρου τάδε" πρὸς τοὺς ἰατροὺς 

τρία, περὶ αἰσθήσεων, πρὸς Τιμοχράτην, περὶ μεγα- 
30 λοψυχίας, περὶ τῆς ᾿Επιχούρου ἀρρωστίας, πρὸς τοὺς 

διαλεχτιχούς, πρὸς τοὺς σοφιστὰς ἐννέα, περὶ τῆς ἐπὶ 

σοφίαν πορείας, περὶ τῆς μεταβολῆς, περὶ πλούτου, 
πρὸς Δημόχριτον, περὶ εὐγενείας. 
᾿Αθηνοδώρου᾿Ααμψακηνὸς ἐπιειχὴς καὶ φιλήχοος, ὡς οἵ 

80 περὶ Φιλόδημόν φασι. ᾿ χαὶ ὃ διαδεξάμενος αὐτὸν! 
“Ἕρμαρχος ᾿Ἀγεμάρχου Μυτιληναῖος ἀνήρ, πατρὸς μὲν 
πένητος, τὰς δ᾽ ἀρχὰς προςέχων ῥητοριχοῖς. φέρεται 
χαὶ τούτου βιόλία χάλλιστα τάδε" ὧι ἐπιστολιχὰ περὶ 
᾿Εμπεδοχλέους εἴχοσι χαὶ δύο, περὶ τῶ τῶν μαθημάτων, 

8δ πρὸς Πλάτωνα, πρὸς Ἀριστοτέλην. ἐτελεύτα δὲ 

ἣν χαὶ Πολύαινος! 2 

ΒΙΒΑ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

ἐμαϊΐποηι ροβοοί ἀσοοθγο. Οοπιροποϑαίμν ἰαλδη εἰαπὶ 
δὶς οπιπίδιις απὶπιὲ ἰαεϊίία, φμαηι σαρίοδαπι 65 πιδηιο- 
τία ταί(ϊοππηι ἐπυεπίογμπιφμα ποείγογιηι. δε ἐπ, 
αἰφπιηι 65 μα ἐγρα πε οἵ ογα ρῬῇἠϊϊοεορλίαπι νοἱμπίαϊε 
αὖ αὐἀοϊοδοοπίμίο διβοορία, Κας κιὶ Μείγοαογὶ {πδαγο ἰἰ- 
δέγοβ 

ΗδΡρορθαΐ δυίοπη ἀϊςΞεὶ- 

ῬΌΪῸΒ πη} 108, Θοϑαυς νδὶὰθ {}Π φγο8, " Αἰ δηΐδηβοι οἱ 

Τἰπιοσγαίεπ) οἱ Μοείγοάογιπ), 1,8 ρ9δοθηιπι, 4υΐ ὁχ 4υὸ 

ΟΟρΠΟΥΪβ υἱγαπι, ἃ 60 Ὠπηαυδη) ἀἰδορδϑὶΐ, ηἰδὶ ἰδ υΠ 5οχ 

Τηθηδ68 4υΐδυ8 ἀοπηυπι ργοίοοϊυ5 ἀδῆυο δὰ ἐ|Πυπὶ γονόγευς 

ε8ῖ. (28) Ευϊξ δυΐοπι υἱγ βδὺ οπιπίδ Ὀοῆυδ, 4υῤπιδάπιο- 

ἄυπ) οἱ Ἐρίουγυδβ ἰῃ " γθΟΘἀομθυ8 βοῦς; διἰοδίδί ον 

δυΐεπι οἱ ἰῃ ἰεγίίο Τἰπιοογαίθ. Ηυ)υδιηοαϊ δυΐοπι απιπὶ 

Θ556[, δογοόγϑηὶ οἰϊδπὶ Βαίἰ ἀθ π [“ομθηθο γα ϊξ ὕχόγοιι : 

1ιοοπέϊμηαυο Αἰἰδπ πηογοί γί πη δβϑυπιρίδιη ρ.}}] 6 η} [νᾶ - 

θυϊϊ. Εγταΐ δυΐοπι ἱπίγορί 018 δάγογουβ ἰυγὶ αι ΟΠ65 Ομ ΠΟΙ 

δίαυο τηογίθμι, 5ουΐ Ερίοιγιϑ 'ῃ ργίπιο Μοίγοάοτγο ἰγδάϊξ. 

Αἰυπέ γογο οἰίδηι {|Π|Π| δορί πη ἃπηΐδ δία ἘΡίςυγυμῃ οὐ ἐπ56 

ἀΐοπι, αὐἱηφυδροδίπχυπι αἱ ἰογίἰ πὶ ἀροηίοη οοἰδίϊβ ἀπηυπι. 

ΕΠΊΡΘΘ δυΐοπι Ερίουγυβ ἴῃ ἰεβίδπηθηϊο βυρτγᾶ 8] }ἴο ἱμοίιι3 

υἱ νἱία (ποῖ ΠΙἰΡοτογυ πη οὐγϑη ᾿δοσὶ πδηδί. Ἠδμε 

δυίοπι οἱ ργδαάϊοίυπι (Δ Π}}}Π|Δγο πὶ, Μοίγοάουῦ! (γαίθιη Τὴ ποςΓᾶ- 

ἴθπη. (24) Ροῦγοὸ Μοίγοάογυβ [08 δογίροὶῖ {0 ΓῸ5. : δά επηριϊῖ- 

(08 ἴγ68, ἐδ δεηβίδυδ, δὶ Τἰπιοογαίθηι, 46 πηαρῃδηϊηι αἴο, 

ἄς ἰηΠγη δίς Ἐρὶουγὶ, δάνογευβ αἰ] οί ο5, δάνογθι δο- 

Ρἢἰδίδ8 πουόπιὶ, ἀδ ἰζΐ πο Γο διὰ βαρ! πίϊὯπὶ|, ἀὸ πηυϊαιίοπο, εἶα 

ἀἰν 8, δάνογθιιβ Ποιηοογί(ι, ἀδ ποῦ! δί6. Εαΐΐ οἱ 

ΡοΪγθηιβ Αἰδοποάογὶ Π]ϊὰ8 1,Δηηρβδοθηιβ, πηοάοβίι5 οἱ 

δυάϊοηά! οδἰσάΐοδϑυβ, υἱ ΡΙ]οἀοεηυ8 αἰϊ. ϑυσορδβοῦ ἰΐθη 

οὐας Ηογμδγοθ8 Αφοπιδγοὶιὶ ἢ |8, υἱγ ΜΥ  ] ποθι, μδίγο 

φυϊάδιη ρᾶυρεγο, ργπορίο δυίΐοτη θγαίογίδ ἀθάϊιι5. Ἐδ- 

γυπίυς οἷ ᾿υὐ5 θυ] ΟΒογτί πη ποπαπιοηία ἢα"ς : (25) Ἐρὶ- 

δίο".8 ἀ6 Επηροάοοϊο υἱρίηπϊ ἀυο,, ἀ6 ἀἰποὶ ΡΠ πἰ8, δάνογριι3 

παραλύσει, γενόμενος ἱκανὸς ἀνήρ. Λεοντεύς τε Λαμοὶ 4 δίοπεμι, δάνογβυ8 Αὐίϑίοίοίθπθ. Μουϊυγ δαΐθιῃ ἴδε, 

ψαχηνὸς ὁμοίως χαὶ ἣ τούτου γυνὴ Θεμίστα, πρὸς ἣν τ δ Υἷς [Δείι8. δα {8 {]}αβίτί8. [ιϑοπίειβ ἡἸάεπι ᾿νΑπιρθδοθπαβ 
καὶ γέγραφεν ὃ ᾿Ἐπίχουρος" ἔτι τε Κολώτης χαὶ ᾿[δο- 
μενεὺς χαὶ αὐτοὶ Λαμψαχηνοί. καὶ οὗτοι μὲν ἐλλόγι- 

40 μοι, ὧν ἦν χαὶ Πολύστρατος ὁ διαδεξάμενος Ἕρμαρ- 
“ον. ὃν διεδέξατο Διονύσιος, ὃν Βασιλείδης. χαὶ Ἀπολ- 
λόδωρος δ᾽ ὁ χηποτύραννος γέγονεν ἐλλόγιμος, ὃς ὑπὲρ 
τὰ τετραχόσια συνέγραψε βιόδλίχ " δύο τε Πτολεμαῖοι 
᾿Αλεξανδρεῖς, ὅ. τε μέλας χαὶ ὃ λευχός. Ζήνων θ᾽ ὃ 

45 Σιδώνιος ἀχροατὴς ᾿Απολλοδώρου, πολυγράφος ἀνήρ᾽ 

()6) καὶ Δημήτριος ὁ ἐπιχληθεὶς Λάκων, Διογένης θ᾽ ὁ 
Ταρσεὺς ὃ τὰς ἐπιλέχτους σχολὰς συγγράψας, καὶ 
Ὠρίων καὶ ἄλλοι οὖς οἱ γνήσιοι ᾿Επιχούρειοι σοφιστὰς 
ἀποχαλοῦσιν. 

δ0 ὅ τε Λεοντέως υἱὸς καὶ Θεμίστας, ἕτερος Μάγνης, τρί- 

αὐυξαυδ οοπλιχ ΤὨοεηϊϑία, δὰ 4υδ8πὶ οἰἶδπὶ βογὶ ρα Ερίοι- 

τὰαβ; Οοἱοίοθ συοᾳυς οἱ Ἰἀοπιοηριβ, εἰ ἱρδὶ 1,δηιρδδορηί. 

Αἰᾳιιο ἰδέ αὐυἱάθπχ πο} 08 οχ Ερίουγίὶ Ἰυὰο [πογο, ἴῃ 

αυΐδυ8 εἴ Ροϊγδίγδίιι8 ΔΙ δ βυοοθϑϑογ ΠΟΓΙ Δ γοΝὶ, οὐἱ δυς- 

ορβϑὶΐ Ὀἱοηγβίιβ, ουἱ ΒΑ5, 165. ΑΡο]]οάογυβ 4υοχιῈ αὶ 

Ηονί-ἰγγᾶβηυϑ ἀϊοῖι8 οδί, οἰδγὺβ8 υἱξ, 4ιυὶΐ Ὁ] γᾶ 4υ8- 

ἀγίησοηΐα νο]υπΐηᾶ σοπβογίρϑὶξ ; ἀυο φυοφυδ ΑἸεχδπάγιηὶϊ 

Ριο]απιοί, πἰρον δίψυθ δἰθυβ; Ζθ πο φυοαθδ 5ἰἀοπίυς, Αροϊ- 
Ἰοάοτγὶ δυάϊϊογ, αυἱ πι0} 18 δογὶρεὶϊί ; (26) Ὠεπιοίγ δ οἰΐδιη 

Ἑορποπιοηίο ἴμδοοηῃ, Ὠἰοσοποβαθθ Ταγϑοπβίδ, 4αὶΐ βεϊθοῖδα 
οοπρογίραὶξ Ξο]οἶ85, ΟΥγίοη ἰΐοπὶ οἱ 8}}} 4υοβ ἰΐ φυΐ φοττηδηὶ 

Ἦσαν δὲ καὶ ἄλλοι ᾿Επίχουροι τρεῖς, ΘΕΡίουγοὶ δυπί δορὶ ιἰδία8 ἀρρεϊαπί. Εγδπέ δυΐεπι οἱ δὶ 
Ἐρίουτὶ ἰγ65, 1Θοπίοὶ ΠΠ}υ8 οἵ, ΤΙ ΟΠιϊϑίδθ, 8} 16 Μάρπε5, ἴογ- 

τος ὁπλομάχος. Γέγονε δὲ πολυγραφώτατος ὃ Ἐπίχου- 18 ρυφ}}. δοτίρεῖ: διΐοπι Ἐρίοαγαδ Ἰοηρα ρ᾽ αγίπιδ., δου 
ρος, πάντας ὑπερύαλόμενος πλήθει βιδλίων " χύλινδροι 
μὲν γὰρ πρὸς τοὺς τριαχοσίους εἰσί. γέγραπται δὲ 
μαρτύριον ἔξωθεν ἐν αὐτοῖς οὐδέν ἀλλ᾽ αὐτοῦ εἰσὶν 

υἱ ΠΠργογυπι πιυϊ Π ἀΐπ6 οὐποῖοβ συ ρογαγοῖ : νο]υπιὶπδ δπίμι 

δᾷ γοοοηίδ ϑ0πί, ἰη φυΐδυβ πα] }υπὶ οχίγι βοοι8. 41: τὶ 

(οδεἰπιοηίυπι 68, 50}|94116 γοίογίδ δυηΐ Ερί συγ βοπί ἢ} }}5. 



5 18. Χ. ἘΕΡΙσυΚῦϑ. 

᾿Επιχούρου φωναί. ἐζήλου δ᾽ αὐτὸν Χρύσιππος ἐν 
πολυγραφίᾳ, καθά φησι χαὶ Καρνεάδης, παράσιτον 

αὐτὸν τῶν βιόλίων ἀποχαλῶν: εἰ γάρ τι γράψαι ὃ 
᾿Επίχουρος ,ἐφιλονείχει τοσοῦτον γράψαι ὁ Χρύσιππος. 

δ (χη χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ πολλάχις ταὐτὰ γέγραφε χαὶ τὸ 
ἐπελθὸν χαὶ ἀδιόρθωτα εἴαχε τῷ ἐπείγεσθαι: χαὶ τὰ 
μαρτύρια τοσαῦτά ἐστιν ὡς ἐκείνων μόνων γέμειν τὰ 
βιδλία, χαθὰ καὶ παρὰ Ζήνωνι ἔστιν εὑρεῖν χαὶ παρ᾽ 
᾿Αριστοτέλει. χαὶ τὰ συγγράμματα μὲν ᾿Επικούρῳ 

10 τοσαῦτα χαὶ τηλικαῦτα, ὧν τὰ βέλτιστα ἐστὶ τάδε ἐ 
περὶ φύσεως ἑπτὰ χαὶ τριάχοντα, περὶ ἀτόμων χαὶ χε- 
νοῦ, περὶ ἔρωτος, ᾿Επιτομὴ τῶν πρὸς τοὺς φυσικούς, 
πρὸς τοὺς Μεγαριχοὺς διαπορίαι, Κύριαι δόξαι, περὶ 
αἱρέσεων χαὶ φυγῶν, περὶ τέλους, περὶ χριτηρίου ἣ 

16 Κανών, Χαιρέδημος, περὶ θεῶν, περὶ ὁσιότητος, (28) 
Ἡγησιάναξ, περὶ βίων δ΄, περὶ δικαιοπραγίας, Νεο- 
χλῇῆς πρὸς Θεμίσταν, Συμπόσιον, Εὐρύλοχος πρὸς 

Μυητρόδωρον, περὶ τοῦ δρᾶν, περὶ τῆς ἐν τῇ ἀτόμῳ 
γωνίας, περὶ ἁφῆς, περὶ εἱμαρμένης, περὶ παθῶν 

30 δόξαι πρὸς Τιμοχράτην, Προγνωστιχόν, Προτρεπτι- 
χός, περὶ εἰδώλων, περὶ φαντασίας, ᾿Αριστόδουλος, 
περὶ μουσιχῆς,, περὶ διχαιοσύγης καὶ τῶν ἄλλων ἀρε-- 
τῶν, περὶ δώρων χαὶ χάριτος, Πολυμήδης, Τιμοχρά- 
τῆς γ, Μητρόδωρος ε΄, Ἀντίδωρος β΄, περὶ νόσων δόξαι 

20 πρὸς Μίθραν, Καλλιστόλας, περὶ βασιλείας, ᾽Αναξι- 
μένης, ᾿Επιστολαί. 
ἐχθέσθαι πειράσομαι, τρεῖς ἐπιστολὰς αὐτοῦ παραθέ- 
μενος. ἐν αἷς πᾶσαν τὴν ἑαυτοῦ φιλοσοφίαν ἐπέτεμε" 

(29) θήσομαι δὲ χαὶ τὰς χυρίας αὐτοῦ δόξας χαὶ εἴ τι 
30 ἔδοξεν ἐχλογῆς ἄξιον ἀπεφθέγχθαι, ὥςτε σὲ πανταχόθεν 

χαταμαθεῖν τὸν ἄνδρα χἀμὲ χρίνειν εἰδέναι. τὴν μὲν 
οὖν πρώτην ἐπιστολὴν γράφει πρὸς “Ηρόδοτον περὶ 
τῶν φυσιχῶν" τὴν δευτέραν πρὸς Πυθοχλέα, ἥτις ἐστὶ 
περὶ μεταρσίων᾽ τὴν τρίτην πρὰς Μενοιχέα, ἔστι δ᾽ 

35 ἐν αὐτῇ τὰ περὶ βίων. ἀρχτέον δὴ ἀπὸ τῆς πρώτης, 
ὀλίγα προειπόντα περὶ τῆς διαιρέσεως τῆς κατ᾽ αὐτὸν 
φιλοσοφίας. 
νικὸν χαὶ φυσιχὸν χαὶ ἠθιχόν. ()0) τὸ μὲν οὖν χανονι- 
χὸν ἐφόδους ἐπὶ τὴν πραγματείαν ἔχει καὶ ἔστιν ἐν ἑνὶ 

40 τῷ ἐπιγραφομένῳ Κανών, τὸ δὲ φυσικὸν τὴν περὶ φύ- 
σεως θεωρίαν [πᾶσαν] καὶ ἔστιν ἐν ταῖς περὶ φύσεως 
βίόλοις ἑπτὰ χαὶ τριάχοντα χαὶ ταῖς ἐπιστολαῖς χατὰ 

στοιχεῖον, τὸ δ᾽ ἠθιχὸν τὰ περὶ αἱρέσεως χαὶ φυγῆς, 
ἔστι δὲ χαὶ ἐν ταῖς περὶ βίων βίόλοις καὶ ἐπιφτολαῖς 

45 χαὶ τῷ περὶ τέλους, εἰώθασι μέντοι τὸ χανονιχὸν ὁμοῦ 
τῷ φυσικῷ συντάττειν, χαλοῦσι δ᾽ αὐτὸ περὶ χριτηρίουῃ 
καὶ ἀρχῆς καὶ στοιχειωτιχόν " τὸ δὲ φυσιχὸν περὶ γε- 
νέσεως χαὶ φθορᾶς χαὶ περὶ φύσεως τὸ δ᾽ ἠθιχὸν περὶ 

αἱρετῶν χαὶ φευχτῶν χαὶ περὶ βίων χαὶ τέλους. (531). 
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ΦἘτωυϊδίτι5 65[ ἐ|]π} ΟἸ ΙΓ γδίρριι5 ἰμ Πἰθγούυπν τυ άΐπς, 
δεἰουΐ σδγπθδάθβ γοίαεί, ραγδβί (τη ἢ" ΠΠθΓογα ΠΣ ἀϊοοῃξ : 
ΠΆΠῚ δ χυϊὰ Ἐρίσυγαβ βογίθογοΐ, ἰδηϊυπάθμι βογίθογο οἔ 
ΟἸγυθρραδ οοπίοηπαοναῖ. (27) Αἰχυε ἰάθο οἴ βωρίυβ οδάθηι 
βοῦϊρίἰ8 ργοάϊάϊῥ οἱ χυϊοχυϊὰ ἰπ πγοπίομ γβηϊγεΐ δίχιδ ἱπ6- 
τηθηἀδίδ γε χυἱξ ργορίογ ἐδ ϊπαίἰομοπιὶ ; ἰοΐᾳυο (εβἐἐπιοπία 
ἰμβο γι, αἱ [8 80}}8 "0 Ὁ] ρ!οπὶ 6556 υἱἀθαηίαγ, φυοπιδάπηοάιπι 
εἴ δρυὰ Ζεποποι οἱ δριιὰ Ατἰβίοίεϊοπι ἱπυεηΐγο ἰῃ ργοιηρῖιι 
68(. Τϑηλ τι] 18 οἱ ἰδπ| ργϑβοδγα δυπί Ερίοιτὶ νοὶ] απγΐῃᾶ ; 
οχ αυΐθυβ ἰδίδ γε] ορίϊπηδ βυπί : ἀδ παίυγα ἰγίρίηία οἱ 56- 
Ρίοπι, ἀδ δίοπιβ οἱ ἱπδηΐ, ἀθ6 δπιογε, Ερίζοπιθ ΘογΏ πη 4υ. 
δάγνογβυβ ρἢγβίοοϑ βογὶρίδ ϑιηΐ, δάνογθυβ Μοζδγοηθθ8 ἀυδὶ- 
ἰαἰϊομεβ, δία δεηίοπίϊδβ, ἀ6 οἰδοϊίοῃα οἱ ἴαμα, ἂς ἤπα, ἀο 
)υάϊοῖο βίνα Βορυΐα, ΟἸμδογοάβηνιβ, ἀ8 ἀἰϊ8, ἀ6 βδῃοί (αἴθ, 
(Δ) Ηεροβίδηδχ, ἀ8 υἱ(ἰ8β φυδίίυοτ, ἀθ [πβίο ΟΡΘΙΟ, Νϑοοὶδᾶ 
δὰ ΤἼΘΙἰβίδπι, Βυπιροδίυπι, Ευγυ]οομυ8 δὰ Μοίγοἀδογυμη 5 
ὧδ υἱάθπάο, ἀδ δηρῃ]ο ἰῃ δίοιηο, ἀδ ἰδοίυ, ἀδ [αῖο, ἂς ροῖ- 
υγρα[ἰοπίθυβ ορίπίοηεθ δὰ Τἰπιοογδίθῃ, Ῥγορποβίίοοῃ, 
Ἐχβογίδίογίυβ, ἀδ ἱπιδρί πίρυβ, ἀδ ρ)ιδηίδδία, Ατίδίουυ!υς, 
ἀ6 τηυϑ8έοα, ἀδ ᾿υ εἰ οἱ νυἱγίαεθυβ ΓΟΙαυΐβ, ἀ6 ἀοηΐδ οἱ 
Βιδίϊα, ΡοΪγιηθάεβ, Τἰπιοογϑίοβ ἰγοβ8, Μοίγοάογιιβ αυΐπαυο, 
Απίογυβ ἀυο, ἀδ τηοΥὈΐ5 ορίηἰοη68 δά ΜΙΠγαπι, ΟΔ}Πἰ5(0185, 
ὧδ γέρτο, Απᾶχίπηθπηθ8, Ερίβίοϊ5β. ΕΡρί[οπιθη δυΐδη ἢ10- 

Ἐπιτομὴν δ᾽ αὐτῶν, εἰ δοκεῖ, τ 8.Π ορέγαμι, δὶ υἱάθίαγ, ΘΟΠΆΡΟΓ ΘΧροόμογθ, ἔγίιι8 65 
ΡτΟΡΟΒ [18 ορίβῖο 8, ἰπ αυΐδυβ ΟΠηπο πὰ ΡΠ ]Οϑορὶ δ βαδην. 
γον ζοσ ΟἹ] θα! ; (29) Ρομδιη διιΐθπ) οἱ γαΐδβ ἱρβίυϑ βοηΐθη- 
(ἴδ8 εἰ βὶ φιιοά πηθπιογαθὶ!ς ἀϊοίυπι οἀϊαϊξ, αἱ οπμηὶ οχ Ραγίθ, 
Ου)υδηλοα! υἱγ (μοῦ ϊ οοσποβοδβθ, δίαμθ ἀϊ) υἀΐοαγθ Ροβδβίβ. 
Ῥγίπιδπι ἰρίϊυγ Θρίβίοίδπι δογί δὲς δ Ηφγοάἀοΐυχμῃ ἀδ τοθυϑ 
πδίΌΓΑΙ θυ; δευυπάδιηη γογῸ δὰ ΡυΓΠοοΙθπι, χα ἀδ οἸ6- 
δίϊθυ8 Οὐγρογθυβ δβϑί; ἰογίίδπι δὰ Μοποροδιιμὰλ : οοπίϊηοί. 
δυο π) Πδρο 4018 βυηΐ ἀ6 Υἱίδᾶ Βόη6 σοηϑι υοηὰδ. Οταϊοηάυπι 
ἱμίαγ νυἱάδίυςγ ἃ ὑγίμηδ, φυυπὶ ῥγίυβ ραυοδ ἀϊχογίπμηβ ἀθ 
ἀϊνίβίομα ρἢ ]ϑορ τ βδουπάυπι ἰρθυμ). Ὀἰνίαϊϊαν ἰσιίυγ ἰη 

Διαιρεῖται τοίνυν εἷς τρία, τό τε χανο-1 θίγοβ ρᾶγίεβ : Οδποπίοδηι 80 }Π|οοἱ, Ρῃγδίοδῃ οἱ ΕΠ ΐσδπη. (30) 
Οὐποιίοδ ρίαν {18 νοὶ γορυϊαγίβ δοοδϑββιπὶ οοη(ποί δὰ 
ΟΡ 15 δρίγαιθ ἂς ἰ||8 πῃ "τὸ φυΐ ἱπϑογ αν Βορα]α ; ρογγο 
ΡΥ βῖοδ πδίμγοα ἰοἴδπι βρρουϊα(ίομοπι οοπίίηαξ, ἀδ χυδ ἰῃ 
ἰθγίβ ἀ8 Νδίιιγα ἐγίρι πίδ βερίδπι δίᾳιιβ 'π δρίβίοἹἰβ μδγ οἱδ- 
πιρηΐδ ἀἰδδογίίατ; οἰ ὙΘΓῸ ἀδ δρροίοπαϊβ οἱ [υροηάίς͵ 
ἀἰβϑεγὶ(,, σι οἱ ἱπ γνο!υμηπίθυ ἀ6 ὙἾ 5 οἱ ορίϑ(ο] 8 86 ᾿ἰδγο 
ἀθ ΕἾπο ἰγδείδπίυγ. Οοηδβυουογαηίΐ δι6Π| ΘΔ ΠΟη ο8Π Ὠδίιιν 
ΤΆ] σΟΠ͵ υΏοΓΡ δΔρΡΡΕΙἸδηΐαυε 1|Πὰπὶ ἀδ λυ ίείο οἱ Ῥυϊποίρίο 
δίᾳυο ΟἸοπιοηΐδγο ; πδί ΓΔ] 6 ΠῚ Ὑ6ΓῸ ἀ6 σοπογδίϊοπο οἵ οοῦ- 
ΓΙρΡ[οΠ6 οἱ ἀθ παίυγα; ἀδηίᾳι! πηόγᾷ!οπὶ ἀδ ἰΐ 48 εἰϊμὶ 
γΕ] Υἱίδι! ἀοροηΐ οἱ ἀ6 υἱἕδ ἤθῆὴθ οοηβίυδηάᾶ οἱ ἀθ δα πμηο 

ὅυ τὴν διαλεχτικὴν ὡς παρέλχουσαν ἀποδοκιμάζουσιν “Δοῦοπο. (31) ΕΠίπιγεγο ἀἰΔΙ οἰ ϊοᾶπι οἱ βαρογυδολποᾶπι γορυ- 
ἀρχεῖν γὰρ τοὺς φυσιχοὺς χωρεῖν κατὰ τοὺς τῶν πρα- ͵ 
γμάτων φθόγγους. ἐν τοίνυν τῷ Κανόνι χέγων ἐστὶν ὃ 
᾿Επίχουρος χριτήρια τῆς ἀληθείας εἶναι τὰς αἰσθήσεις 
χαὶ προλήψεις χαὶ τὰ πάθη, οἱ δ᾽ ᾿Επικούρειοι καὶ τὰς 

ἀἰδπί : ροδδῈὲ δπΐπὶ Ρἢγδβίοοβ θυ πὰ 6 5: πιρ}!οἶδι}8 οἱ ργοργί 5 
ΓΟΓΌΧη ὙΟΟΔΡ.}18 δρογθ. Αἰΐ ἰρίυγ ἘΡίσαγαβ ἰπ ΟἝΠΟΠ6 
ογ ογίἃ υθγιίδίϊβ 6886 βθῆϑ08 δὲ δη([ἰοἱραίίοπος οἱ δἰϊϑοίιιϑ : 

Ἐρίσαγοὶ ργϑίεγθα ρμμδη(δίίοοβ ἱπίυϊξιι8 πηδη 5 δα ἠϊοίμπ. 
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φανταστιχὰς ἐπιβολὰς τῆς διανοίας. λέγει δὲ καὶ ἐν 

τῇ πρὸς Ἡ ρόδοτον ἐπιτομῇ χαὶ ἐν ταῖς χυρίαις δόξαις. 
« Πᾶσα γάρ, φησίν, αἴσθησις ἄλογός ἐστι καὶ μνή- 

μῆς οὐδεμιᾶς δεχτιχή" οὔτε γὰρ ὑφ᾽ αὑτῆς οὔθ᾽ ὑφ᾽ 
δ ἑτέρου χινηθεῖσα δύναταί τι προςθεῖναι ἢ ἀφελεῖν οὐδ᾽ 

ἐστὶ τὸ δυνάμενον αὐτὰς διελέγξαι. (32) οὔτε γὰρ ἡ 
δαοιογενὴς αἴσθησις τὴν ὁμοιογενὴ διὰ τὴν ἰσοσθένειαν, 
οὔθ᾽ ἡ ἀνομοιογενὴς τὴν ἀνομοιογενῇ " οὐ γὰρ τῶν αὖ- 
τῶν εἰσι χριτιχαί οὔθ᾽ ἢ ἑτέρα τὴν ἑτέραν " πάσαις γὰρ 

10 προςέχομεν. οὔτε μὴν λόγος" πᾶς γὰρ λόγος ἀπὸ τῶν 
αἰσθήσεων ἤρτηται. χαὶ τὸ τὰ ἐπαισθήματα δ᾽ ὗφε- 
στάναι πιστοῦται τὴν τῶν αἰσθήσεων ἀλήθειαν. ὑφέ- 
στηχε δὲ τό θ᾽ ὁρᾶν ἡμᾶς χαὶ ἀχούειν ὥςπερ τὸ ἀλγεῖν " 
ὅηεν χαὶ πεοὶ τῶν ἀδήλων ἀπὸ τῶν φαινομένων χρὴ 

Ι6 σημειοῦσθαι. καὶ τὰρ αἱ ἐπίνοιαι πᾶσαι ἀπὸ τῶν αἷ- 
σθήσεων γεγόνασι χατά τε περίπτωσιν χαὶ ἀναλογίαν 
χαὶ διοιότητα χαὶ σύνθεσιν, συμδαλλομένου τι χαὶ τοῦ 
λογισμοῦ, τά τε τῶν μαινομένων φαντάσματα χαὶ τὰ 
χατ᾽ ὄναρ ἀληθῆ " χινεῖ γάρ᾽ τὸ δὲ μὴ ὃν οὐ χινεῖ. » (33) 

80 τὴν δὲ πρόληψιν λέγουσιν οἱονεὶ χατάληψιν ἢ δόξαναιϊ 
ὀρθὴν ἢ ἔννοιαν ἢ καθολικὴν νόησιν ἐναποχειμένην, 
τουτέστι μνήμην τοῦ πολλάχις ἔξωθεν φανέντος, οἷον τὸ 
'Γοιοῦτον ἐστὶν ἄνθρωπος ᾿ ἅμα γὰρ τῷ ῥηθῆναι ἄνθρω- 

πος εὐθὺς κατὰ πρόληψιν χαὶ ὃ τύπος αὐτοῦ νοεῖται 
85 προηγουμένων τῶν αἰσθήσεων. παντὶ οὖν ὀνόματι τὸ 

πρώτως ὑποτεταγμένον ἐναργές ἐστι" καὶ οὐχ ἂν ἐζη- 
τήσαμεν τὸ ζητούμενον, εἰ μὴ πρότερον ἐγνώχειμεν 
αὐτό, οἷον Τὸ πόρρω ἑστὼς ἵππος ἐστὶν ἢ βοῦς - δεῖ 

γὰρ κατὰ πρόληψιν ἐγνωχέναι ποτὲ ἵππου καὶ βοὸς 
μορφήν᾽ οὐδ᾽ ἂν ὠνομάσαμέν τι μὴ πρότερον αὐτοῦ 
χατὰ πρόληψιν τὸν τύπον μαθόντες, 
εἰσὶν αἱ προλήψεις χαὶ τὸ δοξαστὸν ἀπὸ προτέρον 
τινὸς ἐναργοῦς ἤρτηται, ἐφ’ ὃ ἀναφέροντες λέγομεν, 
οἷον Πόθεν ἴσμεν εἰ τοῦτο ἔστιν ἄνθρωπος ; (34) τὴν δὲ 

δόξαν χαὶ ὑπόληψιν λέγουσιν. ἀληθῇ τέ φασι χαὶ ψευδῆ 
86 τυγχάνειν: ἂν μὲν γὰρ ἐπιμαρτυρῆται ἢ μὴ ἀντιμαρ- 

τυρῆται, ἀληθὴ εἶναι" ἐὰν δὲ μὴ ἐπιμαρτυρῆται ἢ 
ἀντιμαρτυρῆται, ψευδῇ τυγχάνειν. ὅθεν τὸ προςμένον 
εἰςήχθη,, οἷον τὸ προςμεῖναι χαὶ ἐγγὺς γενέσθαι τῷ 
πύργῳ χαὶ μαθεῖν ὅποῖος ἐγγὺς φαίνεται. 

40 λέγουσιν εἶναι δύο, ἡδονὴν καὶ ἀλγηδόνα, ἱστάμενα περὶ 
πᾶν ζῷον" χαὶ τὴν μὲν οἰχεῖον, τὴν δὲ ἀλλότριον " δι᾽ 
ὧν χρίνεσθαι τὰς αἱρέσεις χαὶ φυγάς. τῶν τε ζητή: 
σεων εἶναι τὰς μὲν περὶ τῶν πραγμάτων, τὰς δὲ περὶ 
ψιλὴν τὴν φωνήν. χαὶ ταῦτα δὲ περὶ τῆς διαιρέσεως 

Ἅ 

ΒΙΒΛΑ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

Ὠἱοὶί αυΐοπι οἱ ἰῃ 68 4ιδπὲ δὰ Ἡστγοάὐοίιιπ) δογίρει! Ερήσις 
δίᾳφιο ἰῃ Βαί 1118 ϑοπίοη δ. Ογιπὶς οπέγα, ἰηαυ, σης 

ψαίἰοπὶς 656 6, Ρεῦς πειιβοια τρεπιοτί 5 σαραΐ : περεδ 
ἐπὶηι α 26 ἱρεο πέφιιδ αὖ αἰέδγο πιοίτι ροίδεί αἰϊφσωϊὰ αα- 
}ίοονγθ εἰυε αἸΕΥΥ͂Θ, πθο 65ὲ σιιοα ἱρδος ροξεὶί ἀγσιιόγο. 
(32) Ναπι πόφιθ βἰπιϊ δ 4625 οἰηεϊίδηι ροίοςί, φιιοα 

ῬαΥ οἱἑ εἰἰγιμδφιδ υἱα; πε αἰδοίη ς αἱδαϊπιίίοπα ἷ 
φμῖρρε φιιὶ ποπ ἐαγμπάοηι γόγῖιπι μα ἶοδς δἰπί ; πϑῆθὸ 
αἰίεν αἰίεγαπι ; οπιη ἐδιι5 δπὶηι ἱπίοπ πα. Αἱ υόγο πο 

γαίϊο φιείάδηι :; παπιφια οπιπὶς ταΐίο ὁ δεηδίδις τοϊραία 
Ῥοπάεοί. οφμα ἀϑδογὶ μι σοηϑμιίπι υοτγὶίας, φιοά φμ 
δοηπδὶδιι5 ρετσορία 5μη| ςιἰὑεἰδίαπί. ΡοΥτὸο οἱ υἱάογο πος 

οἰ αἰἰαἷγϑ᾽ ΠΟῊ δ6ιις α΄ ἀοἰθγὰ διιδειδἐϊ : φμοοσίγοα εἴ (6 
ἐποογίὶ5 ορογέοὶ αὖ ἐϊδ φικξ ἀρραγεπί είφηα οοἰϊίρσοτο. 

ΛΔαπιγμο δὲ οσορημἰομθ5 ΟἸι 65 α Ξοπδί δι πιαπαπί δοομῃ.- 

ἄμηι ἱποϊαεηπέϊαπι οἱ ργορογἊοηθηι οἱ εἰπε μα ΐπδης οἵ 

οσοπιροδέξίοποπι, οοορεγαπίο αἰϊφιιία δίίαπι ταί οοἰπαζίοπο. 
Ἱπλαπογμηῖισμο ἱπιασὶπαίίοπες οἰ υἱδα αἰφμό ἑπεοηεπέα 

ὑέτα 5ιπί : πιουεπὶ δηἷηὶ ; ΠῸΝ αμίδηι τπουεί φμοα πον 
ὁδί. (33) Οσείογυπι δι οἰραίϊοπεπι ἀϊουπὶ νου οοτηρτο- 

Ἰοπδίομθη) 5ῖν 6 ορὶπίοῃθπ Γοοίδπι δἷνο οορ  ἰδίϊομοπη εἶν 
υπϊνογβδίοηη ἰδ 6} ροη πὶ ἰποϑίδη), ἰὰ οϑέ πηοιηογίδηι 

οὐ1.5 τοὶ ψφυ8 βῶρ6 δχ γί πϑοουδ δρραγιὶϊδ, ρμυΐα Ε)υδπιοάὶ 

ΒΟΠΙΟ οδὶ : βίπηυ] δπὶπι δία ἤσηιο ποπιϊπδίυγ, οοπίϊπυο 

ῬῈΓ δη(οἰραίίζοποπι ἰογπηα οἰΐδιῃ {Π|18 πιο 1} σ᾽ τ ργῶςο- 

ἀοπίδυβ δὸ ἀυοῖθιυ8 βεηβίθυ8. Οπιηὶ ἰρίίγ ποπιπί φυοά 
Ργπηὰπι δ δ) θοίυπι οδῖ, πιαηἰ[οβίυπη οὶ  πθῆυδ δηΐπὶ 

Ῥτοίδοίο υδογογοπη8 φυοὰ ἰηχυϊτγίηγυς, ηἰδὶ ᾿γίιθ {Ππὰ πο- 

Υἰβϑοιηυβ, γοῦδὶ σγαίία, Οὐοα ᾿γοοὺυ] αθοϑὶ ϑαυυδπα δὴ ΒῸΘ 

6δι} οροτγίοϊ οπΐπι ΡῸΓ δηϊεἰραί᾽ οΠοπὶ σορηονίβθο δἰ αυιᾶπάα 

οαυΐ οἱ ον β (ὈΓΙΏΔΠῚ : Π6Ο Υ6ΓῸ φυϊάχυιδπι ποπιϊπαγθῦγυϑβ, 

Ὠἶδὶ ῥγί 5 Ρ6Γ δηςοἰραίοηθαηι 1111. ([Ογτηδπὶ οὐρῃουβϑϑοπιυϑ. “ον 
ἐναργεῖς οὐν) 2 Εν άοπίοδ δυηΐ ἰρὶίαγ δη(ἰοἰμδίίοποϑ, φυοάχυς ορίπαρέ!ο οδὶ 

ἃ Ρῥτγίογε οὐ δἰσυο ρμοπάσέ, δὰ αυοά ἱΠΠυὰ γοίεγοηίος 

Ιοφυίπιαγ, ρυΐδ ὕπ46 ΠΟΥΪΠΙυδ᾽ Δῃ 5ἰΐ ἰδίυὰ ᾿οιηο (34) 
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6556 οἱ (Δ]58π|ὶ ἀϊοιιηξ : πδπΠ 5 αι άθ πὶ [οπἸπηοηΐο σοηῆτγτηο- 

ἰὰγ νο] (δβἐϊπιοπῖο ἤθη ΟΡΡυφποίυν, ὙΟΓΔΠῚ 6556 ; δ'ῃ ΠΟΩ 

οοπἤῇτγπιοίαν ἰοβἰἰπιοπίο γαὶ ἰοβ ἱπηο πο ορριρποίινγ, (158Π|. 

Ὁπάε οἰΐδπι ἰπίγοἀπείΐυπι 65ῖ 4 φυοὰ δἰἰοϑίαιἰοηο πη ὀχβρθ- 

οἰδη5 ἀϊείπιυδ, υἱ ὀχβροοίδγο οἱ μῦορε ἰυγγίη) δοοράδγα οὲ 
παθὴ δὲ 5 δίροοτο 40.8}}6 ρέορε υἱάοδίυγ. Ρογίυυδίίοποϑ δι ξοπη θὲς 8 

ἀυδ5 ἀΐοῃηΐ, νοϊυρίδίοπι οἱ ἀοἸογθηι, συ ἰῃ μηδ δηϊπλδῖ 

οδαδῃί : οχ ἢΐβ διίογσδαῃι ργοργίδιη, δ᾽ ἰθογᾶμ δ] θηδπ 6θ66, 

ῬΟΓΩΌ6 688 ᾿υάϊοατὶ οἰοοίίοπ65 οἱ οΥἱἰδίοη08. Ονικρβίοηυπι 

8124 6566 46 ΓΟΌυΒ, 8185 οἰγῸδ δἰ Πρ] οο πὶ νογεαγὶ υόοθπι. 

Αἴχυο ἰδίδ ἂς ἀἱνίβίαπμο ἃς ογἰἰογίο δυιπηπγδίϊπ) ἀϊοίδ δηΐο. 
45 χαὶ τοῦ χριτηρίου στοιχειωδῶς. ἀνιτέον δ᾽ ἐπὶ τὰν λἭβράδυπάυπη ͵διη δὰ ορίβίοϊδπι χυδπὶ ἀἰ χί πε. 

ἐπιστολήν. 

Ἐπίχουρος Ἡροδότῳ εὖ πράττειν. 

35. Τοῖς μὴ δυναμένοις, ὦ Ἡρόδοτε, ἕχαστα τῶν 
περὶ φύσεως ἡμῖν ἀναγεγραμμένων ἐξαχριθοῦν μηδὲ 

60 τὰς μείζους τῶν συντεταγμένων βίδλους διαθροεῖν ἐπι- 

τομὴν τῆς ὅλης πραγματείας εἰς τὸ χατασχεῖν τῶν 
ὁλοσχερεστάτων δοξῶν τὴν μνήμην ἱχανῶς αὐτοῖς πα- 

᾿Βρίομγις Ἡογοάοίο ὑεπὸ ἀαθ6γῖ 6. 

35. ΠΣ φιὰ πεφιομηΐ, ο εγοάοίε, δἰηφιῖα φια α ποὐὶς 

ας παίμγα τογὶρία Ξιηΐ Ῥεμπέζιιις ἐαφιιγογε ἤδσιιὸ πιά οτο8 

ἃ ποδὶς οοπιροςίίος τος ρεγεογμαγὶ, λὲς 690 ΠΟἸΈΡΕΉ- 

αίμηι ἰοέιι8 Ορεγὶς 7εεὶ, γσμαπίμηι ταί 6816 ριεαυὶ 

αἀ ιιμἰυδγοογα ρίαοσίίογηκ πιδθιογὶαιι τοί μονα, 
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ρεσχεύασα, ἵνα παρ᾽ ἑἐχάστους τῶν καιρῶν ἐν τοῖς χυ- 
ριωτάτοις βοηθεῖν αὑτοῖς δύνωνται, καθ᾽ ὅσον ἂν ἐφά-- 
πτωνται τῆς περὶ φύσεως θεωρίας. καὶ τοὺς προῦε- 

θηκότας δ᾽ ἱχανῶς ἐν τῇ τῶν ὅλων ἐπιόλέψει τῶν 
δ τύπων τῆς ὅλης πραγυατείας τῶν χατεστοιχειωμένων 

δεῖ μνημονεύειν" τῆς γὰρ ἀθρόας ἐπιδολῇς πυχνὸν 
δεόμεθα, τῆς δὲ κατὰ μέρος οὐχ ὁμοίως, (26) βαδι- 
στέον μὲν οὖν καὶ ἐπέχεινα συνεχῶς χαὶ ἐν τῇ μνήμη 
τοσοῦτον ποιητέον ἀφ᾽ οὗ ἥ τε χυριωτάτη ἐπιδολὴ ἐπὶ 

"0 τὰ πράγματ᾽ ἔσται χαὶ δὴ χαὶ τὸ κατὰ μέρος ἀκρίδωμα 
πᾶν ἐξευρεθήσεται, τῶν ὁλοσχερεστάτων τύπῳ ἐμπε- 
ριειλημμένων καὶ μνημονευομένων χαὶ πρὸς ἅπλᾶ 
στοιχειώματα χαὶ φωνὰς συναγομένων" ἐπεὶ χαὶ τοῦ 
τετελεσιουργημένου χαὶ πάντως ἠχριδωμένου τοῦτο 
χυριώτατον γίνεται τὸ ταῖς ἐπιδολαῖς ὀξέως δύνασθαι. 

χρῆσθαι. οὐ γὰρ οἷόν τε τὸ πύχνωμα τῆς συνεχοῦς 
τῶν ὅλων περιοδείας εἰδέναι μὴ δυνάμενον διὰ βραχειῶν. 
φωνῶν ἅπαν ἐμπεριλαθεῖν ἐν αὑτῷ τὸ χατὰ μέρος ἂν 
ἐξαχριδωθέν. 15) ὃν δὴ πᾶσι γρησίμης οὔσης τοῖς 
ῴχειωμένοις φυσιολογίᾳ τῆς τοιαύτης ὁδοῦ, παρεγ- 
γυώντων συνεχὲς ἐνέργημα ἐν φυσιολογία καὶ τῷ τούτῳ 
μάλιστ᾽ ἐγγαληνιζόντων βίῳ, ποιήσασθαι χαὶ τοιαύτην 
τιν᾽ ἐπιτομὴν χαὶ στοιχείωσιν τῶν ὅλων δοξῶν. πρῶτον 
μὲν οὖν τὰ ὑποτεταγμένα τοῖς φθόγγοις, ὦ Ἡρόδοτε, 
δεῖ διειληφέναι, ὅπως ἂν τὰ δοξαζόμενα ἢ ζητούμενα 

ἢ ἀπορούμενα ἔχωμεν εἰς ταῦτ᾽ ἀνάγαντες ἐπιχρί- 
νειν χαὶ μὴ ἄχριτα πάντα ἡμῖν εἰς ἄπειρον ἀπο- 
δειχνύωσιν ἢ κενοὺς φθόγγους ἔχωμεν" (38) ἀνάγχη γὰρ 
τὸ πρῶτον ἐννόημα χαθ᾽ ἕχαστον φθόγγον βλέπεσθαι 

80 χαὶ μηθὲν ἀποδείξεως προςδεῖσθαι, εἴπερ ἕξομεν τὸ 
ζητούμενον ἢ ἀπορούμενον καὶ δοξαζόμενον ἐφ᾽ ὃ ἀνά- 
ἕξομεν, εἴτε χατὰ τὰς αἰσθήσεις δεῖ πάντα τηρεῖν καὶ 
ἁπλῶς τὰς παρούσας ἐπιδολὰς τῆς διανοίας εἴθ᾽ ὅτι- 
δήποτε τῶν χριτηρίων. δωοίως δὲ χαὶ τὰ ὑπάρχοντα 

86 πάθη, ὅπως ἂν καὶ τὸ προςιένον χαὶ τὸ ἄδηλον ἔχωμεν 
οἷς σημειωσόμεθα. ταῦτα δεῖ διαλαθόντας συνορᾶν 
ἤδη περὶ τῶν ἀδήλων, πρῶτον μὲν ὅτι οὐδὲν γίνεται ἐχ 
τοῦ μὴ ὄντος’ πᾶν γὰῤ ἐχ παντὸς ἐγίνετ᾽ ἄν, σπερ- 
μάτων γε οὐθὲν προςδεόμενον. (29) χαὶ εἰ ἐφθείρετο 

40 δὲ τὸ ἀφανιζόμενον εἷς τὸ μὴ ὄν, πάντ᾽ ἂν ἀπωλώλει 
τὰ πράγματα, οὐχ ὄντων τῶν εἰς ἃ διελύετο. καὶ 
μὴν χαὶ τὸ πᾶν ἀεὶ τοιοῦτον ἦν οἷον νῦν ἐστι καὶ ἀεὶ 
τοιοῦτον ἔσται" οὐθὲν γάρ ἐστιν ἐΐς ὃ μεταθάλλει. 
παρὰ γὰρ τὸ πᾶν οὐθέν ἐστιν ὃ ἂν εἰςελθὸν εἰς αὐτὸ 

45 τὴν ἀεταβολὴν ποιήσαιτο, (Ἀλλὰ μὴν [καὶ] τοῦτο χαὶ 
ἐν τῇ μεγάλῃ ἐπιτομῇ φησι χατ’ ἀρχὴν χαὶ ἐν τῇ πρώτη 
περὶ φύσεως.) τὸ πᾶν ἐστι σῶμα" τὰ μὲν γὰρ σώ- 

ματα ὡς ἔστιν αὐτὴ ἣ αἴσθησις ἐπὶ πάντων μαρτυρεῖ, 
χαθ᾽ ἣν ἀναγχαῖον τὸ ἄδηλον τῷ λογισμῷ τεχμαίρεσθαι 

ὃ0 (ὥςπερ προεῖπον τὸ πρόσθεν). (εο) εἰ γὰρ μὴ ἦν ὃ 
χενὸν χαὶ γώραν καὶ ἀναφῇ φύσιν ὀνομάζομεν, οὐχ ἂν 
εἶχε τὰ σώματα ὅπου ἦν οὐδὲ δι᾽ οὗ ἐκινεῖτο, καθάπερ 
φαίνεται χινούμενα. παρὰ δὲ ταῦτα οὐθὲν ἐπινοηθῆναι 

δύναται οὔτε περιληπτῶς οὔτε ἀναλόγως τοῖς περιλη - 
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μέ σιιουὶ ἰδ! ΡΟ7 8 ἱῃ ἐϊ8δ ψμ φοἰπί πιαχίηιο ταία, εἰδὲ 

Ορέπι 7εγγο Ῥοσείπί, ἱπ φιιαπίμηι αὐτὶ ρμογὶπί παίμγα 

ρεοσμίαἰίοπδηι. Οὐπ δος οἰΐαγη φιὲ )αηι δαί ΐ5 ἐπ. Π0}- 

ἑεμιρίαἰΐοης μπὶυοΥϑογιηι ργοσγοδεὶ διηί, Τογηνας ἰοἰδιις 

ορεγίδ οἰοιπδπί8 ψιαδὶ 7) οΥηιαίαδ ορογίοξέ ἐπ πιοπιογῖα 

λαδεγα: παπὶ μπὶυεγδογμηι ποίϊίία οΥΘδγο ἐπαϊίσοπιις, 

δἰποιίογηι πο ἑία. (36) Ρεγσοπάπηι ἰρί(ε" εἰἰαγι ἰΐγα 

"γεφιεπίεου 654 ἐπ πιοπιοτίαφια απέίμπι ἑοπομα μ)ὴ, δα 

4σμὸ σχαῖῆι ταΐμ τιαχίπιο ἱπέι 5 τοῦς παΐ, ἐμ) 

ὕετο Ραγίομίαγίιηι γογηι αἰ ἰσεης σοσπὶί(ἰο γορεγίαί 7" 

οπιπ δ, ἀπεπὶ φιβ διπί πιαζίηιο τπίυοτεα, ΤοΥΉλα σΟΏ ΡΥ 6- 

λοηδα πιδηιογία ἑοποπέμν αἰψια αα ςἰπιρίϊοὶα οἰοπιοπία 

α΄ ὕοσεξ γθυοσαπίμῃ, : παῆι 6)..8 φμὲ ρογγεοοίες 65: οπιπίφιιο 

ἐς ραγίο ὁχαοία ἀοοίγίπα 6χροϊιέιι5, ἰά πιαχὶπις ΡΓγο- 

Ῥγίηι 65ὲ ιιὐ πο ἐ5 διεἰ5 σοἰοΥι(ε7 μἰὲ ροδεὶί. Νοφιό 

ὀπὶπι Πεγί ροίοεί μέ οοηεγίαηι ηιἰμαίπϑηι οοπίϊπμα 

μη ϑεγδογμηι ρεγ(Ταοσία(ίοπὶς δοίαί ἐδ φιεὶ ποη ρμοεϑὶί Ραῖι- 

εἰς νοοσίδιι5 (οίτιπι ἐπ 86 ἰρ8ο σοπιρίδεἰϊ ἐμά φιοά ΡΟΥ 

Ῥαγίος αἰ ἰφεηίεν οαρίϊοαίμηι 7Γμογὶί. (37) ὕπάδ φμιμη 

ογιπίδιι ρεγιεί ἐπ εἰξ γιὲ Σἰπέ 7απιαγίες ἀοαϊὲ παίμγ 

δίμαΐο ἠιυ δηιοαὲ γαίζίο, δογιηι 65. φιὰ σοπιπιοπάαηξ α5- 

δἰαἀτιιηι οριΣ ἐπ ῥδυειοίοοία αἰφιιὸ ἱπ δα πιαχίηιο ἀσφιίδ- 

δομπέ υἱία, οοηβοετα ἠι)μδ)ηποαὶ αἰϊφμοα ἐοπιροπαϊιηι ας 

υοἱ εξ διπιηιαπι ορίπίοπιιηι οπιπίειηι. Ργίνιμπι ἰσὶ 7, ὁ 

Πετοαοία, φ ςεμδ)οοία φἰπί πυοεἰδιια ορογίεοξ σοηιΡΓ - 

δλομάονδ, ει δα φιξ ορὶ παπιν δἷυς φιρτίηινιι5 εἰυδ ο6 

ψεὶδιις απιδίοἰπιμς αὐ οα γεν επί65 αἰμαίσατο ροδδίηλιδ, 
εἰ πὸ ἱπαϊβδογεία οπιπία ποδίδ ἱπ ἐη βηϊίμηι ἀδηιοπείγοηί, 
δῦ ἱπαπηδ5 υοοο5 Παδδατημ8: (38) ποοδ856 65( οπίηι ρμγὶ- 
ηιανὲ ποίίοποπι δεομπάπηι κπαπιφμαπιηις αἱδΡρὶοὶ υοσόπι, 

πἰμίίψιιο ργοδαίίοπο ἱπαίρφεγε, δὲ φμίάοηι παδεδίηιμς φιώ- 
δἰ υεἱ ἀμδί(αίππι υεἰ ορὶπαίεπι αὐ φιοα γοϊεγαηιις ; 

δίνο Ξοοιιπάπμηι δοπδιι5 οὐδεγυαγα οπιπία οροΥίεί ας ςἰηϊ- 

Ῥι οἰίοτν ργαεοπίε ἐπέ ἰίιι5 πιοη 15, οἰυε δεομπάππηι σιιοά- 
υἱς οτἱεγίογιηι. Ἑαάθηι Γαίζίοπο εἰἰαπι ρεγίιγ ϑαίίοηος 

φια αὐδιηί, κἰὖ δαδέαπιις φιίδιι εἰ ὀχϑρεοίαη εἰ ἰῃ- 

σεγίππι δηπια ποία. Ηῶς απίοσηι υὐδὲ ρογοορεγίπιμς, 

αἰ ἱποογίϊβ ἦατα υἱάδγα οριι5 65ί, ργρηιθη φιίάσηι φμοά 

πιλὶὶ πί ἐς οο φιιοά ποῊ ἐξί : οπιπία ἐπίηι ὁ ομιπίδιι5 
“ἡ ετγοπέ, δεηι πὲ δπς πἰλὶϊ ἱπαϊροπίία. (39) δ6( εἰ εἰ φσιοά 
οοοϊαὶέ ἱπέονὶτεί ἐπ ἰὰ φμοά ΠΟῊ δεί, γῸ5 ΟΠ1Π68 ἱπίορὶἐ8- 

δεπέ, φιῖιηι δα ἨΟΉ 6556η| ἱπ σία αἰδδοϊυδγοπίμγ,. Αἰφιι. 

πηἰυετγδιηη ἀυϑμδηιοα! δεηιροῦ Γμὶΐ φμαὶδ ππς 65ί, 5611» 

Ῥεγγιίο αἰο ογὶέ : πἰλὶὶ οςί οπὶπι ἐπ φιιοά πιιίατὶ ροκεϊίι 
Ναρι »γυίεν ἱρειῖ, εἰπ  υογεηι πἰλὶΐ 6ὁ5ἐ φιοά ἐν ἰα ἱπ- 
φτοσεεηι πιμαίίοπεηι ορογοίμγ. (Ἐπὶηγνογο ἰδία οἱ ἴῃ 

τηδήογο Οοιηροηάϊο 8[8{{π| ἃ ρυϊποὶρίο αἰχὶξ οἱ ἴῃ ρῥγίπιο 6 
Ναίυγα. ) ρδπι πὶυθγδιηπι δ5ἐ ΠΟΥΡῚ5 : ΟΟΥΡΟΥ δηἰ πί 

8656 δβαϑοαπί ΞΟ 5ΏΣ ἰρδ56 (ο5ί απ ἐπ οπιπίδιιδ, δοσεη ἀμμὴ 

γιιοτι ροθ586 65εἰ ἱποογίιηι ταϊοοϊπαΐξίονπα ΟΟΝ) δ δ 

(ᾳυρπιδάιηοάυπι δηΐοθα αἶχὶ). (10) ΛΔ δέ δι πηι 6556{ ηποά 

ἑπαπε οἱ ἰοσμῆι οἱ φμο ἑαποὶ ποθὴ Ῥοίε5ἐ παίεγαμι πο Πα". 

Ἴπ5, ποφμαχμαηι δαδογθη ς δὲ 6556 ΠΟΥΡΟΥᾺ ΠΟ ῬΕΙ͂" 

φιοά πιουδι θη Γ, (δ ΡιΟοοίο ηιουσγὶ ρετερίσιιεηι 
δε,. Αἱ »γαίεν ἰδία πἰδὶΐ Ἄοορὶατὶ ρμοίοδέ πρη6 ΠΟΥ 

πιοάμηι σοι ρτο πο δίομὶς ποι δοοιί παι σοι ρΙ οἶδ Π-. 
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πτοῖς, ὡς τὰ καθ᾽ ὅλας φύσεις λαμδανόμενα χαὶ μὴ ὡς 
τὰ τούτων συμπτώματα ἢ συμδεθηχότα λεγόμενα. 
(Καὶ μὴν καὶ ταὐτὸ τοῦτο χαὶ ἐν νῇ πρώτη περὶ φύ- 
σεώς φησι χαὶ τῇ τεσσαρεςκαιδεχάτῃ χαὶ πεντεχαιδε- 

δ χάτη χαὶ τῇ μεγάλῃ ἐπιτομῇ.) τῶν σωμάτων τὰ μέν 
ἐστι συγκρίσεις, τὰ δ᾽ ἐξ ὧν αἱ συγχρίσεις πεποίηνται. 
(4 ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἄτομα χαὶ ἀμετάδλητα, εἴπερ μὴ 
μέλλει πάντα εἰς τὸ μὴ ὃν φθαρήσεσθαι, ἀλλ᾽ ἰσχύοντα 
ὑπομένειν ἐν ταῖς διαλύσεσι τῶν συγχρίσεων, πλήρη 

Ὁ τὴν φύσιν ὄντα καὶ οὐχ ἔχοντα ὅπη ἣ ὅπως διαλυθή- 
σεται. ὥςτε τὰς ἀρχὰς ἀτόμους ἀναγκαῖον εἶναι σω- 
μάτων φύσεις. ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸ πᾶν ἄπειρόν ἐστι" 
τὸ γὰρ πεπερασμένον ἄχρον ἔχει" τὸ δ᾽ ἄχρον παρ᾽ 
ἕτερόν τι θεωρεῖται. ὥςτε οὐχ ἔχον ἄχρον πέρας οὐχ 

[5 ἔχει, πέρας δ᾽ οὐχ ἔχον ἄπειρον ἂν εἴη χαὶ οὐ πεπερα- 
σμένον. χαὶ μὴν καὶ τῷ πλήθει τῶν σωμάτων ἄπειρόν 
ἐστι τὸ πᾶν καὶ τῷ μεγέθει τοῦ κενοῦ " (42) εἴτε γὰρ ἦν 
τὸ χενὸν ἄπειρον, τὰ δὲ σώματα ὡρισμένα , οὐδαμοῦ ἂν 
ἔμενε τὰ σώματα, ἀλλ᾽ ἐφέρετο κατὰ τὸ ἄπειρον χενὰν 

30 διεσπαρμένα, οὐχ ἔλοντα τὰ ὑπερείδοντα χαὶ στέλλοντα 
χατὰ τὰς ἀναχοπάς εἴτε τὸ χενὸν ἦν ὡρισμένον, οὐχ 
ἂν εἶ,ε τὰ ἄπειρα σώματα ὅπου ἂν ἔστη. πρός τε 
τούτοις τὰ ἄτομα τῶν σωμάτων χαὶ μεστά, ἐξ ὧν χαὶ 
αἱ συγχρίσεις γίνονται χαὶ εἰς ἃ διαλύονται, ἀπερίληπτά 

85 ἐστι ταῖς διαφοραῖς τῶν σχημάτων᾽ οὐ γὰρ δυνατὸν 
γενέσθαι τὰς τοσαύτας διαφορὰς ἐχ τῶν αὐτῶν σχημά- 
τῶν περιειλημ μένων. καὶ καθ᾽ ἑχάστην δὲ σχηυάτισιν 
ἁπλῶς ἄπειροί εἰσιν ἄτομοι, ταῖς δὲ διαφοραῖς οὐχ 

ἁπλῶς ἄπειροι, ἀλλὰ μόνον ἀπερίληπτοι. (43) (Οὐδὲ 
80 γάρ, φησὶν ἐνδοτέρω, εἰς ἄπειρον ἣ τομὴ τυγχάνει, 

ἐπειδὴ αἱ ποιότητες μεταβάλλονται, εἰ μὴ μέλλει τις 
χαὶ τοῖς μεγέθεσιν ἁπλῶς εἰς ἄπειρον αὐτὰς ἐκδάλλειν.) 
χινοῦνταί τε συνεχῶς αἱ ἄτομοι" (Φησὶ δὲ ἐνδοτέρω χαὶ 
ἰσοταχῶς αὐτὰς χινεῖσθαι, παρεχομένου τοῦ χενοῦ τὰν 

85 ἵξιν ὁμοίαν καὶ τῇ χουφοτάτη χαὶ τῇ βαρυτάτη τὸν 
αἰῶνα.) χαὶ αἱ μὲν [εἰς μακρὰν ἀπ᾽ ἀλλήλων διί- 
στανται, αἱ δ᾽ αὐτὸν τὸν παλμὸν ἴσχουσιν, ὅταν τύ- 

σ χωσιν ἐπὶ τὴν περιπλοχὴν χεχλιμέναι ἢ στεγαζόμεναι 
παρὰ τῶν πλεχτιχῶν. (4) ἥ τε γὰρ τοῦ χενοῦ φύσις 

40 ἧ διορίζουσα ἑκάστην αὐτῶν τοῦτο παρασχευάζει, τὴν 
ὑπέρεισιν οὐχ οἵα τ᾽ οὖσα ποιεῖσθαι" ἥ τε στερεότης ἢ 

ὑπάρχουσα αὐταῖς χατὰ τὴν σύγχρουσιν τὸν ἀκοπαλμὸν 
ποιεῖ ἐφ᾽ ὁπόσον ἂν ἡ περιπλοχὴ τὴν ἀποχατάστασιν 
ἐχ τῆς συγχρούσεως διδῷ. ἀρχὴ δὲ τούτων οὐχ ἔστιν, 

46 αἰτίων τῶν ἀτόμων οὐσῶν χαὶ τοῦ χενοῦ. (Φησὶ δ᾽ 
ἐνδοτέρω μηδὲ ποιότητά τινα περὶ τὰς ἀτόμους εἶναι 

πλὴν σχήυκτος χαὶ μεγέθους χαὶ βάρους, τὸ δὲ χρῶμα 
παρὰ τὴν θέσιν τῶν ἀτόμων ἀλλάττεσθαι ἐν ταῖς δώ- 
δεκα στοιχειώσεσί φησι" πᾶν τε μέγεθος μὴ εἶναι περὶ 

0 αὐτάς: οὐδέποτε γοῦν ἄτομος ὥφθη αἰσθήσει. (ιε5 
αὕτη δ᾽ ἢ φωνὴ τούτων πάντων μνημονευομένων τὰν 
ἱκανὸν τύπον ὑποβάλλει τῆς τῶν ὄντων φύσεως ἐπινοίας.) 

ἀλλὰ μὴν χαὶ χόσμοι ἄπειροί εἶσιν, εἴθ᾽ ὅμοιοι τούτῳ 
εἴτ᾽ ἀνόμοιοι" αἵ τε γὰρ ἄτομοι ἄπειραι οὖσαι, ὡς ἄρτι 

ΒΙΒΑ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

δἰδὲϊίηι ῬΥΟΡΟΥοπδηι, χῖρρὲ φ Ρ}ὲν ἰοίας παίαγας 

αοοὶρέμπέμν πέγς υοἰμίςξ δογ, Θυδηίιμς5 ἀσοϊαεπίϊαυσό 

ἀιοιιπέμγ. (υΐπῃ ποὺ ἰάθπι οἰΐδπλ ἰῃ ᾿γίμμο ἀ6 Ναίυγα οἱ 

ἷῃ ἀθεοΐῃῃ)ο φυδΙίο οἱ φυϊπίο δίψυβ ἰῃ τρδῆογα σοηρεοπάϊο ἱγὰ- 

ἀϊξ. ) Οογροτα αἴδα φωίάδηι ξιπέ σοπογοίίοπος, αἰΐα ὑότῸ 

δ φείδιι οοπογοίϊοηο8 Ταοία δπί. (41) Αίφιιε ἧσο ἐπα,- 

υἱάμα ςπΐ εἰ ἱπιπιμίαδίζία, δὲ σιιάθηι οηιπία ἐπ ἰα φιιοά 

ΠΟῊ οἰ ἱπίογίίαγα ποῊ Σιπί ; σείογαπι ἱἢ αἰδεοίμζίοη σ0Π- 

ογϑίίοπιπι σιδοϊδίογε υαἱδηΐ, φμῖιπι ρίοπα παίμγα πίαπ- 

ἐω οἱ ποθ δαδεαηέ φμογεμηι αἰ φμο Ραρσίο 5οἷυὶ Ρο8- 

δἰπί. Πασφιδ ργἱηεὶρία πδξοῖϑε ὁςί ἱπαϊυϊά μας 6556 (0Γ- 

»ογ με παίμγαδ. ΡΟΓΜΉι οπιπ ἰδία ἱηβηίίηι 65: : παπι 

φιοὰ πηϊίμηι 65, οὐίγεπιμηι παδεί : δχίγονιηι ἀείδη 

αἰὲιι5 σμ)ι5ρία ἢ οὐηιραταίίοης ἱπερίοϊ μΓ. Πα φπ σαιῶι 

ἐχέγοπιμηι ποη λαδεαΐ, πόσις ἤποηι; φαῖιηι απέεπι ἤπειη 

ΠΟῊ δαδεαΐ, ἐπἤηπιέιηι οἰ. Ἠδοθ426 6εὲ, πολ ππὶίμηι. Αἱ- 

φιὶ δὲ πιμϊεμαΐπα σογρογμῆι οἰ υασιιὲ πιασπὶ μα ὲηθ 

ογπο ἰδία ἐπβπίίμπι ἐδ : (432) εἰῦε Θπὶηι ἐ55εἰ ἱπβηπζπι 

υασμιηη δἰ σογρογα Ππίία, πιδομαπι πιὰ που δπ σΟΥΡΟΓα, 

δε 7εγγοπίμγ ΡΕΩΥ ἱπηπὶέηι ἱπαπε αἰϑρόγδα, γαμῖπ πολ 

δαδογεηὲ γι διιδίἑπογοηί ἱρδα αἰσιι τερεϊετοηπέ δόσιη- 

ἄπμηι γοίμδίοη65 ; εἰυε υασμη ηπίίμηι 655οί, πορ δαδέ- 

γοπί ἱηβηίία σογροόγα μϑίπαηι σμδοϊδίεγοηΐ. Αα ἤκεο, ἐπα!- 
υἱάμα σογΡογηι εἰ ρίοπα,Θ6: συίδιιδ οἰ οοπογοίίομος βαπὶ 

δἰ ἰῃ φιί αἱφεοϊυιπίμγ, ἱποοπιργολοηπϑὶ δα ξιπί ἤσωγα-᾿ 

γαηι αὐ ονη (ἐς : ποφμοοηπἰπι ροδοὶ δὶ 65. ὁχ οἰδάοπι ου- 

τὶ» ΠΟ ΡΤΟ οη δὶς (οἱ ζασίας 6556 αἰ οτεμίίαϑ. Αἰφιεὶ ἱπ 

τπηαγιασφμο Πσιτγαίϊοης εἰπιρί οἰ 6" ἱππέα ςιιπί αἰολπὲ, 

ἀἰγογεης αὐΐοηι πο δἰαριἰοὶίον ἑηβπίίω, Ξε (απίτοα 
ἑποομιργοπεηδὶ διί65 δυπί. (43) (Νοαυδ οηΐπι, δἷΐ ἱπίε- 

γἷι5, ἰῃ ἱπῆπὶΐυτα δοοίϊο ἐδξ, αυδιιἀοαυϊάροῃι 4υΔ}}ἴ68 ἰπν» 

τυ δηΐυγ, ηἰδὶ 48 685 οἰἶδπι ταδρη υϊηΐθιι8 δἰ πη εἰ [6 Ὁ 

ἰπ ἰπιπιΘῃ δι} ΘΙ ἰβδυγυ8 81.) Μουοηίγ με ρῬεγροίιιο 

αἰοπιὶ ; (Αἰΐ δυΐεπι ἱπίογίυ5 οἱ ἑραφυᾶ οοἸογί δία 1118 δείἱδγί, 

γδοῦο τοίη οἷα ργοσηίο δἰ π}}]6 πὶ οἱ ον ἰβϑίπιο οἱ χγανὶδ- 

δἰπηο ἴῃ εοἰογπαπ ἰορυ8.) αέφι ἐἰἶ φιίάσηι ἰοπφο α 86 

ἐπυίοοηι αἰδίαῃί, αἰΐτξ υδτὸ ασἰίαἰίοποηι ἰρϑαηι σοπέϊποπέ, 

φμμπι Πιογὶπί αὐ οογπριοχίοπεηι ἱποιϊϊπαίς εἰν αὖ ἐὶς σφι 

αὐ οοπιρἰεχίοπες 7εγπηπίῈ σοπίεοί γιετίπί. (44) Ναπι 

νασιιὶὲ παίμγα φια ἰἰΐας δἰπσμίας αἰγιπιέ, ἢος οὔλεὶξ, 

φιαπαοφμίάεηι Πιπιϊαίδηι εἰν αὐ! αίοπεπι 7ασογὰ ἑρδα 

πο ρῬοίο5ἐ; 5οἰἰαμηιγις σμοα ἰδ ποδί ῬΟΥ οοἱ ἰἰδίο 6ηὶ 

ασὶ(αἰϊοπεηι ζαεὶξ ἵπ φιαπίμηι οοπιρίοτίὶο ἐἰα 6 οοἰἰὶ- 

δίοδε γοϑίἐϊοπμοὰ, αἰ. Ηογμ αἀμίοπι ργὶποὶρίππὶ 

ποι ἐβί, φμμηι αἰοπιὶ οἱ ἑπαμὰ σαϊιδα οἰπί. (Αἰΐ δυίεπι 

ἰηοτίυ8. ποήυ 6 υ114π|ὶ οἰγοᾶ δίοῃμγοϑ 6886 40 Δ} δἰ 6 πὶ ΡΓεῖος 

ἢρσυγϑιι οἱ τηδρηϊ υἀΐποπι οἱ σγαυ  αῖθπ), οΟἰογοπι δυΐεπι 

ἱπηπιυ δὶ ροβί ἰἰοπα δίοπιογιιπι ἰῃ ἀυοάοοὶπι ποι υἱουΐθεδ 

δἷΐ ; πο οπηποπὶ ἰδηιθη πλδρηϊ υἀϊροίη οἰγοδ 1|185 6356 : πυῃ- 
4υδηι οδηἰπλ δίοπιιϑ 86η81ι: υἱδᾶ οί. (45) δες δυίθπη ΥῸΧ 
δογυπὶ οπμηίΐυπι πιοπιογδίογυπι (ογιρδπιὶ ἰἀοποᾶπι 5 ὑμἱ} 

πδίυγεο σορῃἰοπίβ τογυπ.) Ἀπαὶ ἰΐθηι ἐπηἤηὶἑ δειπέ, 

δίυο δι δἰπιὶο5 δἷυα σμὶ αἰδεὶπιϊ 5 διπί : παπιῃμθ 

αἰοηιξ φιμπι ἱηβηὶ ας οἰπί,, μὲ πιοᾶο ἀοπιοπδίγαίαπιε ἐπ, 



8. ΣΧ. ἘΡΙΟυΒΌῦϑ. 

ἀπεδείχθη . φέρονται χαὶ πορρωτάτω " οὐ γὰρ κατηνά- 
λωνται αἵ τοιαῦται ἄτομοι ἐξ ὧν ἂν γένοιτο κόσμος ἢ 
ὑφ᾽ ὧν ἂν ποιηθείη, οὔτ᾽ εἰς ἕνα οὔτ᾽ εἷς πεπερασμέ- 

νους, οὔθ᾽ ὅσοι τοιοῦτοι, οὔθ᾽ ὅσοι διάφοροι τούτῳ " ὥςτ᾽ 
οὐδὲν τὸ ἐμποδίζον ἐστὶ πρὸς τὴν ἀπειρίαν τῶν χόσμων. 
(.8) χαὶ μὴν χαὶ τύποι ὁμοιοσχήμονες τοῖς στερεμνίοις 

εἰσί, λεπτότησιν ἀπέχοντες μαχρὰν τῶν φαινομένων' 
οὔτε γὰρ ἀποστάσεις ἀδυνατοῦσιν ἐν τῷ περιέχοντι γί- 
νεσθαι τοιαῦται, οὔτ᾽ ἐπιτηδειότητες χατὰ τὰς χατερ- 

τ0 γασίας τῶν χοιλωμάτων χαὶ λεπτοτήτων, οὔτ᾽ ἀπόρροιαι 
τὴν ἑξῆς θέσιν χαὶ τάξιν διατηροῦσαι, ἥνπερ χαὶ ἐν 
τοῖς στερεμνίοις εἶχον. τούτους δὲ τοὺς τύπους εἴδωλα 
προςαγορεύομεν. χαὶ μὴν χαὶ ἣ διὰ τοῦ χενοῦ φορὰ 
κατὰ μηδεμίαν ἀπάντησιν τῶν ἀντιχοψάντων γινομένη 

15 πᾶν μῆχος περιληπτὸν ἐν ἀπερινοήτῳ χρόνῳ συντελεῖ" 

βραδύτητος γὰρ καὶ τάχους ἀντιχοπῇ χαὶ οὐχ ἀντιχοπῇ 
δμοίωμα λαμθάνει. πὴ οὗ μὴν οὐδ᾽ ἅμα κατὰ τοὺς διὰ 
λόγου θεωρητοὺς χρόνους τὸ χάτω φερόμενον σῶμα ἐπὶ 
πλείους τόπους ἀφιχνεῖται᾽ ἀδιανόητον γὰρ χαὶ τοῦτο 

20 συναφιχνούμενον ἐν αἰσθητῷ χρόνῳ ὀθενδήποτε τοῦ 
ἀπείρου. ἐξ οὗ γὰρ ἂν περιλάδωμεν τὴν φορὰν τόπου, 
ἔσται ἀφιστάμενον" ἀντιχοπῇ γὰρ ὅμοιον ἔσται, χἂν 
μέχρι τοσούτου τὸ τάχος τῆς φορᾶς μὴ ἀντιχοπτόμενον 
χαταλίπωμεν. χρήσιμον δὴ χαὶ τοῦτο χατασγ εῖν τὸ 

35 στοιχεῖον, ἤτοι ὅτι τὰ εἴδωλα ταῖς λεπτότησιν ἀνυπερ- 
δλήτοις χέχρηται᾽" ᾧ μηθὲν ἀντιμαρτυρεῖ τῶν φαινο- 
μένων" ἢ ὅτι καὶ τὰ τάχη ἀννπέρόλητα ἔχει, πάντα 
πόρον σύμμετρον ἔχοντα πρὸς τῷ ἀπείρῳ αὐτῶν μηθὲν 
ἀντικόπτειν ἢ ὀλίγ᾽ ἀντιχόπτειν, πολλαῖς δὲ καὶ ἀπεί- 

80 ροις εὐθὺς ἀντιχόπτειν τι. (48) πρός τε τούτοις ὅτι ἣ 

γένεσις τῶν εἰδώλων ἅμα νοήματι συμθαίνει" χαὶ 
γὰρ ῥεῦσις ἀπὸ τῶν σωμάτων τοῦ ἐπιπολῆς συνεχὴς 

συμθαίνει, οὐχ ἐπίδηλος αἰσθήσει διὰ τὴν ἀντανα- 

πλήρωσιν, σώζουσα τὴν ἐπὶ τοῦ στερεμνίου θέσιν χαὶ 

88 τάξιν τῶν ἀτόμων ἐπὶ πολὺν χρόνον, εἰ καὶ ἐνίοτε συγ- 

γεομένη ὑπάρχει" καὶ συστάσεις ἐν τῷ περιέχοντι 

ὀξεῖαι διὰ τὸ μὴ δεῖν κατὰ βάθος τὸ συμπλήρωμα γί- 

νεσθαι. χαὶ ἄλλοι δὲ τρόποι τινὲς γεννητιχοὶ τῶν 

τοιούτων φύσεων εἰσίν" οὐθὲν γὰρ τούτων ἀντιμαρτυρεῖ 

40 ταῖς αἰσθήσεσιν, ἂν βλέπη, τίς τινα τρόπον τὰς ἐνερ- 

γείας, ἵνα χαὶ τὰς συμπαθείας ἀπὸ τῶν ἔξωθεν πρὸς 

ἡμᾶς ἀνοίσει. (ι9) δεῖ δὲ χαὶ νομίζειν, ἐπειςιόντος 

τινὸς ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, τὰς μορφὰς δρᾶν ἡμᾶς καὶ δια - 

γοεῖσθαι᾽ οὐ γὰρ ἂν ἐναποσφραγίσαιτο τὰ ἔξω τὴν 

ἑαυτῶν φύσιν τοῦ τε χρώματος χαὶ τῆς μορφῆς διὰ τοῦ 

ἀέρος τοῦ μεταξὺ ἡμῶν τε χἀχείνων, οὐδὲ διὰ τῶν 

ἀχτίνων ἢ οἰωνδήποτε ῥευμάτων ἀφ᾽ ἡμῶν πρὸς ἐχεῖνα 

παραγινομένων οὕτως ὡς τύπων τινῶν ἐπειςιόντων ἡωῖν 

ἀπὸ τῶν πραγμάτων ὁμοχρόων τε χαὶ ὁμοιομόρφων, 

80 χατὰ τὸ ἐναρμόττον μέγεθος εἷς τὴν ὄψιν ἢ τὴν διά- 

νοιὰν ὠχέως ταῖς φοραῖς χρωμένων, (0) εἶτα διὰ ταύτην 

τὴν αἰτίαν τοῦ ἑνὸς χαὶ συνεχοῦς τὴν φαντασίαν ἀπο- 

διδόντος χαὶ τὴν συμπάθειαν ἀπὸ τοῦ ὁποχειμένου σώ- 

ζοντος χαθὰ τὸν ἐχεῖθεν σύμμετρον ἐπερεισμὸν ἐχ τῆς 

σ' 

4 Ὡ" 
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οἰΐαπι ἰομοὶδϑδί 6 7ΕΓΜΗΓΜΤ : Ἠσσιια οπἰπὶ σοπδιηρίς 

δμπί λιμιβηιοαίὶ αἰοπιὶ, ἐΣ φεῖδι ἤαΐ πιμπάτι δυο ἃ φιιὶ- 

διι5 εὐεοίμδ δἰἐ, πέφιε ἐπ ἀπιιπὶ Ἰσγιιδ ἰῃ αἀοηπίίος Ἠ6- 

γι ἐπ δἰπιξίος ἡπμὶς ποθ ἱπ αἰϊγεπίος : πὶλὶὶ ἰοὶ 

εεἰ φμοά πιμπάογπηι ἱπβπίίαίοηι ἱπιροαϊαί. (46) [πιὸ 
εἰ ἥογτιῶ οἰπιῖες αδοπί δοϊαἱς δογροτίδιιΣ ἤσμωγας (6- 

πιιίαζίδιις ἰός αὖ ἀρραγοπίϊδιις αἰδίαμίος : πεφμξ 

ὀπὲπι δι ιδηιοαὶ γοοοδδίοηας ἱἢ ἀ67Ὸ Πογὶ πο μοςϑιηί, 

πεχιι6 αρίίμαϊπες αα οὐβεϊοῃ ἰα5 σοποανογιπι αἰφμα 

ἐεπμΐηι, ποι οὐ ενῖα σοηδοφμομέδηι ροσὶζἰοπθηι αἰ- 

σι ογαίπμοηι οὐδοτυαπίία, δαπὶ ςοἰΠἰοοί φμανι ἱῃ βοϊαἰο- 

γὶδμβ δβαδεδαπί. Ξας ατΐφηι ΤΟΥπιας πος δἰπιμίασγα τ0- 

σαημῖ5. Ῥγαξίογοα πιοίμι5 φιὰ ρεγ υασμμηὶι πμῖῖο σοπίτα 

ἐποίἀδπίϊηι οσσγδα πί, οὐππθηι ἰοπρὶἐιαἰ πδηι σοπΙΡΤ - 

δοηπδί δίϊεπι ἐπ ἑποομι το] οὶ δὲ ἐ σοησμπιπιαΐ ἰδηΊΡΟΥΘ : 

γμὲρρε ἑαταϊίαξ 5 αἋ οδἰογ αἴας ἱποϊδίοης αὐυοῦδα οἰ ΠΟῊ 

αἀνεγδα σἰηιϊ μαΐποηι ασοὶρίέ. (47) Νέψιια ἰαπιθῊ δἰ- 

φιμὶ δοομπάπηϊι [6 ΡΟΤΓα χμ ῬΕΥ ταζϊοπόπι ςροομ απ, 

φμοα ἀδογϑμηι ΓΟΓ(Β σοΥρΡα5 αα ἰοσα ρίμ)α Ῥοπείγαί : 

παῆὶ σοσίίαγὶ ποπ Ροίο5 οἰ ἢοο Ξρη δ εἶ ἐπ ἰΘΠΊΡΟΤῸΟ ςἰ- 

πε ααἀυσηΐοη8 μπαδοιπιφμδ ἱηβηὶι,. Βα φιιοσμπιφμα 

επὶπι σοπιρί οί} πιοίτιηι ἴοσο, τοσοαφης οΥἰἐ : δἰηιὶὶθ 

δηΐπι σοπίγαγίδ εἰ ἱποϊδιοπὶ οὐὐδ, οἰίαπι δὶ ίαπι αἷμ (6- 

ἰογἐίαίθηι πιοίπι ποὴ ἱπιρεαϊίατη το ηφμαπιιδ. Ρογμί 6 

οκέ ἰσίἔιΓ δἰ δος “θη ογ 6 εἰοπιοηιηι, σῦς φμοπίαπι εἰπιμ- 

ἔαογα ἐεπμαἰδιι8 διε πιηιὶ5 εἰμί, ομὲ πίδὲϊ οχ ἀρρα- 

γεηίέδιι5 τεοϊαηιϊίαί ; υοἱ φμοά οἰΐαηι οσοἰεγἑαίος5 παὑδαπί 

ἐπδιρογαδὶϊος, οπιποηι πιοαίμηι πιοαϊςσιηι παδοπίϊα ἰἕα 

μί ἐἰἰογιπι ἐπ ηὶ ἰαίδηι υεἱ πὶ ὲΐ ἱπιροαίαί υεἱ ραιϊίσα ἐπι- 

»εαίαπέ, πηι α5 απίοηι οἱ ἐπ πηϊίας οοπίϊπο αἰεί 

ἱπιρεαίαί. (48) Αἀ λαὸς ἐμά φιογῶε ἰοποπάπιηι 65ί, 

φμοα εἰπιμαστογιηι φοπογαίίο αηιαςοἰοτὶ ογ ας σορίίαὶο 

σοπέϊησὶἐ : παπι οἱ Πιιχιι8 α σογρογιηι δ ΡΟΥ Ποῖα ρογρο- 

ἔμιις ἱπεϊαἐ, πο Ρεγϑρίσιι5 δα δὶ οὗ τοοϊ ρτόσαπὶ ΤΟρί6- 

ἔίοποηι, σμῖρρε ψιιὶ δεγυοί αὐ πιιίίιπι ἐοηιριι5 ρος ἰοη 60} 

ἐπ βοίϊάο ογαϊποπιχια αἰογπογμτη, οἰ δὲ αἰἰφιιαπο σ0}" 

ἡιπαϊίατ ; οἱ σοπογοίίοηο5 ἐπ αὐτο 5τδἰ((5 ργορίογοα, σιιοί 

ποῊ ορογίεί δοοσμπάπηι αἰ πιαϊποηι ηἱοη αίοηα ΠοΤὶ. 

διπί αμίεπι αἰὴ σιοφο πιοαὶ α φιὶδιις παΐιγο δι μδπιοαὶ 
σὶσπαπίμν: Ἠϊδὲ οπὶπι πογιιπ σοηίγα δοηδῖι5 αἰ οδίας, 

δὲ γαεριεἰαὶ αἰϊψιιὶς φμιοααπιπιοαο ποίϊομοδ, μὐ ΟΟΠ86η- 

δίοπος αὖ οχίογογίδιιΣ αα πος φοΐογαί. (49) Εἰ ἐἰϊμα 

αἰίοηι οαἰδίϊπιαπάμηι 6, φῆι αἰϊφωϊα δαί ἰπϑδοιις 
διδγδρὶἑ, ζογηιαβ πος ἐπί μοτὶ αἰφμξ σορίίαγα : πεηίθ 

οπΐπι ρΤοϊοοίο γοδίσπατοπί φι οα  ογίοτα διιηΐ παίμγαπι 

διαηι, ςοἱοΥγὶς δοὶ σοί αἰφψιο ΓΟΥ̓́ΒΙ(δ, ΡΟΡ ἀογϑηὶ φιὲ ἐπ Γ6 7 

πος οἱ ἐἰϊα πιδάϊιις 65, πόφιιθ ΡΥ γαάϊος αμί φιαίοϑομηι- 

σι Πιισιις φμὶ α ποὺὶς αὐ ἐἰΐα πιαπατίηΐ, ἰία κι υεἰμ(ὲ 

ουπῖ φιώάαπι α τοῦι8 ἱρδὶβ σοίοτο5 ΓΟΥπιαδψι δἰ- 

μος μαϑεπίϊδιι5 αα πος ρεπείγεπί δοσιιπάμηι πιοα μι) 

οοπογμς πιαρηἐαϊηἰ5 ἐπ αοἰεηι αἰ πιέπίεπι σοίον ἡ ἐ6 

ἐποιγγοπίος ; (50) ἀοἰπάς ἢαπο οὗ σαμδαγπ φιοά μημῆὶ εἰ 

ρεγρείμμπι ρμαπία Ξἰαπι ἐφρτίπι εὐ οοσπαξϊοπεηὶ α 

ειὐ)οοίο σοπδεγυαί. δεσμπάππι ἐαπι σα ἱμάς ργοβοϊ οι {μι 

αημαΐεπι διι5ἰεπίαίϊοποπι 65 βοίίοπε αἰοπιογμηι ΡΕΤ αἰ- 



20ὺ 

κατὰ βάθος ἐν τῷ στερεανίῳ τῶν ἀτόμων πλάσεως. 

καὶ ἣν ἂν λάδωμεν φαντασίαν ἐπιδλητιχῶς τῇ διανοία 

ἢ τοῖς αἰσθητηρίοις εἴτε μορφῆς εἴτε συμθεθδηχότων, 

μορφή ἐστιν αὕτη τοῦ στερεμνίου, γινομένη κατὰ τὸ 

5 ἑξῆς πύχνωμα ἣ ἐγκατάλειμμα τοῦ εἰδώλου, τὸ δὲ 
ψεῦδος καὶ τὸ διημαρτημένον ἐν τῷ προςδοξαζομένῳ 
ἀεί ἐστι χατὰ τὴν χίνησιν ἐν ἡυῖν αὐτοῖς, συνημμένην 
τῇ φανταστιχῇ ἐπιδολῇ, διάληψιν δ᾽ ἔγουσαν χαθ᾽ ἣν 

τὸ ψεῦδος γίνεται. (61) ἥ τε γὰρ ὁμοιότης τῶν φαν- 

ιο τασιῶν οἱονεὶ ἐν εἰχόνι λαμδανομένων ἣ χαθ᾽ ὕπνους 
γινομένων ἢ χατ᾽ ἄλλας τινὰς ἐπιθολὰς τῆς διανοίας ἢ 
τῶν λοιπῶν χριτηρίων, οὐχ ἄν ποθ᾽ ὑπῆρχε τοῖς οὖσί 

τε χαὶ ἀληθέσι προςαγορευομένοις, εἶ μὴ ἦν τινα χαὶ 

τοιαῦτα πρὸς ἃ βάλλομεν. τὸ δὲ διημαρτημένον οὐχ 
ι5 ἂν ὑπῆρχεν εἰ μὴ ἐλαμδάνομεν χαὶ ἄλλην τινὰ χίνησιν 

ἐν ἡμῖν αὐτοῖς συνημμένην μέν, διάληψιν δ᾽ ἔχουσαν. 
κατὰ δὲ ταύτην τὴν συνημυένην τῇ φανταστιχῇ ἐπι- 
Θολῇ,, διάληψιν δ᾽ ἔχουσαν ἐὰν μὲν αἡ ἐπιμαρτυρηθῇ 
ἣ ἀντιμαρτυρηθῇ, τὸ ψεῦδος γίνεται" ἐὰν δ᾽ ἐπιμαρ- 

20 τυρηθῃ ἢ μὴ ἀντιμαρτυρηθῇ,, τὸ ἀληθές. (5) χαὶ 
ταύτην οὖν δεῖ σφόδρα τὴν δόξαν κατέχειν, ἵνα μήτε τὰ 
κριτήρια ἀναιρῆται τὰ κατὰ τὰς ἐναργείας, μήτε τὸ 
διημαρτημένον ὁμοίως βεδαιούμενον πάντα συντα- 
ράττη. ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸ ἀχούειν γίνεται ῥεύματός 

80 τινος φερομένου ἀπὸ τοῦ φωνοῦντος ἢ ἐχοῦντος ἢ ψο- 
φοῦντος ἢ ὁπωςδήποτ᾽ ἀχουστιχὸν πάθος παρασχευά- 

ζοντος. τὸ δὲ ῥεῦμα τοῦτο εἰς ὁμοιομερεῖς ὄγχους 
διασπείρεται. ἅμα τινὰ διασώζοντας συμπάθειαν πρὸς 

ἀλλήλους καὶ ἑνότητα ἰδιότροπον, διατείνουσαν πρὸς 
40 τὸ ἀποστεῖλαν καὶ τὴν ἐπαίσθησιν τὴν ἀπ᾽ ἐχείνου ὡς 

τὰ πολλὰ ποιοῦσαν" εἰ δὲ μή γε, τὸ ἔζωθεν μόνον ἔν-- 
δηλον παρασχευάζουσαν. (63) ἄνευ γὰρ ἀναφερομένης 

τινὸς ἐχεῖθεν συμπαθείας οὐχ ἂν γίνοιτο ἣ τοιαύτη 

ἐπαίσθησις. οὖχ αὐτὸν οὖν δεῖ νομίζειν τὸν ἀέρα ὑπὸ 

48 τῆς προϊεμένης φωνῆς ἢ χαὶ τῶν ὁμογενῶν σχηματί- 
ζεσθαι: πολλὴν γὰρ ἔνδειαν ἕξει τοῦτο πάσχειν ὑπ᾽ 

ἐχείνης" ἀλλ᾽ εὐθὺς τὴν γινομένην πληγὴν ἐν ἥαῖν, ὅταν 

φωνὴν ἀφιῶμεν, τοιαύτην ἔχ τινων ὄγχων ῥεύματος 

πνευματώδους ἀποτελεστιχῶν ποιεῖσθαι, ἣ τὸ πάθος τὸ 

40 ἀχουστιχὸν ἡυῖν παρασχευάζει. χαὶ μὴν καὶ τὴν 

ὀσμὴν νομιστέον ὥςπερ καὶ τὴν ἀχοὴν οὐχ ἄν ποτε 

πάθος οὐθὲν ἐργάσασθαι, εἶ μὴ ὄγκοι τινὲς ἦσαν ἀπὸ 

τοῦ πράγματος ἀποφερόμενοι σύμμετροι πρὸς τὸ τοῦτο 

τὸ αἰσθητήριον χινεῖν, οἱ μὲν τοῖοι τεταραγμένως χαὶ 

45 ἀλλοτρίως, οἵ δὲ τοῖοι ἀταράχως καὶ οἰχείως ἔχοντες. 

(4) καὶ μὴν καὶ τὰς ἀτόμους νομιστέον μηδεμίαν ποιό- 

τῆτα τῶν φαινομένων προςφέρεσθαι πλὴν σχήματος χαὶ 

βάρους καὶ μεγέθους καὶ ὅσα ἐξ ἀνάγκης σχήματι 

συμφυῇ ἐστι" ποιότης γὰρ πᾶσα μεταύαλλει, αἱ δ᾽ 

[0 ἄτομοι οὐδὲν μεταδάλλουσιν, ἐπειδήπερ δεῖ τι ὑπομέ- 

νειν ἐν ταῖς διαλύσεσι τῶν συγχρίσεων στερεὸν χαὶ 
ἀδιάλυτον, ὃ τὰς μεταδολὰς,οὐχ εἰς τὸ μὴ ὃν ποιήσεται 

οὐδ᾽ ἐχ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλὰ κατὰ μεταθέσεις μὲν πολλῶν, 
τινῶν δὲ χαὶ προςόδους καὶ ἀφόδους. ὅθεν ἀνχγχαῖον τὰ 

ΒΙΒΛ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

{ἰ{παϊπόηι ἐπ τοϊάο. Εἰ φμαηι απίπιο τοὶ βοπϑοίδιις 

»λαπίαξίαπι ΡΟ ἐγιργεσείοπεηι ἀσοερογίηιμϑ 561: ΟΠ 

δε αοοἰἀδπέξιηπι, ἤογηια ἧκεο 68ἰ εοἰἰαὶ, γα Αἰ Ξεειη- 

ἄμπι οοπίϊποεπίεοηι ἀεηϑἰίαίξηι δἰυδ τοεϊ πὶ εἰπιμίαοτΓὶ. 

Ραϊείέας ὑδ7Ὸ δέ ΟΥΤῸΤ ἐπ ορίπίοπο ααὐμποία οοπεὶδίϊέ 

δεομπάμπι τιούμπι χὰ ἐπ ποδὲβ ἱρεὶβ υἱδιι5 ποίἱοπὶ (05- 

7ιποίκ εἰ φιίάσηι ἱπδδί, 5ςοα ορὶπίοπεμα ᾿αδεί ἐς χα 

.“]αϊεξίίας οὁχεδ(. (51) Ομέρρε δἰπιϊ παο υἱδογῖπε ψις 

υοἰ εἰ ἱπ ἱπιαρὶπα ἀασοὶριπιπίμ, δἰυο ἐἰἶὯπ ἐπ δοπιπὶς βαπέ 

δίυδ ΡΟ αἴϊοδ φιιοεάαηι ἱπίμἰμς πιόπ 5 αἰ οὐ οΥίογαπι 

γοϊἰσμοτιι, πσσμαφηαηι ἐΉ ἐΐδ 6556. σι δμηί οἱ υεέγα 

αρροϊιαπίμγ, πὶ δὲ ἐ550η: πἰῖχμα οἰ ἤςδο αα φικ ͵ασμί πηι 

ἐπί μπι. Βαΐδιιηι 6070 ΠΟΉ 6546, πἰδὶ ἀσσορὶϑεοηιξ οἷ 

αἴΐπεπι αἰΐχιοηι πιοίιιηι ἰἢ ποδὶ ἱρεὶ5 σοηδιποίμηπι φαὶ- 

ἄσηι, σοίογιπι ορίπίοπό ργααϊιπηι. δεοομπαάπηι μῆς 

αἰίογε σοη ἡ ποίμηι υἱδιι5 ποίἱοπὶ ορὶ πἱοπόπιχις δαδοηῃ- 

ἔογι, δὲ φείαοηι πο αϑϑογαίαγ (δἰ ϊπιοπὶο εἰυθ γοΐοϊα- 

ἐμν, πιοπα αοσίππι Πί; δἰ απίοηι α5ϑογαΐμῦ (ες ἡ Ἰποπῖο απ 

ποὴ τογείἰαίιν, υϑγιηι. (52) Εέ ἤκδο ἐρίὩ ὀρετας 
Ῥχοίϊιηι 6δὲ μι δοπίοπίία ζοτγίϊίον' ἱεποαίμν, μὲ Ἠδηιθ 

ογίέογία ἰοἰϊαπίμ φι(Β διιπί μοῦ αυϊαοπέϊαηε, ποηιιδ 

7αίδιιηι ἄκιπι (σηιαί ον Πγπιαίιν σμποία μον δοί. 

Αἰφιιὶ οἱ ατιαϊιις πί, ἀπῆὶ μαι αἰϊψιὶς ζογΙ δἰυδ α 

υοσαηίο δἰυθ α δοπαπίο οἷν ἃ δἰ γορεπίο αμξ σμοπιοαοί δ οξ 

αμαϊοπαὶ ῬαΞείοποηι ἱη )7ογοπίθ. ΟΣ ἤει ἢὶς ἱπ 

ασιαϊμηι ρατγίϊμηι οογριδομία αἰιεπαίιγ, εἰπε σιαη- 

ἄαν αὐ 56 ἱπυΐσοηι σοπϑογυαπίϊα οοπδεηδίοποπι αἰφιιδ 

μηϊίαίοηι ργορτίαηι αὐ ἰὰ φιιοα νοσδηϊ δηιἐδίί Ῥογίἐπ6η- 

ἴοηι, φίο ρογεοορίϊοπόηι αὖ ἐἰἶ0 ργοϊοοίαπι πἰρὶ ετίγιμηὶ 

αὐϊοί ; δὶπ υογοὸ ἢιϊπι5, χιιοα οαίν ἰπβοσῖ5 δε, ἰαπίμηι πια- 

πἰεείαί. (54) Ναπι αδϑφία σοπϑϑη5ίοη6 αἰἶφμα ἐπα αἀ- 

υεπίοπίε πεημαηι ργοϊεοίο Πεγοῖ δι μιδηιοαὶ Ρεγοδρίϊο. 

Νοη ἰσίίν σαὶ διϊηιαπάππι 65 ἀογόηι ἰρδηι αὖ ἐἸπῖ55α 

ὕοω6 εἰυς αὖ ἐδ φμο δἰ)πὶ 15 σοπογὴξ διιη  ζογ πιὰ ἐπα με γε : 

πιμς!ςἀπηὶ οπὶηι αδοδί μὶ ἢος αὖ ἱἰα ραϊὶ ροσεὶξ : ξεα δεπὶ 

ἐοείμηι φὶ Μέ ἐπ ποῦδὶς οἰπιμίας υοσέπι ὁπ δεγέηιδ, δχ 

φιιἐδιιδα πηι οΥριδο ες, σις ορί γί ζαίοπι ἐἰβοίαπί ἤιιιπι, 

ἑαϊοηι οὔῇεὶ χα ποδὶ ραΞ5ίοπεηι αμαϊοπαὶ ἱπςὶπιιεί. Οὐκ 

δέ ἴος ἱρδμι (6 οὐογταίμ σεπίϊεπάμηι σιοα ἀἐ απαϊέπε 

αἰχίηπιις, πιιπφμαηι δοϊ ἰοοέ μἰΐαπι οὐ σογα Ῥαξϑίοη οι 

Ῥο456, πὶἰδὶ εὶπί σογρμδομία σισάαπι, σα ἃ τὰ ἱρδα ῬΕτ- 

7 ουγοπίι αα πιο φοπσιηι αοδίία Ὠιοπδιγα δμρεσειδ 

φιουδαηΐ, ρατί π᾿ οογῆι ρεγ δαί αἰφιδ γορμορπαπίς 

πιοᾶο, ραγίϊπι ΘοΥπὶ φιιοίο οἰ σοπϑοπίεηἰϊ. (64) Αἰφιιὰ 

αἴοηϊος φιίοφιι 6αἰβἐϊηιαπαάπηη, ἐς, πείίαπι φιαϊ ἑαίεηι 

δον φιί υἱάἀσπίμγ αὐπιϊίογο Ῥγα ον ἤρογαπι οἱ στὰ- 

υἱαίοπ οἱ πιαρηὶἐαίπει οἱ φυσοιηισμα Ἠδοθςβατὶο 

ἤσιγα αὐἀλαγεπί: φμὶρρθ φυιαξίας οπιῃϊς ἐπιπιία 

αἰοηιὶ υδγὸ πἰ πὶ πυιαπίμν,, φμοπίαπι ἐπ αἰδεοίἰοηὶ δος 

δοπογοίϊοπιγη ορογ (οἱ αἰϊφια Ξοἰϊάκιηι αἰφμε πα! 55οἐπδὲέα 

φιεδεϊδίογε, φμοα πιμίαίίοπες ἰᾺ ἰὰ φιοα ΠΟ 65. ποῊ γαοίας 

πόγιο δ 60 φιιοα ΠΟῊ 65,, 5οα Ξεομπάμηι ἰΓαηδηιμίαςζ 065 

ἷππμ[οΥγιίηι, φμογμπάαπιυεγῸ ἀσορ55ι5 οἰΐαηι αἋ Γέρδβδικ. 

Οἰοοίγοα πδοῦ586 6βὲ μἰ ἐα σι πο {γα ποριμία  ἱμ» 



Ἂ18Β. Χ. ΕΡΙΟΙΒυϑ. 

μὴ μετατιθέμενα ἄφθαρτα εἶναι χαὶ τὴν τοῦ μεταδάλ- 
λοντος φύσιν οὐχ ἔχοντα, ὄγχους δὲ χαὶ σχηματισιοὺς 
ἰδίους. ταῦτα γὰρ καὶ ἀναγχαῖον ὑπομένειν’ (- γχαὶ 
γὰρ ἐν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν μετασχηματιζομένοις χατὰ τὴν 

δ᾽ προαίρεσιν τὸ σχῆμα ἐνυπάρχον λαμθάνεται, αἱ δὲ 
ποιότητες οὐχ ἐνυπάρχουσαι ἐν τῷ ἀεταδάλλοντι ὥςπερ 
ἐχεῖνο, οὐ καταλείπονται, ἀλλ᾽ ἐξ ὅλου τοῦ σώματος 
ἀπόλλυνται. ἰχανὰ οὖν τὰ ὑπολειπόμενα ταῦτα τὰς 

τῶν συγχρίσεων διαφορὰς ποιεῖν, ἐπειδήπερ ὑπολεί- 
10 πεσθχί γέ τινα ἀναγχαῖον χαὶ οὐχ εἰς τὸ μὴ ὃν πάντα 

φθείρεσθαι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ δεῖ νοιίζειν πᾶν μέγεθος 
ἐν ταῖς ἀτόμοις ὑπάρχειν, ἵνα μὴ τὰ φαινόμενα ἀντι- 
μαρτυρῖ " παραλλαγὰς δέ τινας μεγεθῶν νομιστέον 
εἶναι" βέλτιον γὰρ καὶ τούτου προζόντος τὰ χατὰ τὰ 

15 πάθη καὶ τὰς αἰσθήσεις γινόμενα ἀποδοθήσεται. (δ) 
πᾶν δὲ μέγεθος ὑπάρχον οὔτε γρήσιμόν ἐστι πρὸς τὰς 
τῶν ποιοτήτων διαφοράς" ἀφῖχθαί τε μέλλει χαὶ πρὸς 

ἡμᾶς ὁρατὴ ἄτομος᾽ ὃ οὐ θεωρεῖται γινόμενον οὔθ᾽ 
ὅπως ἂν γίνοιτο ὁρατὴ ἄτουος ἔστιν ἐπινοῦῖσαι, πρὸς 

40 δὲ τούτοις οὐ δεῖ νομίζειν ἐν τῷ ὡρισμένῳ σώματι 
ἀπείρους ὄγχους εἶναι οὐδ᾽ δπηλιχουςοῦν" ὥςτ᾽ οὐ μόνον 

τὴν εἰς ἄπειρον τομὴν ἐπὶ τοὔλαττον ἀναιρετέον, ἵνα 
μὴ πάντ᾽ ἀσθενὴ ποιῶμεν χαὶ ὡς ἐν ταῖς περιλήψεσι 
τῶν ἀθρόων εἰς τὸ αἡ ὃν ἀναγχαζώμεθα τὰ ὄντα θλί- 

45 ὄοντες χαταναλίσχειν" ἀλλὰ χαὶ τὴν μετάόασιν μὴ νο- 
μιστέον γίνεσθαι ἐν τοῖς ὡρισμένοις εἰς ἄπειρον ἐπὶ 
τοὔλαττον. (57) οὐδὲ γὰρ ὅλως ἐπειδὰν ἅπαξ τις εἴπη 
τι ἄπειροι ὄγχοι ἔν τινι ὑπάρχουσιν ἢ ὁπηλιχοιοῦν, 

ἔστι νοῦσαι πῶς τ᾽ ἂν ἔτι πεπερασμένον τοῦτ᾽ εἴη τὸ 
20 μέγεθος" πηλίχοι γάρ τινες (ὄντες) δῆλον ὡς οὐχ ἀπειροί 

εἰσιν ὄγκοι" χαὶ οὗτοι ἐξ ὧν ὁπηλίκοι ἄν ποτ᾽ ὦσιν, 
ἄπειρον ἂν χαὶ τὸ μέγεθος ἄχρον τ᾽ ἔλοντες τὸ ὑποπε- 
ρασμένον διαληπτόν" εἰ μὴ χαὶ χαθ᾽ ἑαυτὸν θεωρητέον, 
οὐχ ἔστι μὴ χαὶ τὸ ἑξῆς τούτου τοιοῦτον νοεῖν χαὶ 

45 οὕτω χατὰ τὸ ἑξῆς εἰς τοὔμπροσθεν βαδίζοντα εἰς τὸ 

ἄπειρον ὑπάρχειν χατὰ τὸ τοιοῦτον ἀφιχνεῖσθαι τῇ 
ἐννοία. (68) τό τ᾽ ἐλάχιστον τὸ ἐν τῇ αἰσθήσει δεῖ χα- 
τανοεῖν ὅτι οὔτε τοιοῦτόν ἐστιν οἷον τὸ τὰς μεταθάσεις 
ἔχον οὔτε πάντως ἀνόμοιον, ἀλλ᾽ ἔχον μέν τινα χοινό- 

40 τητὰ τῶν μεταδάντων, διάληψιν δὲ μερῶν οὐκ ἔχον" 
ἀλλ᾽ ὅταν διὰ τὴν τῆς χοινότητος προςεμφέρειαν οἷη- 
θῶμεν διαλήψεσθαί τε αὐτοῦ, τὸ μὲν ἐπὶ τάδε, τὸ δ᾽ 
ἐπ᾽ ἐχεῖνα, τὸ ἴσον ὁυῖν δεῖ προςπίπτειν. ἑξῆς τε 

θεωροῦμεν ταῦτ᾽ ἀπὸ τοῦ πρώτου χαταρχόμενοι χαὶ 
46 οὐχ ἐν τῷ αὐτῷ οὐδὲ μέρεσι μερῶν ἁπτόμενα, ἀλλ᾽ ἐν 

τῇ ἰδιότητι τῇ ἑαυτῶν τὰ μεγέθη χαταμετροῦντα, τὰ 
πλείω πλεῖον χαὶ τὰ ἐλάττω ἔλαττον. ταύτη τῇ ἀνα- 
λογίᾳ νομιστέον χαὶ τὸ ἐν τῇ ἀτόμῳ ἐλάχιστον χεχρῆ- 
σθαι. (80) μιχρότητι γὰρ ἐχεῖνο δῆλον ὡς διαφέρει τοῦ 

δῦ χατὰ τὴν αἴσθησιν θεωρουμένου, ἀναλογία δὲ τῇ αὐτῇ 
χέχρηται ἐπείπερ χαὶ ὅτι μέγεθος ἔχει ἣ ἄτομος χατὰ 
τὴν ἐνταῦθα ἀναλογίαν χατηγορήσαμεν, μιχρόν τι 
μόνον, μαχρὸν ἐχθάλλοντες. ἔτι τε τὰ ἐλάχιστα χαὶ 
ἐμιγὴ πέρατα δεῖ νουΐίζειν τῶν μηχῶν, τὸ χαταμέ- 
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οογγμρί δ ἰἰα σἰπί οἰ αὖ οι σιιοὰ πιμία αν παίμγα ργον- 
δι αἰἰεπα, υδὐγέπι σογρμβοία παδογα ας Ψογπιαίίοπος 

διαϑ8. σε οπὶηι οέίαηι ᾿δοοοόβαγη οε[ κι αίξίογο ᾿ 

(5) παπὶ ἐπ ἐϊς φιῷ ἀρμά πος ἰγαπαγογηιαπίμν δα 
Ῥγοροδίίο ἤσιιγα φιικδ ἱποδί αοοὶρἐξμν", φιαϊίαἴεος αἰἱ- 

ἐεηι σφι ἐπ 60 σιοά, κἰ μα, πεμέα 7 ἐπί ποὴ διεπί, 

ΠΟῊ τε πφμμπίμγ, δε δ ΠΟΥΡΟΓΟ ἰοίο ρογεμπί. δμγῇ- 

οἰμπέ ἐρίἐμγ ἰδία σοῦ γοϊ πφμιπ εν οὐ ἤσογ σοπογοίϊο- 

ππηὶ αἰ εγεπίϊαϑ ; φμῖρρα αἰΐφμα πεοο6556 65, Τοϊπφμαη- 

ἐμ πόσις ἰη ἰα φιιοα πο 68ἐ ογππία οοοἰαπί. Αἰ πυδγο 

πΟΝ οπιῆθῆὶ ἱῃ αἰοιπὶς ηιασπιμαϊπδηι 6856 Ριιίαη- 

ἄτπιηῖ 65,, 6 εα σίο ἀνρατγεπέ τοἰμοίοπίμ : σοίογιπι Ἠκχῖ- 

ἰαίϊοπος φιμαδάαμπι 6556 πιιρπὶἐαΐησηι ὁχὶδίϊπιαπάμηι : 
ποῖ 5 φμίρρε, ἧος δὲ αὐξὶἔ, δοογμηι φι δοσμπάμηι 

»ῬαΞ5ίοηε5 οἰ σι δοομπ ατηι δοηδιι ἤμηπί ταίο τοααοίμν. 
(56) Οπιπὶς αμέθηι δι πἰδίοη5 πιασπίίἋο πόφο τε ἐς 5, 

αα φιαϊιίαίμηι αὐογοη ας : ρεγυεηὶ οίχμο οἱ αα πος υἱ- 

διδιἐἐδ αἰοπιδ : φιοα πιϊπίπιθ σογπὶμ Περὶ ποφιια 

φμο ραείο βαί υἱδι δὶ 5 αἰοηιβ ἐχριμίαγο ροδϑδιεηι5. Αα 

δας ρμιίαπαάμῆι ΟῚ 656 ἰπ ΟΟΥΡΟΤῸ βηΐϊίο οαγριιδειιία- 

ἑηππιέα 6556 πσημα φιαϊασιπφιθ : ἐίαφμα ποπ Ἰποάο 
δαπι δοοέϊοποι φίῶ ἐπ ἰηβη μην Μέ αὐ ἰά φιιοώ πιίπιιΣ 
ὁ5ἰ ἰοίίογ.6 ορογίεί, πὸ οπιπία ἱπβνα 7ασίαπιιδ σοσα- 

μα φαθ πέ ἱη σοῃιρίοσὶοπιδιι5 δἰπιμὲ ασγοσαΐ ον πη, δα 

φιί(δ σιεπί ἐπ ἰα φμοί πον 65ἐ (ογοπ ἦο σοπ δι ὨΙΤῸ : πυϑγμμὶ 

"6 ἰγαηϑέίμηι φμϊάφης ἐμ ἰδ φιδ Πηίία σπέ ἱπ ἱπβηὶ. 

ἐμὴ ἰὴ} Ἠιέπιις Πογὶ οαἰδιιαπάμιι. (57) ΔΝεφια δηπὶπὶ 

οἠιπ πο πὐὶ 5ο)ποὶ γχιὶδρίαμι αἱ τον οογριιδομία ἐπ αἰὶ- 

ψφιο ἐπι πίέα 6586 αἰ φιιαίἑασιμψιιθ, ἐπίο ἰσὶ ρμοίοδέ 

40 ηιοάο ἢηίίαᾳ δὲ ατπρίὶϊιι5 ἰδία πιασπὶμαο : φιζ 

δπίηι οσοὐ (6 φιαπίϊαἰ 5 εἰπέ σογριιδομία γτιαπὑ 65) 

εδὲ ποῖ 6556 ἱπβηίία : εἰφιιίάθηι ἢτδς ἰίδηι δ φιὲ- 
ὑτι5 φιαϊασιήιφμα ας {ιογὶπί, ἱπῆπίία ργοζεοίο 65. 

δαηέ δἰΐαπι πιαρπέξμαϊπα, δαχἐγεπιϊαίειφις 5ιὺ πηπίίο 

ε«οπεργοἤεηδαπι μαϑοεπέ χιδ ροβεοί ρεϊοὶρὶ : πὶδὶ 6 

ῬΕΙ͂ 86 ἱρδιπι ἐπορίεἰοπάιεπι ὁδί, βεγὶ ΠΟῊ ρμοίξεί φμίη 

φιοά αοἱποορς δοᾳι μι (αἴθ ἐπίοἰξισαηϊ5, αἰφιιδ ἑΐα 

ῬΡΕΙ σομϑδοημθηῆς εἰ(ογὶι5 ργοηγοαίεπαάο ἐπ ἱπβηλέϊᾳ Ὰ 

εοπίϊπραί αα ἰαἰς οοσί(αἰίοπα Ῥεγυεπῖγα. (08) ΜιΙπὶν 

πιιπίφιο ἐἰ μα φιοα ἐπ 56.581: 65: οοποἀδγ απαιι1π 654, ιᾷ 

πηι σἱἐ μιϑμδιποαὶ ἰα εἰ)μ5)ποαὶ φιιοαὰ μαϑεί ἐγαπδὶἐμ 8, 

ποηιι ἑαπῖθη ομιπὶ ραγία ομιπίπο αἰδδίπιϊε, δε δαεαέ 
οοπιηιπε οἰμπ ἰναπϑομμ δια αἰϊφμϊα,, οσοίεγιιπι ΡΕΓΟδ- 
Ῥίϊοπε ραγίϊια σατοαί : 56 φμιίηι ῬΥΓΟΡΙΕΥ͂ σοπιηιμη δ ἐζ- 

ἐδιι5 διε  ἐμαίπϑηι αἰϊφμία ἐροὶτις πος ρογοθρὶ856 αγδίίγα- 

“π|ν, ραγίπι αὐ δας μαγίμ αὐ ἰἰα αφμαϊαίεδνη ποδὶα 

ορογίοί οοσμττογα. δείποερς ἰδία οοπίεπιρίαπιμ α ῬΥίπια, 

ἐποδοαπίες, πο ἐπ οοάδθηι πέφιιξιί ρατίδιις ρατίοξ (0Ή- 

ἐϊησαπί, εοα ἱπ ρῥγορτγὶείαίε δια πιείϊεπίϊα τιαρπίξμα - 
πές, ψφίδ πιαογεβ δμεπί πιαρὶς οἱ φΩΣ πος πεπι8. 

ας ρτορογίίομε ατϑὶγαπάμπηι οἰ φμοά ἐπ αἰοπιο πιπὶ: 
φιιηὶ ὁδί μι. (59) Οοπείαί οπὶπι αὐ εγγ {μά ραγυΐϊ- 
ἰαίε αὖ εο φμοα Ξεοιηαάιηιϊ 8 6πδιι5 αἀρίοἰ ἐμ, δα ειπ ὑΈ7Ὸ 

Ῥγορογίζίοπα κεἰ : παπιηιις οἱ Ἄ2πασηϊμαΐποηι παδεῦο αἰο- 

γη δοομπάμηι ἤαπὸ ρτοροτίίοπεπι ργασαϊοαυίϊπιμξ, 

ραγυα φιαάαηι οομέθπίϊ, πιαρπα το)εοεία. ΡῬταίεγεα 

γπϊηϊπια αἰφμδ πο πιϊχία ἤπο5 6556 Ῥμίαπάμηι 651 ἰοπᾳξ: 
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τρημα ἐξ αὐτῶν πρῶτον τοῖς μείζοσι καὶ ἐλάττοσι πα- 
ρασχενάζοντα τῇ διὰ λόγου θεωρία ἐπὶ τῶν ἀοράτων" ἣ 
γὰρ κοινότης ἣ ὑπάρχουσα αὐτοῖς πρὸς τὰ ἀμετάθολα 
ἱκανὴ τὸ μέχρι τούτου συντελέσαι" συμφόρησῖϊν δ᾽ ἐχ 

5 τούτων χίνησιν ἐχόντων οὐχ οἷόν τε γίνεσθαι. (90) 
χαὶ μὴν χατὰ τοῦ ἀπείρου ὡς μὲν ἀνωτάτω ἢ χατω- 
τάτω οὐ δεῖ χατηγορεῖν τὸ ἄνω) ἢ χάτω, ἴσμεν τοι τὸ 
ὑπὲρ χεφαλῆς, ὅθεν ἂν θῶμεν εἰς ἄπειρον ἄγειν ὄν, 
μηδέποτε φανεῖσθαι τοῦτο ἡμῖν, ἢ τὸ ὑποχάτω τοῦ 

10 νοηθέντος εἰς ἄπειρον ἅμα ἄνω τ᾽ εἶναι χαὶ χάτω πρὸς 

τὸ αὐτό" τοῦτο γὰρ ἀδύνατον διανοηθῆναι. ὥςτ᾽ “ἔστι 
αἱαν λαθεῖν φορὰν τὴν ἄνω νοουμένην εἰς ἄπειρον χαὶ 
αἱαν τὴν χάτω, ἂν χαὶ μυριάχις πρὸς τοὺς πόδας 
τῶν ἐπάνω τὸ παρ᾽ ἡμῶν φερόμενον ἐπὶ τοὺς ὑπὲρ χε- 

1 φαλῆς ἡμῶν τόπους ἀφιχνῆται ἢ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τῆς 
ὑποχάτω τὸ παρ᾽ ἡμῶν χάτον φερόμενον᾽ ἣ γὰρ ὅλη 
φορὰ οὐθὲν ἧττον ἑχατέρα ἑκατέρᾳ ἀντιχειμένη ἐπ᾽ 
ἄπειρον νοεῖται. (61) χαὶ μὴν καὶ ἰσοταχεῖς ἀναγκαῖον 

τὰς ἀτόμους εἶναι, ὅταν διὰ τοῦ χενοῦ εἰςφέρωνται μη- 

80 δενὸς ἀντιχόπτοντος " οὔτε γὰρ τὰ βαρέα θᾶττον οἷ- 
σθήσεται τῶν μιχρῶν καὶ χούφων, ὅταν γε δὴ μηδὲν 
ἀπαντᾷ αὐτοῖς" οὔτε τὰ μικρὰ τῶν μεγάλων, πάντα 
πόρον σύμμετρον ἔχοντα, ὅταν μηθὲν μηδ᾽ ἐχείνοις 
ἀντιχόπτη" οὔθ᾽ ἡ ἄνω οὔθ᾽ ἡ εἰς τὸ πλάγιον διὰ τῶν 

ῶ0 χρούσεων φορὰ οὔθ᾽ ἢ κάτω διὰ τῶν ἰδίων βαρῶν' ἐφ᾽ 

ὁπόσον γὰρ ἂν χατίσχη ἑκατέρα (ἑκατέραν), ἐπὶ τοσοῦτον 
ἅμα νοήματι τὴν φορὰν σχήσει, ἕως ἂν μηθὲν ἀντι- 
χόψη ἢ ἔξωθεν ἢ ἐκ τοῦ ἰδίου βάρους πρὸς τὴν τοῦ 
πλήξαντος δύναμιν. ἀλλὰ υὴν οὐδὲ κατὰ τὰς συγ- 

80 χρίσεις θᾶττον ἑτέρα ἑτέρας οἰσθήσεται, τῶν ἀτόμων 
ἰσοταγῶν οὐσῶν, τῷ ἐφ᾽ ἕνα τόπον φέρεσθαι τὰς ἐν τοῖς 

ἀθροίσμασιν ἀτόμους χαὶ χατὰ τὸν ἐλάχιστον συνεχῆ 
χρόνον: (63) εἰ δὲ μὴ ἐφ᾽ ἕνα τόπον φέρονται, ἀλλὰ 
πυχνὸν ἀντιχόπτουσι κατὰ τοὺς λόγῳ θεωρητοὺς χρό- 

85 νους, ἕως ἂν ὑπὸ τὴν αἴσθησιν τὸ συνεχὲς τῆς φορᾶς 

γένηται, τὸ γὰρ προςδοξαζόμενον περὶ τοῦ ἀοράτου, 
ὡς ἄρα χαὶ οἱ διὰ λόγου θεωρητοὶ χρόνοι τὸ συνεχὲς 
τῆς φορᾶς ἕξουσιν, οὐκ ἀληθές ἐστιν ἐπὶ τῶν τοιούτων" 

ἐπεὶ τό γε θεωρούμενον πᾶν ἣ χατ᾽ ἐπιῤολὴν λαμθανό- 
μενον τῇ διανοίᾳ ἀληθές ἐστιν. (61) μετὰ δὲ ταῦτα 

δεῖ συνορᾶν περὶ τῆς ψυχῆς, ἀναφέροντ᾽ ἐπὶ τὰς αἷ- 

σθήσεις χαὶ τὰ πάθη οὕτω γὰρ ἥ βεύδαιοτάτη πίστις 
ἔσται ὅτι ἣ ψυχὴ σῶμα ἐστι λεπτομερές, παρ᾽ ὅλον τὸ 
ἄθροισμα παρεσπαρμένον, προςεμφερέστατον δὲ πνεύ- 
ματι θερμοῦ τινα χρᾶσιν ἔχοντι χαὶ πῇ μὲν τούτῳ 
προςεμφερές, πῇ δ᾽ ἐκείνῳ. ἔστι δὲ τὸ μέρος πολλὴν 

παραλλαγὴν εἰληφὸς τῇ λεπτομερεία καὶ αὐτῶν τούτων, 
συμπαθὲς δὲ τούτῳ μᾶλλον χαὶ τῷ λοιπῷ ἀθροίσματι. 
τοῦτο δὲ πᾶν αἵ δυνάμεις τῆς ψυχῆς δηλοῦσι χαὶ τὰ 

ι0 πάθη καὶ αἱ εὐχινησίαι καὶ αἱ διανοήσεις καὶ ὧν στε- 
ρόμενοι θνήσχομεν. χαὶ μὲν καὶ ὅτι ἔχει ἢ ψυχὴ τῆς 
αἰσθήσεως τὴν πλείστην αἰτίαν δεῖ χατέχειν. (64) οὐ 
μὴν εἰλήφει ἂν ταύτην, εἰ μὴ ὑπὸ τοῦ λοιποῦ ἀθροί- 
σματος ἐστεγάζετό πως τὸ δὲ λοιπὸν ἄθροισμα παρα- 
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ΒΙΒΑ. 1. ΕἸΠΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

ἐπαϊηηι, αἰμιθη οι σι» ἱροὶς ΡΥ ἱηιαηι πια)ον ὗς ας 

πιϊπογίδιι5 ραγαπαᾶο ταζἰοπὶς δρδομίαίίοπα ἐπ ἐϊς φιαξ 

διηπί ἱπυὶδὶ δίἰϊα ᾿ς παπὶ σοπιπιμηπδ μα φμοά εἰς ἱπίοτοῦ- 

αἰ ομπὶ ἐπιπιμία δι ίδιι5, εὐ Πεὶξ φιοα δμαρσίδηιιδ 65 Ρετῖ- 

,“εετε : οοποιτϑδ αἰίξηι 65 δὲδ σα πιοίμηι μαδοηί Λετὶ 

ΟῚ Ροίεδί. (60) Ῥογιίηι οἱ ἐπ ἱπβηδίο, ἑἰαπχεαπι σιι- 

ρῬγοβίηι αμί ἰηβηνμπηι οἰ(, ργααίοαπάτπι ΠΟΗ δ5ί σεργα 

απ ἐπ γα : ξοἰηιι5 ἰαηιοπ φμοα διρτα σαριί οεί, ΜΝ αἐ- 

ομπιφιο δίαίμεγίηιμα, ἰη ἱπβηὶίμπι ἀδαπμοίιηι πεπφιαν, 

ποδὶϑ ἰδία υἱδιιπι ἰγὶ, αμί φιοα ἱπήτα ἱμὰ φιμοα ἐπ ίεἰ[6- 

εἴπμηι 64, ἐπ ἱππηϊιπι δἰπιμῖ ΞΏΡΤα 6556 αἰφια ἱπγα αὐ 

ἑάσηα : ἣος οπὶηι ἱπίεϊἰοὲ ἸΟΗ Ροίεδρί. 1ΠὼἊαφμε ἐϊςεί 

ππμῆὶ ἀσοὶρο}6 διερογίονοηι ᾳμὲ ἐπ πῆι μι σορὶ ἐφίει 

Ἴποίμηι, ππῖχμ6 ἐγ ίογ πὶ δὶ ὑοἱ πιῤβϊο5 αα ξιιρε- 

γίογπι ροᾶος ἰὰ φμοά α ποὺὶ5 "ογίμγ αὐ δα φμίδ ξεργα 

σαρι ποερίγι)π διιπί ἰοσα ρογ(ἱπσαί από αὐ ἐπ ετὶον πα 

σαρμ φιιοά α ποδὶς 7ογΓ ἰη 7}εγῖμδ : παπισιι πιοίιΣ 

μη υογδια πὶ ἰοημπμς μίογχμο μἰγίφμο ορροςί ἐπ ἐπὶ ἐπε 

ηϊίπι ἱπίοἰ ἐἰσίτγ. (61) γέγαπι οπὶηι οἰ ὄχια οεἰοτὶ- 
ἑαίε αἰοηϊοδ 6556 ἨδΟ6556 65ί, φιῖηι Ρ6 ἱπαπο ἱπυδδεη- 

ἐμγ πεῖίο τοἰμοίαπίς : πεφῖο ογιὶπι σγαυία μαγυΐδ ας 

ἰονίδιιδ σοἰογὶμ5 ΓΟΥΘη (7, φμαπαοφμίάσηι πὶ δὲΐ οσομττ 

οἷ5; πος ματῦυα ἰἰ6)ν ἠιαφπὶδ, φῆι πιραίμηι ομεπία 

ἠαὐθοαπέ τ ηιαίοηι, εὐδὲ π6 εἰ ἰ5 φιιίάσπι αἰϊφιπ α οὐϊμοία- 

(} πόφιο διιρουπι8 πόφία οὐἐϊχιίις ῬΕΙ͂ σοἰἑέκῖοπος 

ηιοί 5 ΘΙ ἐμ 7 Υ ΟΣ Ρο6ι" ΡγῸρἷα ρμοπάδνγα : ἱπ φιαῆ- 

ἔπι οη πη αἰέονα αἰίονανι σοπέϊπαοαί, ἐπ ἰαπίπεηι πα οσἰπ 

σοσὶίαίίοηα μαδοὺὶ Ἰποίι)., ἄοπος ατἰ οχίγίπδοσιις αἰ 

ΟΣ ΡομπακγῈ Ργορεῖο πἰμὶὶ γοϊμοίεί" αὐ υογδμ5 7οΓὶ π ἰ.5 

εἰμι. Αἱ υογ7Ὸ π6 ΡΟΥ͂ σοπονοἰίοπος φμίαθιη, αἰίογα σοἰδγιιις 

φιαηι αἰίξγα }ογ ἔμ, φιαη ἄο αἰοπιοῦπι οφια ςοἰογιίας 

δἰέοο μοῦ ἐπ πεπιπι ΓΥ αἩἐιι)" ἰοσμ)η, αἰοπιὶ φιας ἐπ ἀροτό- 

σαίἰοη διι σιπί οἰ ταὶ πὲηϊο ΘΟῊ {πιο ἰοΊΡΟΓΕ; (62) 5] 5 

πιι5 ἐπ ππιι ἰοσηι Κογαπίμ)", δοα 7 ΓΟ ΗΟ 65 οδἐκιείεπ- 

{7 ἰΘπι ΡΟΥ δμ5 σα ταζΐοπα δροοίαπαϊδ, ἀοηος σμὺ 5εη- 

διιῆι πιοίιι5 αδοἰἀἰέας5 σαὐαί. Οἰοά επὶπι ὧδ ἐπυϊςὶδὶ 

ΟΡὶπαηιμγ, φιοα 5οἰ ἰσοέ ἰογαροῦα Ταίίοηα ςρεοίαπαάα 

ρογροίμεπι πιοίιιηι μαδὲίμγα δμπί, ἴπ ἡ μεὐ)μδηηοαὶ τόδις 

Ὁθ. Ἴλ ΠΟῊ ἐδέ : παθι φμοάομπισια οοπίεπιρίαπαο ἀμί 

ῬΕΙ͂ ἱπέιίίεπι πιο 6 ῬοΥοΙρὶ “7, υεγ ἢ 65ί. (03) οι 

ἤτδο αἰβρίεἰεπάμηι ἀ6 απὶπια 05. αὐ δοη 55 ραφ5οπό5η 6 

γοΐογοηαο: ἑία οπὶηι οΥἐ{ Π 1 πιϊδδίπια ργοϑαίίο φμοὰ απέπια 

δἰ( σογρὺ5 (ἐπεὶ δμ5 μανἐἰδιι5 ΡΕΥ ἰοίαπι σοπσγοφαίίοπειι 

δοηιπαίμηι, σοίοη πὶ δρὶ γ᾿ πὶ δἰ εἰ ηιμηι σαἰογὶξΣ φαοά- 

ἄαπι δ ηιροΥαπιοπίμηι μαδοπέϊ, αἰφμε δὶς αἰϊομδὶ εἰ γηϊο, 

αἰϊοσμδὲ εἰ. Εδέ απίδηι ραῦ5 φιας πυμἑέανη ἀροσρὶἐ ἱπεηιὶ» 

ἑαἐϊοποηι αὶ ἰ ἑαἰθ Ρατ' (ἱπῆι οὐἑαηι ποῦ πὶ ἱρδογμπι, ςσο0η- 

δομ ἰί ατιἰέοηι πμὶς πιαρὶδ οἰ τε φμα σοηφΥεφαίζὶοπὶὲ. Αἰφας 

ἐδίμα οἠϊηο οσἰοπάμηί υἱτος απὶηιὶ οἱ ρδγίιτϑαίίοπες αρί- 
ἐαἰεεγια οἱ σοσί(αἰϊοπος οἰ ἐξα φιεὶδιι5 ρΥἱυαίἐ ὨΙΟΥΜΤ. 

Ἐπὶπιυετο εἰ ἑὰ ορονγ (οἱ ἰεηογο, φμοα μαϑεαί απίπια ξολ δι 

»ειγίπιαηι σαιιδαπι. (64) ΝΟ απ 6} ἰδίαπι ἀσοερίδςεῖ, πἰεὶ 

α σοπηγοσαίίοηε τεἰίψιια 7έγηιδ γοδογαγείμγ : τοἰίφα 

απίοηι οοπογοσαΐίο χιεηι ἐἐϊ απο ραταυςσγὶέ σαμδαπα, εἰ 
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σχευάσαντὴν αἰτίαν ταύτην μετείληφε χαὶ αὐτὸ τοιούτου 

συμπτώματος παρ᾽ ἐκείνης, οὐ μέντοι πάντων ὧν 
ἐχείνη, χέχτηται. διὸ ἀπαλλαγείσης τῆς ψυχῆς οὐχ 
ἔχει τὴν αἴσθησιν" οὐ γὰρ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ ταύτην ἐχέ- 

ὁ Χτητο: τὴν δύναμιν, ἀλλ᾽ ἑτέρῳ ἅμα συγγεγενημένῳ 
αὐτῷ παρεσχεύαζεν, ὃ διὰ τῆς συντελεσθείσης περὶ 
αὐτὸ δυνάμεως κατὰ τὴν χίνησιν σύμπτωμα αἰσθητιχὸν 

εὐθὺς ἀποτελοῦν ἑαυτῷ ἀπεδίδου χατὰ τὴν ὁμούρησιν 
καὶ συμπάθειαν καὶ ἐχείνῳ, χαθάπερ εἶπον. (65) 

10 διὸ δὴ καὶ ἐνυπάρχουσα ἣ ψυχὴ οὐδέποτε, ἄλλου τινὸς 
μέρους ἀπηλλαγμένου, ἀναισθητεῖ, ἐάνπερ διαμένῃ τὸ 
ὀξὺ χχτὰ τὴν αἴσθησιν, ἀλλ᾽ ἐὰν χαὶ αὕτη ξυναπόληται, 
τοῦ στεγάζοντος λυθέντος εἴθ᾽ ὅλου εἴτε χαὶ μέρους 

τινός" τὸ δὲ λοιπὸν ἄθροισια διαμένον χαὶ ὅλον καὶ 

15 χατὰ μέρος οὐχ ἔχει τὴν αἴσθησιν, ἐχείνου ἀπηλλα- 
Ὑμένου ὅσον ποτέ ἐστι τὸ συντεῖνον τῶν ἀτόμων πλῆθος 
εἷς τὴν τῆς ψυχῆς φύσιν. χαὶ μὴν καὶ διαλυομένου - 
τοῦ ὅλου ἀθροίσματος ἣ ψυχὴ διασπείρεται χαὶ οὐχέτι 
ἔχει τὰς αὐτὰς δυνάμεις οὐδὲ χινεῖται. ὥςτ᾽ οὐδ᾽ αἴσθη- 

50 σιν χέχτηται. (66) οὐ γὰρ οἷόν τε νοεῖν αὐτὴν αἰσθα- 
νομένην, μὴ ἐν τούτῳ τῷ συστήματι χαὶ ταῖς χινήσεσι 
ταύταις χρωμένην, ὅταν τὰ στεγάζοντα χαὶ περιέχοντα 
μὴ τοιαῦτ᾽ ἦ ἐν οἷς νῦν οὖσα ἔχει ταύτας τὰς χινήσεις. 
(Ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε λέγει ἐν ἄλλοις, χαὶ ἐξ ἀτόμων 

“6 αὐτὴν συγχεῖσθαι λειοτάτων χαὶ στρογγυλωτάτων, 
πολλῷ τινι διαφερουσῶν τῶν τοῦ πυρός" χαὶ τὸ μέν τι 

ἄλογον αὐτῆς ἐν τῷ λοιπῷ παρεσπάρθαι σώματι, τὸ 
δὲ λογικὸν ἐν τῷ θώραχι, ὡς δῆλον ἔχ τε τῶν φόδων 
καὶ τῆς γαρᾶς. ὕπνον τε γίνεσθαι τῶν τῆς ψυχῆς με- 

80 ρῶν τῶν παρ᾽ ὅλην τὴν σύγχρισιν παρεσπαρμένων ἐγ- 
κατεχομένων ἣ διαφορουμένων, εἶτα συμπιπτόντοιν τοῖς 
ἐσπαρμένοις. τό τε σπέρμα ἀφ᾽ ὅλων τῶν σωμάτων 
φέρεσθαι.) (67) ἀλλὰ μὴν χαὶ τόδε γε δεῖ προςχατα- 
νοεῖν, ὅτι τὸ ἀσώματον λέγω κατὰ τὴν πλείστην δυιλίαν 

45 τοῦ ὀνόματος ἐπὶ τοῦ χαθ᾽ ἑαυτὸ νοηθέντος ἄν' καύ᾽ 
ξαυτὸν δὲ οὐκ ἔστι νοῇσαι τὸ ἀσώματον πλὴν ἐπὶ τοῦ 
χενοῦ. τὸ δὲ χενὸν οὔτε ποιΐῆσαι οὔτε παθεῖν δύναται, 

᾿ ἀλλὰ κίνησιν μόνον δι᾽ ἑαυτοῦ τοῖς σώμασι παρέχεται. 
᾿ ὥςθ᾽ οἱ λέγοντες ἀσώματον εἶναι τὴν ψυχὴν ματαΐζουσιν" 

40 οὐθὲν 'γὰρ ἂν ἐδύνατο ποιεῖν οὔτε πάσχειν, εἰ ἦν 
τοιαύτη νῦν δ᾽ ἐναργῶς ἀμφότερα ταῦτα διαλαμθά- 
νοιεν περὶ τὴν ψυχὴν τὰ συμπτώματα. (68) ταῦτ᾽ 
οὖν πάντα τὰ διαλογίσματα ἀνάγων τις ἐπὶ τὰ πάθη 
χαὶ τὰς αἰσθήσεις, μνημονεύων τῶν ἐν ἀρχῇ ῥηθέντων 

45 ἱκανῶς χατόψεται τοῖς τύποις ἐμπεριειλημμένα εἰς τὸ 

χατὰ μέρος ἀπὸ τούτων ἐξαχριδοῦσθαι βεθδαίως. ἀλλὰ 
μὴν καὶ τὰ σχήματα χαὶ τὰ χρώματα χαὶ τὰ μεγέθη 

᾿ χαὶ τὰ βάρεα χαὶ ὅσ᾽ ἄλλα χατηγορεῖται τοῦ σώματος, 
ὡςανεὶ συμδεδηκότα ἣ πᾶσιν ἢ τοῖς δρατοῖς καὶ χατὰ 

80 τὴν αἴσθησιν αὐτὴν γνωστοῖς, οὔθ᾽ ὡς χαθ᾽ ἑαυτάς 
εἶσι φύσεις δοξαστέον' οὐ γὰρ δυνατὸν ἐπινοῆσαι τοῦτο᾽ 
(6ρ) οὔθ᾽ ὅλως ὡς οὐχ εἰσίν, οὔθ᾽ ὡς ἕτερά τινα προζυ- 
πάρχοντα τούτῳ ἀσώματα, οὔθ᾽ ὡς μόρια τούτου, ἀλλ᾽ 
ὡς τὸ ὅλον σῶμα χαθόλου μὲν ἐκ τούτων ἁπάντων τὴν 
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ἱρδα 5ιιδιπ δ ̓ιμ}ἰδηιοαὲ οαφι5 αὖ ἐἰα ραγὶϊσορς ἰ, ἸῸΝ 

ἰαπιοπ οπιπίμηι φαα ἐἰΐα ροδείαοί. 1ἀεἶγοο αἰδοοαοη 6 

απίηια δοη 51: σαγοί : π6η 6 ΘΗ ἰγη ἑρδιη ἰἢ 86 ἰρδο ροδοϊα6- 

δαΐ απο υἱηι, δορά αἰίογὶ φμοῦ εἰπιμὶ γασέιπι ζμκογαί ρα- 

γαδϑαέ, φιοα ΡΕΥ͂ σοπδιιιπαίαπι οἰγ σα 56 υἱγ ἴδηαι 56 ΟΠ. 

ἄπμηι πιοίιιηι φἰδὲ ἱμδὶ σοπίΐπιο δοηϑιδὶϊοηι ποίη ἐΐα πὶ 

»οεγΠεὶθη5 οἐ ἐἰϊὶ ἈΕῚ σοηὐ ποίίϊοποηι αἰφμα σοῃδοηϑιηι, μέ 

αἰσὶ, τεααοϑαί. (05) 1οἶγοο ἰσι(μν οἰ ἰπδὶία απίπια ππιη- 

φμαηι αἴἰα αἰίγψμα Ῥατγίε αἀἰδοοασπίο 56 515 Θχροῦ 5 ογἱί, 

δὶ φιιϊάοηι ἀσπιθη ἐπὶ δέηϑι Ρογείδίαί, 56 σὲ οἰΐαηι ἐἰα 

μῆα ρογίογὶ βοϊμίο 60 φιιοα σοπίἐπεϑαΐ, δἰυ6 ἰοίο εἰυξ 

οἔίαπι ραν ία αἰΐχια : ΡΟΥΤῸΟ σοποτοσαίίο τοϊίσμα Ρογηιϊα- 

ποῊ 5 οἱ (οἷα οἱ Ρ0)) ραγίο5 ἨΟΉ δαὺοέ δοηδμ)η, ἑ{ἰα αὐς- 

σοάοπίε, γμαπίαϊ δοέ κεἰ φιι(δ 856 ἱπίοπααί αἰοπιολῆι 

μι μαο πὶ απὶ πιῶ παίμγαηι. γογμι ον ἐπ δοίϊπία 

οσοπστεσαίϊοηο (οία αδδθηιὶπαί απέπια, πόθ ἡαπι οα15- 

αδπὶ υἱγος μβαδϑί πόφια πιουξίμ", εὐ ἢ6 ξοῃϑιηι φιίαοηι 

μαϑοαί. (66) Νοφεα δπὶπι ἱπίεἰ σὲ ροίοπί δοη γα ἐἐΐα μὲ 

ποδὶ ἱπ σοπιροδίίοηα ἰδία οὐΐαηι ᾿ὶδ πιοίίδιις πμίπίμν, 

ψιαπαο δα φμί ἰσριπί δέ ψι εοπίϊποπί δι) βηιοα ὶ πο 

εἰπί ἱη φμῖδιις φμί πῆς 68, απίπια ἰαἰες γτιοίμις παὐοί. 
(Δίᾳυ! οἵ πος ἱπ 8} 115 {0 γὶ5 ἀϊοϊΐ, οἱ οχ 1ου βϑὶ Π)ΐ8. ἃ ΟΠ} 3 

δίᾳψιυο τοίη ἰβϑ πλὶ8 11|8πΔ 6586 οοΙηροσίίδην, τυ πὶ Δἢ 

ἰϊ8 αἰδεγοη(ἷδιι9 αἰ ἰπηἷ8 δυηΐ : δἱ ραγίεπι οἱ 41 

Ταίοηο οατοῖ, ἴῃ γο! 410 σΟΓΡΟΓΘ ἀἰβθοιηϊηδίδπ) 6536, Γὰ- 

(ἰἸοπα] θαι δυΐοπι ραγίοπιη ἴῃ {Ππογᾶςς βθάθιῃ ΠΟ Γα, οἱ Θχ 

πλοία οἱ γδυΐῖο πηδηϊίοβίιπι οοῖ. δοιηπιπηαθθ ἤοτὶ αι 

ρΡᾶγίοβ δῃΐπηα αὐ ΡΟΓ ΟΠΊΠΘΙῺΏ ΘΟΠΟΓΟΙΪΟΠ6Π) αἰδ5οιηϊ- 

πδία: δβυηὶ σοπίϊποηΐυῦ δυΐ ονὐδουδηίυγ, ἀθἰ Πα6 υη8 ΟΠ Ὲ 

ἀἰθϑοιηϊπαίϊβ οοποίἀυμ!. ϑοπιοη ργϑίογοα 8 ὑηἰνογοίβ οογς 

Ρογίθυβ (δγγὶ.) (07) Α{ νϑ)Ὸ {μα φμοφια οορίίαγ 6 Ομο}» 

ἰεί, φιοαὰ ἱποογρογομηι αἰζο ῬΑ ρίμγιπιεηι ποηιὶπὶς 

πἰδιηι (6 60 φιιοα ῬΕΙ͂ 86 οσορἰ(οίμη᾽ : ΠΟΥ ΡΟΥδίιηι ατε-᾿ 

ἰογπ. ῬΕΙ͂ 86 σοσίαγ πΟῊ Ῥοδδιηιμδ πἰδὶ (6 υασμο. ΡΟΥῸ 

υασμῖπι πέσγιιο 7]Ὺασεγὰ αἰϊφιϊα πόφιο ραζὶ ρμοίο5ί, :εα 

φιοίμηι (απ έμηι ῬΕΙ͂ 56 οογροΥίδιι5 ργαῦοί. Π͵ αφιο φιὶ 

ἱποογρούοαπι αἰσιπέ 6556 απ ἤπαηι, ἀοεὶρίπηΐ : πἰ δὶς οπῖπι 

αἰ ζαςογε ροϑβ5οέ αἰ ραίὲ, κὲ 6556. διι}ιἰ5γπιοαὲ : αὐ ΠᾺΠΟ 

ουἱἀοηίεγ παὸο μίγαφια απίπιο ἀοσοὶδγ8 δηιίπιδ. (68) 

Ηας ἰσίἐαν οηϊμος ταί(οοϊπαίϊοπδα δὲ φμὶβ αὐ »εγίμτ δα- 

ἔϊομος5 δεηιδιβγιια το ΐεΓ 6.5 πιθηιογὶα ἰσπδαί φμο ῥγίποῖ- 

ρὲο αἰαίπιμδ, 5α(ὶς5 ἐπίεἰ σοί ΓΟΥΗιΪ σοπι ΡΥ ΘΉ5α 6586, 

ἰἰ εἰπομία οα δὶς ΠΥπ οΥ αἋ αἱ ἰροπίεν Θχροπαπίμγ. 

γοΐμηι ἐπίπι οἱ ἤσιιγας δὲ οσοίογες δὲ πιαρπέμαϊηιος οἱ 
ροπάρτα εἰ φιωοιηιφιθ αἰἰα 46 σΟΥ̓́ΡΟΥ͂Ὲ γα αϊοαπίμν 

υοἰμίὶ αοσοἰαοπίϊα κἰυδ οπιπὶδιι5 δος υἱοὶ δι ]έδιι5 οἱ ΡΕΤ 

ϑοησιη ἱροιηι οὐ 85, ἸΘΩΜΘ ΡΕΥ͂ δ6 ἱρ5α5 παξι 6.5 6556 

ορὶπαπάμηι : ποη θπὶπι ἑα ἱπίεἰ ἐγ 6 γ6 Ῥοϑδιπδ: (09) Μ6- 

416 ΟἸΔΪΠΟ ΠΟῊ 6556, πέηι6 αἰἰα σισάύκαηι φῶ δὶς 

»γιδίογοα ἐμβιεπί ἱποουροῦοα, πόθ δι μδ ραγ[ομίαξ, 

δοα ἰοίμεπι σοΥΡρ8 φμρῖ μηϊυογϑαϊ 27 φιίάσηι 6ς ἢὲδ 

οπιπίδιις παίιγαῖη βιαπὶ οπιρίογπατῃ λαῦδσαί; ποῊ απο 
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ἑαυτοῦ φύσιν ἔχον ἀΐδιον' οὖχ οἷον δ᾽ εἶναι συμπεφο- 
ρημένον, ὥςπερ ὅταν ἐξ αὐτῶν τῶν ὄγχων μεῖζον 
ἄθροισμα συστῇ, ἤτοι τῶν πρώτων ἢ τῶν τοῦ ὅλου με- 
γεθῶν, τοῦ δέ τινος ἐλαττόνων, ἀλλὰ μόνον, ὡς λέγω, 

δ ἐχ τούτων ἁπάντων τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔχον ἀΐδιον. χαὶ 
ἐπιδολὰς μὲν ἔχοντα ἰδίας πάντα ταῦτ᾽ ἐστὶ χαὶ δια - 
λήψεις, συμπαραχολουθοῦντος δὲ τοῦ ἀθρόου χαὶ οὐδαμῇ 
ἀποσχιζομένου, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀθρόαν ἔννοιαν τοῦ 
σώματος κατηγορίαν εἰληφότος. (70) χαὶ μὴν χαὶ τοῖς 

10 σώμασι συμπίπτει πολλάχις χαὶ οὐχ ἀΐδιόν τι παρα- 
χολουθεῖν, οὔτ᾽ ἐν τοῖς ἀοράτοις χαὶ οὔτ᾽ ἀσώματα" 
ὥςτε δὴ κατὰ τὴν πλείστην φορὰν τούτῳ τῷ ὀνόματι 
χρώμενοι φανερὸν ποιοῦμεν τὰ συμπτώματ᾽ οὔτε τὴν 
τοῦ ὅλου φύσιν ἔχειν, ὃ συλλαθόντες κατὰ τὸ ἀθρόον 

15 σῶμα προςαγορεύομεν, οὔτε τὴν τῶν ἀϊδίων παραχο- 
λουθούντων, ιΞ ἄνευ σῶμα οὐ δυνατὸν νοεῖσθαι" χατ᾽ 
ἐπιδολὰς δ᾽ ἂν τινας παραχολουθοῦντος τοῦ ἀθρόου 

ἕχαστα προςαγορευθείη, (711) ἀλλ᾽ ὁτεδήποθ' ἕχαστα 
συμδαίνοντα θεωρεῖται, οὖχ ἀϊδίων τῶν συμπτωμάτων 

30 παραχολουθούντων. χαὶ οὖχ ἐξελατέον ἐκ τοῦ ὄντος 

ταύτην τὴν ἐνάργειαν, ὅτι οὐχ ἔχει τὴν τοῦ ὅλου φύσιν 
ὃ συμθαίνει, ὃ δὴ χαὶ σῶμα προζαγορεύομεν, οὐδὲ τὴν 
τῶν ἀϊδίων παραχολουθούντων, οὐδ᾽ αὖ καθ᾽ αὑτὰ ὗφε- 
στάναι νομιστέον οὐδὲ γὰρ τοῦτο διανοητέον οὔτ᾽ ἐπὶ 

45 τούτων οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν ἀϊδίων συμδεθηκότων, ἀλλ᾽ ὅπερ 
χαὶ φαίνεται, συμπτώματα πάντα τὰ σώματα νομι- 
στέον, χαὶ οὐχ ἀΐδιον παραχολουθοῦντα, οὐδ᾽ αὖ φύσεως 

χαθ᾽ ἑαυτὰ τάγμα ἔχοντα, ἀλλ᾽ ὃν τρόπον αὐτὴ ἡ αἷἵ- 
σθησις τὴν ἰδιότητα ποιεῖ θεωρεῖται. (22) χαὶ μὴν καὶ 

80 τόδε δεῖ προςχατανοῆσαι σφοδρῶς τὸν γὰρ δὴ χρόνον 
οὗ ζητητέον, ὥςπερ καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα ἐν ὑποχειμένῳ 
ζητοῦμεν, ἀνάγοντες ἐπὶ τὰς βλεπομένας παρ᾽ ὑμῖν 
αὐτοῖς προλήψεις " ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἐνάργημλα, χαθ᾽ ὃ τὸν 

πολὺν ἣ ὀλίγον χρόνον ἀναφωνοῦμεν, συγγενιχῶς τοῦτο 
86 περιφέροντες, ἀναλογιστέον. χαὶ οὔτε διαλέχτους ὡς 

βελτίους μεταληπτέον, ἀλλ᾽ αὐταῖς ταῖς ὑπαρχούσαις 
χατ᾽ αὐτοῦ χρηστέον᾽ οὔτ᾽ ἄλλο τι χατ᾽ αὐτοῦ χατηγο- 
ρητέον, ὡς τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἔχοντος τῷ ἰδιώματι 
τούτῳ χαὶ γὰρ τοῦτο ποιοῦσί τινες᾽ ἀλλὰ μόνον ᾧ 

«ς συμυπλέχομεν τὸ ἴδιον τοῦτο χαὶ παραμετροῦμεν, μά- 
λιστ᾽ ἐπιλογιστέον. (73) χαὶ γὰρ τοῦτ᾽ οὐχ ἀποδείξεως 
προςδεῖται, ἀλλ᾽ ἐπιλογισμοῦ, ὅτι ταῖς ἡμέραις χαὶ 
ταῖς νυξὶ συμπλέχομεν (χρόνον) χαὶ τοῖς τούτων μέ- 
ρέσιν᾿ ὡςζαύτως δὲ καὶ τοῖς πάθεσι χαὶ ταῖς ἀπαθείαις 

45 χαὶ χινήσεσι χαὶ στάσεσιν, ἴδιόν τι σύμπτωμα περὶ 
ταῦτα πάλιν αὐτὸ τοῦτο ἐννοοῦντες, χαῦ᾽ ὃ χρόνον 
ὀνομάζομεν. (Φησὶ δὲ τοῦτο καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ περὶ 
φύσεως χαὶ ἐν τῇ μεγάλη ἐπιτομῇ.) ἐπί τε τοῖς προει- 
ρημένοις τοὺς χόσμους δεῖ χαὶ πᾶσαν σύγχρισιν πεπε- 

"0 ρασμένην, τὸ ὁμοειδὲς τοῖς θεωρουμένοις πυχνῶς ἔχου“ 
σαν, νομίζειν γεγονέναι ἀπὸ τοῦ ἀπείρου, πάντων 
τούτων ἐχ συστροφῶν ἰδίων ἀποχεχριμένων καὶ μειζόνων 
καὶ ἐλαττόνων᾽ χαὶ πάλιν διαλύεσθαι πάντα, τὰ μὲν 
θᾶττον, τὰ δὲ βραδύτερον" καὶ τὰ μὲν ὑπὸ τοιῶνδε, τὰ 

ΒΙΒΑ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 
- 

ἑία πὲ 61 ἱρεὶβ σοῃιροδίίμηι 54, οἰσιἐδ φαι} 6Σ ἱρ515 (07- 

γιιδοι ας πια])οΥ σοι δι ογἐἐ σοπογεραίϊο, εἰυο ᾿χὲπιὲς σίρε 

πηὶυεγδὶ πιαρπὶἐμαϊπίδιδ, αἰίσωο αμέδηι ηιπογὶ δια, «οὐ 

μἰ αἷσο, 65 πὲς οπιπὶδιμ5 δοὶὶδ ρεγρείμαπι λαδοης Σπαῖη 

παίμγαπι. Αἰφιο ἐπί φμίαθηι ΡῬΓΟΡΤΓος δαδεπέ μαε 

οπιπῖα εἰ Ρογοορίϊοηδα, σοίεγιηι οομδοημεπίς τπέυεγεα 

εοπιρίεχίοπα οἐ πιδσιαπι φοὶδδίοποηι αὐπιίίοπίο, κςοὰ 

δοομπάπηι ἐιδίίαπι σοσπἑοποπι σΟΥ̓ΡΟΥ 5 ργιααϊςαπιοῆ- 

ἕμηι ἀοοἰρίεπίθ. (70) Ομ ἐπιὸ εἰ οογρογὶδιι5 σοη ἐπ σὶέ 

ὅ5»)ὲ μέ ξερμαίμν εἰ φμοά 5εηιρί(οΥ πηι ΠΟῊ 65έ, πέσης 

ἐη ἱπυϊε διϊ δι, πόα ἐποόγρογαα : μὲ πἰπι Γι ΞΡΟΒΝ - 
ἄκη ρίτίπιαπι ργοροηβίοποπι ἤοο ποπιὶπο μίδηἕοδς τπαπὶ- 

“7ε5έ6 οοἰἰἰσαπιῖ5 σαδι5 πόημε ιιπὶ σεγοὲ παδεόγο παίηγαπι, 

σμοά ἐπ ππιιπὶ σοι ργο οπδιίηι σΟΥΡιιΣ ἀρροϊαπιις, Ἠδ- 

φμε ἐίεηι (οη δε μη ἐϊπι δοπιρὶ οι, δἰπδ φιίδιιξ 

ΟΟΥ̓ΡΊΙΣ οορίίαγα ἨΟΝ »οδδιηιιδ : ΡΟΡ ἐπίμιίις απμίξτηῃ 

φμοδάαπι φεδεοψιοπίς τρί υογδα σοηιρίεαίοπα εἰπσια 

αρρεϊαγὲὶ ροδειπί, (11) ὑογμηι φπαπαοσμηι μα οἰ πσμῖα 

οοπέϊποοπέϊα ἱπερίοεπίμν, ΠΟῊ 5οηιρὶ ογηὶς σαφέδιια εεὖ- 

δεημεη δι. Νόχμο πο ευϊαοπίία ἐπροϊοπάᾶα ει οο φμοά 
ὁδί, φιεῖα ποη παδεί παίμγαπι ιἱπἰυοτοὶ φιιοα σοπέϊησίΐ, 

χμοα ̓ τογδοίο οἰϊαῆι ΠΟΥ̓ΡΆΣ ἀρρεϊἸαηλνι5, Ἡδηιῖς ἱέθηι 5οηι- 

Ρί(ογ πογιίηι δα δοη ἐδ η πηι, πΕψΊ6 ΓᾺΥ 5 ῬΟΤ 56 φιεὺεὶ- 

δίογο 6χὶ δέ παπάπμηι ; πόσιδ δπΐπ ἣος υοἱ πὶ ἢιὶς τοὶ ἱπ 

δοηιρίογηἰ5 οοη ἰπροπίίδιι5 ἐπίο! Πἰσοπ άπ, 5εα Ἰὰ φιοῦ 

οέίατι ἀρραγοί, οαδμβ8 οπιπίαᾳ ΠΟΥΡΟΥα Οαὶδίϊπιαπάπηι, 

πέφιο 50" {6 7η6 οαϑδογιοηίία ΠΟΤ ῬΟΥ 56 ΤΉ 55 Ἠα- 

ἔμ οΥαϊποι μαϑοπίϊα, εοίογίηι, φμοηιααπιοάτ πὶ 56η- 

διι5 ἱρδε ρὑγτοργίείαίοηι 7αςὶέ σοηϑίδγαπίμγ. (72) δια 

ἐπὶηι οἰ ἢος υσποπιοηίοῦ ργαίογοα σοπεὶ ΟΥαΤ6 ΘΡιις δε: 

παπιχθθ ἰογπρις πιξπὶτιθ φμοαυοηάμηι 65ἰ, εἰσι οἵ τοί! 

σιια φμο ἐπ ςιἰδ)εοίο φιιετϊηλιβ, τοὐογθηίος αα δα 5 φπίδ 

αριιἃ πος ἱρ5ο5 ἱπερίοἰμπ μ απ(ϊεὶ ραίζίοπος, 5664 ἐρβατε 

ουϊἀοπέϊαπι ΡΕ6Ι σιιαπι ἰδηιρι5 αμό τπμἰέμηι αμί οΣὲ- 

σμμηι ὈὉοσαΏι8, ΘΖ σοσ αὐ ο 6 ἤοο Οἱ ΠΆΓΟΥ θς5., τὸ. 

ριιίαπάπιηι. Νοηιια ἰοσιίϊοπο5 φιιαδὶ πιδίϊογ 5 αδο» 

δοοσηάπηι, 5ο( ἐδ χσ διιηὲ αα πιαπιι5 ἱπ δα τὸ μἰοπ μὴ : 

πογῖ αἰϊμα φμα αἀἐ 'ρ50 ργιααϊςαπάμηι, φμαςὶ φαη- 

ἄδηι φιαηὶ ἰαϊολα ἧος υἱαν δαδοαέ : παπι εἰ ἢοο 3α- 

εἰμπί φιάαπι : 864 δοίη σο ΡγΟΡΥΙ μα ἦσο ΠΟΉΝΟ- 

οἰΐγπιι8 αἰφια Ξξιιδηιϊιοίίηιμ}", τιαχίπια 65: απἰιαασυογίδη- 

ἄμμι. (73) Ναπι ἣος αεπιοηβίγαίοηθ πολ ἱἐπαάϊφεί, 
δοα απὶπιααυδγβίοπε, φμοὰ αἰδῦι5 α΄Ἃ ποοίέδιις λο- 

γμηισιθ ραγίίδιιδ οσοπηπεοοίϊπιι8 ἐοιρ5, αἰηιϊ 8 7 οἱ 

Ῥεγι(ιγδαί(ἰοπὶδιι5 α΄ ἐγαπφμι ἐαἰδιι85 οἱ τποίδος οἵ 

δίαζίδιια, Ῥγοργμηι αἰϊψμεηι σα οἰγοα ἢ ΓΉΓΣΩΣ 

δος ἱρϑινι σορὐίαπίες, δοομπάπηι φμοα ἐδηιριε5 πορείμα- 

ηι5. (Αἰΐ δυίΐδι Ποὺ οἱ ἰὰ βοουπάο ἀς Νδῖυγα ΠἰχῸ οἱ ἰὴ 
πιδρτιᾶ Ἐρίΐοπι6.) Αἰφμθ ργαίοῦ ἣκο φιμξ ὑγααὶίσιριως 

“πιπ6ο05 δἰ οπιηέπι ἤηϊίασηι οοποτοίίοποηι δὲρβίδης ἰἰ 

συ ᾿ροφειδηίον ἐπεριοἰ πίε ςρεοίθηι δαδεπίδηςι ὁ χίξίϊ- 

ῖπαπάπηι 6εΐ οχ ἱηπηϊίο ργοά 456, οπιπὶ δια ̓ ὶς 6. αὶ: 
ἰαἰἰοπὲδιι5 ῥγοργὶ δ αἰδογείς, οἰ πιαϊογίδμς ἐΐ μεϊπογίδαξ, 

γιγοιηιηιο αἰβδοιυέ ογπηία, σαἰεΓ 5 αἰΐα, αἴἰα ἐαγαϊμξ, 

φμμηι αἰἰα ἣοο αὖ ἠδ, αἰἴα αὖ ἐἰϊ5 Ῥαίἰαπίμγ. (74) 
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δ᾽ ὑπὸ τοιῶνδε τοῦτο πάσχοντα. (14) δῆλον οὖν ὡς 
καὶ φθαρτοὶ οἱ κόσμοι, μεταδαλλόντων τῶν μερῶν, καὶ 
ἢ Υἢ τῷ ἀέρι ἐποχεῖται. ἔτι δὲ χαὶ τοὺς χόσμους οὔτ᾽ 
ἐξ ἀνάγχης δεῖ νομίζειν ἕνα σχηματισμὸν ἔχοντας, 

5 ἀλλὰ χαὶ διαφόρους αὐτούς, οὖς μὲν σφαιροειδεῖς, οὖς 
δ᾽ φοειδεῖς, καὶ ἀλλοιοσχήμονας ἄλλους" οὐ μέντοι πᾶν 

σχῆμ᾽ ἔχειν. οὐδὲ ζῷα εἶναι ἀποχριθέντα ἀπὸ τοῦ 
ἀπείρου - οὐδὲ γὰρ ἂν ἀποδείξειεν οὐδείς, ὡς ἐν μὲν τῷ 

τοιούτῳ κόσμῳ ἐμπεριελήφθη τὰ τοιαῦτα σπέρματα, 
ιο ἐξ ὧν ζῷά τε χαὶ φυτὰ χαὶ τὰ λοιπὰ πάντα τὰ θεω- 

ρούμενα συνίσταται, ἐν δὲ τῷ τοιούτῳ οὐκ ἂν ἐδυνήθη 
καὶ ἐντραφῆναι. ὡςαύτως δὲ [τὸν αὐτὸν τρόπον] καὶ 
ἐπὶ γῆς νομιστέον. (70) ἀλλὰ μὴν ὑποληπτέον καὶ τὴν 
φύσιν πολλὰ χαὶ παντοῖα ὑπὸ τῶν αὐτῶν πραγμάτων 

16 διδαχθῆναί τε καὶ ἀναγχασθῆναι " τὸν δὲ λογισμὸν τὰ 
ὑπὸ ταύτης παρεγγυηθέντα καὶ ὕστερον ἐπαχριβοῦν χαὶ 
προςεξευρίσχειν, ἐν μέν τισι θᾶττον, ἐν δέ τισι βραδύ- 
τερον χαὶ ἐν μέν τισι χατὰ περιόδους καὶ χρόνους 
μείζους ἐπὸ τῶν τοῦ ἀπείρου, ἐν δέ τισι κατ᾽ ἔλάττους. 

40 ὅθεν καὶ τὰ ὀνόματα ἐξ ἀρχῆς μὴ θέσει γενέσθαι, ἀλλ᾽ 
αὑτὰς τὰς φύσεις τῶν ἀνθρώπων καθ᾽ ἕχαστα ἔθνη ἴδια 
πασχούσας πάθη χαὶ ἴδια λαμδανούσας φαντάσματα 
ἰδίως τὸν ἀέρα ἐχπέμπειν, στελλόμενον ὑφ᾽ ἑκάστων 

τῶν παθῶν χαὶ τῶν φαντασμάτων, ὡς ἄν ποτε χαὶ ἣ 
356 παρὰ τοὺς τόπους τῶν ἐθνῶν διαφορὰ εἴη. (76) ὕστερον 

δὲ χοινῶς χαθ᾽ ἕχαστα ἔθνη τὰ ἴδια τεθῆναι πρὸς τὸ 

τὰς δηλώσεις ἧττον ἀμφιβόλους γενέσθαι ἀλλήλοις καὶ 

συντομωτέρως δηλουμένας" τινὰ δὲ χαὶ οὐ συνορώμενα 
πράγματ᾽ εἰςφέροντας τοὺς συνειδότας παρεγγυῆσαί 

80 τινας φθόγγους, ὧν τοὺς μὲν ἀναγχασθέντας ἀναφω- 
νῇσαι, τοὺς δὲ τῷ λογισμῷ ἑπομένους χατὰ τὴν πλεί- 
στην αἰτίαν οὕτως ἑρμηνεῦσαι. χαὶ μὴν ἐν τοῖς με- 
τεώροις φορὰν χαὶ τροπὴν χαὶ ἔχλειψιν χαὶ ἀνατολὴν 
χαὶ δύσιν χαὶ τὰ σύστοιχα τούτοις αήτε λειτουργοῦντός 

86 τινος νομίζειν δεῖ γίνεσθαι χαὶ διατάττοντος ἢ διχτά- 

ξαντος, καὶ ἅμα τὴν πᾶσαν μαχαριότητα ἔχοντος μετ᾽ 
᾿ ἀφθαρσίας" (71) οὗ γὰρ συμφωνοῦσι πραγματεῖαι χαὶ 
φροντίδες χαὶ ὀργαὶ χαὶ χάριτες τῇ μαχαριότητι, ἀλλ᾽ 
ἀσθενείᾳ χαὶ φόῤξῳ καὶ προςδεήσει τῶν πλησίον ταῦτα 

(0 γίνεται" μήτ᾽ αὖ πυρώδη τινὰ συνεστραυμένα, τὴν 
μαχαριότητα χεχτημένα, κατὰ βούλησιν τὰς χινήσεις 
ταύτας λαμθάνειν, ἀλλὰ πᾶν τὸ σέμανωμα τηρεῖν κατὰ 
παᾶντ᾽ ὀνόματα φερόμενα ἐπὶ τὰς τοιαύτας ἐννοίας, ἐὰν 

μηδὲν ὑπεναντίον ἐξ αὐτῶν τῷ σεμνώματι δόξη " εἰ δὲ 
46 μή, τὸν μέγιστον τάραχον ἐν ταῖς ψυχαῖς αὕτη ἡ ὑπεν- 

αντιότης παρασχευάσει. ὅθεν δὴ χατὰ τὰς ἐξ ἀρχῆς 

ἐναπολήψεις τῶν συστροφῶν τούτων ἐν τῇ τοῦ χόσμου 
συστάσει δεῖ δοξάζειν χαὶ τὴν ἀνάγχην ταύτην χαὶ πε- 
ρίοδον συντελεῖσθαι. (78) χαὶ μὴν καὶ τὴν ὑπὲρ τῶν 

ἴη χυριωτάτων αἰτίαν ἐξαχριδῶσαι φυσιολογίας ἔργον εἶναι 
δεῖ νομίζειν, καὶ τὸ μαχάριον ἐν τῇ περὶ τῶν μετεώρων 
Ὑνώσει ἐνταῦθα πεπτωχέναι, χαὶ ἐν τῷ τίνες φύσεις αἱ 
θεωρούμεναι χατὰ τὰ μετέωρα ταυτὶ χαὶ ὅσα συγγενῆ 
πρὸς τὴν εἰς ταῦτα ἀχρίδειαν. ἔτι τε καὶ τὸ πλεοναχῶς 

2)} 

Μαρεδέμηη 65, ἰσὶ ἐμ οὐ πιμμο5 ἐπίογ γα, φῆι ραγ- 

ἐε5 πιμίαπ μι ; δἰ ἰόγταηι αὐτὶ δμερογυοὴῆί. Ρυκίονεα 

εἰ πιμπαάος πέσψιιδ 6: ποοδϑ  ἐαίε αγδὶίταγὶ οροτίοί παῖ 

δαδεῖε ἤσιιγαπι, ἔπιο οἱ αἀὐγεγεηίεβ δ05 6556, αἰϊος φιὰ- 

ἄεηι φρο, αἰΐος οὐἱ ΡΥΩΥΕΥΤΟ ορεοίοηι, αἰἱοσφιο αἰΐανα 

ἑέ θη Τογηιαπι ; ΠΟῊ (απιοη οπιποόηι Τογηϊαηι αὐπι γα, 

Νέφιδ απίἰπιαπίες 6556 αὖ ἱπβηιίο αἰδογοίας : πόμα 

ἐπίὶηι Ῥγοδαυογὶ σιιϊδρίαηι δι μβηιοαὶ πιο σοπιργο- 

ἤδηϑβα 6556 πιγιιδηιοαὶ δεηιΐηα, οχΣ φιίδιι5 οἱ απὶπιαϊία οἱ 

αγδϑογος οἰ σείεγα σιμκαοιπημα οοπϑρίοἰ μην σοπδίαηί, 

ἐπ διιιιδηιοα! ὕσγο ποπ Ροίιῖ556 οἰΐαηι ἱππείτγιγί. ῬΡαγὲ 

ταίίοηο οἱ ἀξ (εΥγα ἐαἰδεϊπιαπ μηι. (75) δεα οἱ παίμγαηι 

σμοσφιο ορὶπαπάπηι 65. πιμίία εἰ υαγία α γόδιις οἰδάδης 

εὐοοίαηε 6556 αἰχιε οοασέαπε ; ΡΟΥΤΟ Τταίίοποηι, σφι αὖ 

δα ογοάἑία ο:εεπί, οα ροδίπιοάμπηι αἰ ἰφοπίϊις οχριϊσατο 
αἰψιι6 πουὶς ἐπυεπέϊβ αὐἰσέγε, ἐπ φεϊδιιδάαπι οοἰογίμς, 

ἐπ αἱ ὲα ἰαγαϊΐμδ, ργαίογοα ἐπ φιὶδιιάαηι δοοιπάις 

Ῥόγίοαοα αἰφψιιδ ἰεπιρογα πιαΐοτα αὖ ἐξ χμ(δ βιιπί δὰ 

ἑηβηϊίο, ἐπ φμίδιιδάαηι ὕέτο ἐδοομπάμηι πιίπογα. φιο- 

εοἰγοα 6ἰ ποπιέπα αὖ ἐπὲίϊο ποῊ ροςὶζἰοπὸ 7αεία, 56 

ἑρδας δοηιίμμπι παίμγαβ ΡΕΓ οἰποιίας Ἠχίίοηθ5 ργο- 

»γὶς αὐεοίαϑβ ρεγέιγδαί(ἰοπί δι αὐ Ῥγορτγτία μεγοὶρὶεη- 

ες υἱδα, ΡΥΓΟΡΥῚΘ αδγόηι δηλέίίογα, αἱ ηιίβδιηι ἃ ὈΘΥ (17. 

δαίἰοπίδιι5 δοἰποιιΐὶα αὐ υἱδίδ, «(ὖ 6856 φμαὴαοφιία 

εἰἰαπι σοπίϊμηι ΡΕΥ͂ ἰοσα αἰ εγεηίἑα. (76) Ροφίγποάμηι 

αμέδηι σοπιπιμη 6 7 ΡΟΥ φεηίο5 δἰπσμῖας {ιιἰ556 ἱπιροσίία 

φυορτία, κι οἰρηὑΠοαίίοπος πιίπι5 αηιδίοι Πογοπί αα 56 

ἑπυίϊσεια ὀγευίϊιδηυδ οἰσπψοαγοη ων : φμαδάσηι ἱμ5ΊΓΡΟΥ 

γε5 οἰέαπι φιοδ ποῊ σοηερίοἰαπέμγ ἱπ7ογοπο 605 φιὶ δαΓιιηιὶ 

οοἸδοὶὶ 0556 πη σοῃιπιοπαα556 φμοδαάαηι 50π05, ΦΟΥΜΠι( 6 

αἰΐος οαἱαὶ586 οσοαςίος, αἰδο8 ὑέγο Ταίίοπε ἄτιο Ρἰ εΥΐ κα 

ὁ“ σακιδα ἰία ἐπίον γοίαίοβ 6526.Ὀ. Ἐπίγπῦ!γο ἱηι ἨιοίσΟΥΣ 

1ποίμηι οἱ οοηυδγδίοποπι ας ἀογεσίμηι ΟΥίμ πιχιδ οἱ οσοα- 

δι) οὐ δὲ εἰπε ἑία δα ηιἐπίξίογίο οἰ) ιιρίαπι ον 

δ χἰδίἰπιαπάμηι 65. οἰ οΥαϊπαίζίοηα δἰῦθ ἠπρογὶο, φιὶ 

οπιποὴ δἰπιμὶ δοαζμαὶϊποπι οἰ ἱπιπιογίαἰ αίοηι λαδεαί: 

(77) ποψιιὸ ἐπὶηι δεαξίαίἐ οοηυεπίππί περοίϊα οἰ οἰ 

οἰ ἰγὰξ εἰ φρναίία;, ξοὰ ἐπγηιίαίο αὐ {ἱπιογε οἱ ἐπαϊοοη  ἰα 

»τγοχὶπιογιῆι ἰδέα επί : ἤδημ6 τγδι5 ἰσπεα φιαάαηι 

οσοπίοτία, οαπὶ δεαί ἐμκαὶποηι οοπδοομία, δοσιη ἄτιπι υοἶ μἢ- 

ἑαίεηι, ἦο5 πιοίμϑ ἀοσοίΡΟΥΓΟ, πὕδγπιὶ Οὐ πὶ δΟΥυ ΤΡ α6- 

σοπίϊαπι ΡῈ οπιπία ποηιπα φίδ αὐ ἀπ δηιοαὶ ἀμομηῖ 

ποίϊοπος, δὲ πἰλὶὶ οοπίγαγίηι δὰ ἐϊδ αδοομέ υἱάδα- 

ἔμ; αἰξοφιιὶπ πιαχίηιαπι ἐπ ἀπὶπιὶ ρμεγίιγϑαίοπθηι 
διϑψωβηιοαὶ τορισπαπέια 7ζαοὶεί. Οποοσίγεοα ξοοιπάμηι 

6α5 φιια αὖ ἱπίίϊο διπέ διμμδηιοαὲ σοπυογδίοημῆι ἐπ 

φιμπ αἱ οοπιροείζομα ἐπίεγ οἰ δίο 65 ορογίεοέ ορὶπαγὶ εἶ 

ποροδεϊίαίοηι λαης εἰ απιδίίηι ρεγΠοὶ. (78) δεα οπίπι σαι. 

δαπὶ δούπηι φι φιηΐ νπιαχὶπιὶ πιοηιοηζὶ αἰ ροη εν 6.Ρο- 

ΠΟΥ ρλγνϑβιοίοσίαΣ Οριι5 6586 ρμίαπαπηι ὁςἐ, δοαί μα}- 

ποριψιιδ ἱπ ϑοϊοπίϊα 46 οὐὐἰοςἰϊδι8 οογρογίδιις ἧπι  οὐοὶ- 

ἀἰ456᾽, εὐ ἱπ εο φμαπαπε ἐπί παίμγο φι ἱπ σδιϊπιὶ δια 

λίϑοο βρεοίαπίμ" εἰ γμεσομηιψις δὶς ργορίπφια αὐ ἢων» 

γιιηι οχαοσίαπι οορπίίολοηι ΓΟἈΪ Γι’. Ργαίεγεα ἰΉ 
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ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι χαὶ τὸ ἐνδεχομένως χαὶ ἄλλως 
πῳς ἔχειν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς μὴ εἶναι ἐν ἀφθάρτῳ χαὶ μα- 

χαρία φύσει τῶν διάχρισιν ὑποδαλλόντων ἢ τάραχον 
μηθέν, χαὶ τοῦτο χαταλαδεῖν τῇ διανοίᾳ ἔστιν ἁπλῶς 

5 οὕτως εἶναι. (79) τὸ δ᾽ ἐν τῇ ἱστορία πεπτωχὸς τῆς 

δυσεως χαὶ ἀνατολῆς χαὶ τροπῆς καὶ ἐχλείψεως χαὶ 

ὅσα συγγενὴ τούτοις μηθὲν ἔτι πρὸς τὸ μαχάριον τῆς 
Ὑνώσεως συντείνειν, ἀλλ᾽ ὁμοίως τοὺς φόδους ἔχειν τοὺς 
ταῦτα χατιδόντας, τίνες δ᾽ αἱ φύσεις ἀγνοοῦντας χαὶ 

10 τίνες αἵ χυριώταται αἰτίαι, χαὶ εἰ μὴ προήδεσαν ταῦτα, 

τάχα δὲ χαὶ πλείους, ὅταν τὸ θάμόος ἐχ τῆς τούτων 

προκατανοήσεως μὴ δύνηται τὴν λύσιν λαμθάνειν καὶ 
τὴν περὶ τῶν χυριωτάτων οἰχονομίαν. διὸ δὴ καὶ 
πλείους αἰτίας εὑρίσχομεν τροπῶν καὶ δύσεων καὶ ἀνα- 

15 τολῶν καὶ ἐχλείψεων καὶ τῶν τοιουτοτρόπων, ὥςπερ 
χαὶ ἐν τοῖς κατὰ μέρος γινομένοις. (80) καὶ οὐ δεῖ 

νομίζειν τὴν ὑπὲρ τούτων χρείαν ἀχρίθειαν μὴ ἀπει- 

ληφέναι, ὅση πρὸς τὸ ἀτάραχον καὶ μακάριον ἡμῶν 
συντείνει. ὥςτε παραθεωροῦντας ποσαχῶς παρ᾽ ἡμῖν 

30 τὸ ὅμοιον γίνεται, αἰτιολογητέον ὑπέρ τε τῶν μετεώρων 
καὶ παντὸς τοῦ ἀδήλου, καταφρονοῦντας τῶν οὔτε τὸ 
μοναχῶς ἔχον ἢ γινόμενον γνωριζόντων, οὔτε τὸ πλεο- 
ναχῶς συμθαϊνον χατὰ τὴν ἐχ τῶν ἀποστημάτων φαν- 
'πασίαν παραδιδόντων, ἔτι τ᾿ ἀγνοούντων χαὶ ἐν ποίοις 

20 οὐχ ἔστιν ἀταραχτῆσαι. ἂν οὖν οἰώμεθα καὶ ὡδί πως 
ἐνδεμόμενον αὐτὸ γίνεσθαε καὶ ἐφ᾽ οἵοις ὁμοίως ἐστὶν 

δὰ μ [2 , ᾽ ᾿ 

ἀταραχτῆσαι, αὐτὸ τὸ ὅτι πλεοναχῶς γίνεται γνωρι- 

ζοντες, ὥςπερ κἂν ὅτι ὡδί πως γίνεταν εἰδῶμεν, ἀτα- 
ρακτήσομεν. (61) ἐπὶ δὲ τούτοις ἅπασιν ἐχεῖνο δεῖ 

30 κατανοεῖν, ὅτι τάραχος ὃ χυριώτατος ταῖς ἀνθρωπίναις 

ψυχαῖς γίνεται ἐν τῷ ταῦτα μαχάριά τε δοξάζειν χαὶ 

ἄφθαρτα καὶ ὑπεναντίας ἔχειν τούτοις βουλήσεις ἅμα 

χαὶ πράξεις καὶ αἰτίας, καὶ ἐν τῷ αἰώνιόν τι δεινὸν καὶ 

προςδοχᾶν καὶ ὑποπτεύειν κατὰ τοὺς μύθους, [εἴτε 

36 κατὰ) ταύτην τὴν ἀναισθησίαν τὴν ἐν τῷ τεθνάναι φο- 

βουμένους ὥςπερ οὖσαν χατ᾽ αὐτούς, χαὶ ἐν τῷ μὴ 

δόξαις ταῦτα πάσχειν, ἀλλ᾽ ἀλόγῳ γέ τινι παραστάσει" 

ὅθεν μὴ δρίζοντας τὸ δεινὸν τὴν ἴσην ἣ καὶ ἐπιτεταμένην 

ταραχὴν λαμδάνειν τῷ εἰ καὶ ἐδόξαζον ταῦτα. (85) ἧ 
40 δ᾽ ἀταραξία τὸ τούτων πάντων ἀπολελύσθαι χαὶ συνεχῆ 

μνήμην ἔχειν τῶν ὅλων χαὶ χυριωτάτων. ὅθεν [τοῖς] 
πᾶσι προςεχτέον τοῖς παροῦσι χαὶ ταῖς αἰσθήσεσι, χατὰ 
μὲν τὸ χοινὸν ταῖς χοιναῖς, χατὰ δὲ “πὸ ἴδιον ταῖς ἰδίαις 
χαὶ πάση τῇ παρούσῃ καθ᾽ ἕχαστον τῶν χριτηρίων 

46 ἐναργεία. ἂν γὰρ τούτοις προςέχωμεν, τὸ ὅθεν ὃ τά- 
ρᾶχος καὶ ὅ φόθος ἐγίνετο, ἐξαιτισλογήσομεν ὀρθῶς. χαὶ 

ἀπολύσομεν, ὑπέρ τε μετεώρων αἰτιολογοῦντες καὶ τῶν 

λοιπῶν τῶν ἀεὶ παρεμπιπτόντων καὶ ὅσα φοῦεϊ τοὺς 

λοιποὺς ἀνθρώπους ἐσχάτως. Ταῦτά σοι, ὦ Ἡρόδοτε, 

ὅ0 ἔστι χεφαλαιωδέστατα περὶ τῆς τῶν ὅλων φύσεως ἐπιτε- 

τμημένα᾽ (83) ὥςτ᾽ ἂν γένοιτο οὗτος ὁ λόγος δυνατός, 

κατεσχέθη, μετ᾽ ἀχριθείας, οἶμαι, ἐὰν μὴ χαὶ πρὸς 

ἅπαντα βαδίσῃ τις τῶν κατὰ μέρος ἀχριθωμάτων, 

ἀσύγκριτον αὐτὸν πρὸς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους ἀδρό- 

ΒΙΒΑ. 1. ἘΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

λιμιαηιοαὶ γοδμς οὔέαηι ἰα 6556 φιιοά αἰεὶ πιμῖ }}5 πιο- 

αἷς οἱ φμοα φιουὶβ τιοᾶο εἰ φιοαά αἰϊίεν αἰεὶ" 86 δα- 

δεγο, δεα ςἰπιρίϊοϊ εν πἰλὲϊ 6556 φιιαφμαηπι ἐπ ἱποογτ- 

ΡῬίϊδιἰὲ ας δεαία παέμγα ΘΟΥ̓ πὶ φῶ αἰδογοίϊοποπι εἰς 06- 

γι αμέ ρογέιγϑαίίοηοηι πἰαα : οἱ ἧος ηιεπίς ζίςοί 

ΘΟ ΡΤΟ ΠΕ δἰπιρ οἰ 6 Υ ἰία 6556. (79) Ρογγὸ φιοὰ 

ἐπ ποίίΐαμι σαα έ α6 οὐσαϑδα οἰ οΥίμ εἰ (ὁ συπΌδΥ ίοη 6 ας 

αογοοίμ δἰ σι δὲς εἰπε ία δεπέ, πὶλὶ! απερι ἐς αὐ δδα- 

ἐμαϊποπὶ δοϊ οἰ ΠΟΉΕΥΤΕ, τοῦ εἰναι  ο7 ἢαδόγο πιοίμς 

ὁἐος γα ἰδία ρεγερέχεγίπί, φμαπαπι ὑετὸ παίμγα εἰπὶ 

ποσοϊνέ οἱ φμώπαπι οαιιδ υεὶ πιαχίπηα ταίῶ, αὐ «ἕ 
λας ΠΟΙ ργπιβ οὐοσπουϊδδεπί, Τογία856 αμΐοπιὶ οἰέαπι Ῥὲκι- 

γό5, σιιιίηι ρανοῦ, φμαηφιαηι δὶς απίερα τοί Ρεγοορίϊς, 

πεηιιοραί αἰδεὶρατγὶ δοσμη άτιπι αἱδροςί(οπενη δογιι σα 
διιηΐ πιαχὶπιὶ πιοηπιοηἐὶ. 7α οἰ γοο οἱ ρίμγεοι ἱμυξπὶπει3 

ξςαι55 σοπυοσγϑίοπμηι οὐ οσσαδι5 δἰ οτίμ5 οἱ ἀοἤοοσίμςε οἱ 

δι ισπιοαὶ, δἰσμ οἰ ἰῃ ἐἰ5 φιια ρατίἱομαίπι ἤμπέ. (80) 

Αι οχὶδίϊηιαπαάπηι ποῊ 6εἰ ἱγασίαίίοποηι λοσαπι αἰ - 
σοπίϊαπι ΠΟ ἀσοορί556, σμαπία Ροϑ5ὶ αὐ ἰγαπᾳιὶ αἴεηι 

ποσίγαπι δεαξ ΘΠ ΦΉ6 ΘΟΉΓΡΥΤΟ. [ΠΙ͂αφια ῳμαδὶ ῬΕΙ͂ 

ἰγαπδίίμηι ἐπί μοπίος χιοίϊος αἀρμα ἨοῸ5 οἰπιϊαο Σἰέ 
ας ταίΐοηπς οκεϊοείϊεηι οπιπίδγμς ἱποογίὶ αἱδδεγοπάπε 

σέ, 605 αδΡΕΥ πάπα φιὲ πορμο ἰα δοἰιπί φμοα πο πιοάο 

86 μαδϑεί αμἰ πέ, πόφμο φιοα πιμὶ [ἐς σοπίϊηραί πιοαὶς ἐ6- 
οἰπάπιὶπιασὶ παιοπεηι 1 γΓεοοϑείδιι τε ἰμπηΐ, ἱσποτγαπί- 

6 ρμγιδίοεγοα ἐπ φυΐδιι5 πΟΗ ἰϊοεαί ροτίιγϑατὶ. δὲ ἐρὶ» 
αὐ γαημ οἰίαῖπ ἧος πιοᾶο ἰαὰ Πεγὶ μοϑδε οἱ ἴῃ 

φιιὶδμ5 δἰ πε 6 Υ ρεγίγδαίίοηε ἰἰσοί νασαγο, ἱρδιηι φμοὰ 

“ιἰ{15 πα πιοα δ πΟΉ ἱρπογαπίος, φμοηιααπιοάππι εἰἰαπι 

δὶ φιιοα ἑέία 56 ἡαϑεαί πονογὶπιμδ; ρον δαζίοηα οατο- 

δίηιιι5δ. (81) 44 σε οπιπία ἐξα οροτίεἰ ἱπίο  ζροτε, 

φμοα ρογ(ιγδαίϊο ἡπμπιαπὲς απὶηιὶδ πιασίηιο ρτοργία π 

ἐμ ἐ0 φμοα ἧσο οἰ δεαία ορὶποπέμν οἰ ἱποογτιρέϊδιίία εἴ 

ππα σοπίγανίαϑ ᾿ὶ5 υοἱμπίαίο5 παδεαηί οἱ αοἰϊοπας οἰ σαι" 

465, οἰ 5οηιρὶ ἰογημηι πιαίμηι 6556 αἰϊφια δοσπάμηι 

]}αδιῖας οἱ βρεγοπί οἱ διιβρίςεπίμν, απο γί ας Π 618, 

86,515 ΄φ 5 ἰῃ πιογίς 65 πιοίμιοηίδ5 ας δὲ αα ἱρδος ρε7- 
ἐϊπεοαί οἰ ἰπ 60 φιοα ποῆ ορὶπὶοπέδιι5 ἱξία Ῥαϊζαπίᾳγ, 

- ϑογαηι σιαάαηι α γταίζίοπα αὐόγεα απὶπιὶ ἱπαπμοίϊοη6 : 
πμηα φμὶ ποπ ἀοἠηϊαπί πιαΐιιπι σσμαπὶ ςἰυδ οἰἶαπι Ἠπα" 
Ἴογθηι ρμεγίγδαίϊοπθηι σαρεγα, φμαδὶ ἦσο ορὶπϑατεη- 

ἐσ. (82) Ροῦτὸ διμωδηιοαὶ ρεγέιγϑαζίοπὶς υασαῖιο ἐξέ 
πὶ οπιπίδιι5 ουαάετγο ἐἰδογπι εἰ αδϑοϊμέμγη, ρεγρείμαηι- 

φμο οηιπίμηι οἱ δογπι σι διπί πιαχὶπι πιοπιελ δ, 56Γ- 

υατε πιοπιοτίαμι. Ομοοίγοα οπιπίδιυιις ἱπδατοπϑάληι οεΐ 

ργαβομίϊδιι α΄ δοπείδις, σοπιπιιπὶ σμίάοπι Γα 5.6 ΟΝ" 

γιμηπίδιυι5, ρῥγορτγία ὑθτὸ Ῥγορσγὶϊξ, αο ργωξθηζ οπιπὶ ἈΕῚ 

δἰησμία ἡμαϊοία ουἱἀεπίία. δὲ δπὶηι ἢέδοο ἐπίεπαογήπιοξ, 
ἰὰ ἀπά ρογίμγϑδαίϊο πιοίμεψιο Πεδαί, δαδίία Τεοία Γα- 
{ἰοπο ἱπυοπὶοηιια αἴφμα δοϊυόπιι5, ἀεγυδ ο(εἐεσέϊδιις εἰ 

γοϊφιὶδ φιδ 6 ΡΕΥ ἱποίαμπέ φμάηια πιαχίμιορετε 

(ογγοπὶ γείσιιος ποπιίπος, οαιδας αὐγεγεμθίεβ. μας 

ἐἰϊδὶ, ο Ηοτγοάοίε, 46 παΐίιγα οπιπίμηι διπιπιαί  ΡῈὲΤ- 

δίνη σίπιιδ, (8) κεῖ, δὶ υἱ τγε5 οδέίποαί ᾿ὶς 56Γπιὸ ἀΠ φόπ: 

ἔογᾳμο πιεπιοτία γείἐπεαίμγ, οἰἰαπιδὶ φιὺδ ΠΟῊ αὐ οἴππία 

ῬΕΤ ραγίες ρεγυοείίσαπάα δὲ ἀεαεγίέ, ἑἱποοπιραταδίϊεηι 

ἰαπιθη διιηι ορί πεν γηιαίεηι αἰφιιο οοπείαπίϊαπι σα ςὅ- 
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τητα λήψεσθαι. χαὶ γὰρ χαὶ χαθαρὰ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
ποιήσει πολλὰ τῶν χατὰ μέρος ἐξηχριδωμένων χατὰ 
τὴν ὅλην πραγματείαν ἣμῖν, καὶ αὐτὰ τοῦτα ἐν μνήμη 

᾽ ΄ ’ ΩΝ ῇ [ἐ 

τιθέμενα συνεχῶς βοηθήσει. τοιαῦτα γάρ ἐστιν ὥςτε 

ὶ τοὺς τὰ χατὰ μέρος ἤδη ἐξαχριθοῦ ἱχανῶς ἢ δ χαὶ τοὺς τὰ χατὰ μέρος δὴ ἐςαχριθουντας ἰχάνως 
, 2 3 ’ “ 4 ,ὕ , 

χαὶ τελείως, εἷς τὰς τοιαύτας ἀναλύοντας ἐπιδολάς, τὰς 

πλείστας τῶν περιοδειῶν ὑπὲρ τῆς ὅλης φύσεως ποιεῖ- 

σθαι. ὅσοι δὲ μὴ παντελῶς αὐτῶν τῶν ἀποτελειουμένων 
ἐχ τούτων εἰσίν, ἢ χατὰ τὸν ἄνευ φθόγγων τρόπον, τὴν 

0 ἅμα νοήματι περιοδείαν τῶν χυριωτάτων πρὸς γαληνι- 
σμὸν ποιοῦνται. 
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ἔογοὸ8 δοημμός αἀὐορίμιγηι. Ναῆὶ οἱ ο« 56 ἵρ50 ἐπ ἰιιδδηι 

Ῥγοογοί πιμῖία φυγῖπι χμ ΡΕΥ Ῥαγίο5 α ποδὶδ ἀσομγαία 

σαροξίία 8ιπί| ἱπ μπίυετδα ἰγΓαοσίαίζίοπα, αἰφψιδ ἧσο ἰρξα 

μιαπααία φτιοπιοῦῖο ρογροίμο Θηιοϊιπδηίο ογιπί. ϑιιπέ 

ὀπὶπι ᾿ϑτϑηιοαὶ κί ἐὶ σμοχμο γμὶ ᾽απι ρατγίϊομίατία 5α- 

{8 ασομγαίο αμέ οἰἰαγι ρετζοοίε ρογεροχεγίπέ, αὐ ᾿ε78- 

οργιοαὶ ἐπί μοπίος ποι ἰἰα5 ρίμγὶηιος ροδοὶπί 66 ἰοία πα- 

ἐγ ἰγαοσίαίι8 ασ6γ6. Οτσιηιψμα αἰέοπι ΠΟῚ ΡΙΟΥ 515 

Ῥεγυοπογὶπέ 65 πὲς αα ρετεοίίοποπι, υοἱ πα υἱυα ὑοοξ, 

εἰέαηι ἰοοίϊοποηι οογηι σα δεπί οπιπίπηι πιαχὶηις αὐ 

ἐγαπφι {αἰθπὶ πιοηιοπίἐ 7αοὶ ηΐ. 

Καὶ ἦδε μέν ἐστιν αὐτῷ ἐπιστολὴ περὶ τῶν φυσιχῶν. 25. ΕἸ ἰ5ία αυίάοπι ἀθ παίαγα! θυ εἦὰ8 ἐρίϑῖο18. ϑθαυίίογ 

περὶ δὲ τῶν μετεώρων ἥδε. 

Ἐξπίχουρος Πυθοχλεῖ εὖ πράττειν. 

15 81. Κλέων ὁ περικαλλὴς τὴν παρὰ σοῦ μοι ἤνεγχεν 
ἐπιστολὴν ἐν ἧ φιλοφρονούμενός τε περὶ ἣιμᾶς διετέλεις 

ἀξίως τῆς ἡμετέρας περὶ σεαυτὸν σπουδῆς χαὶ οὐχ ἀπι- 
θάνως ἐπειρῷ μνημονεύειν τῶν εἰς μαχάριον βίον συν- 
τεινόντων διαλογισιῶν'" ἐδέου τε σεαυτῷ περὶ τῶν με- 

20 τεώρων σύντομον χαὶ εὐπερίγραφον διαλογισμὸν ἀπο- 
στεῖλαι, ἵνα ῥαδίως μνημονεύης" τὰ γὰρ ἐν ἄλλοις ἡμῖν 
γεγραμμένα δυςμνημόνευτα εἶναι, ἢ χαίτοι ὡς ἔφης 
συνεχῶς αὐτὰ βαστάζειν. ἡμεῖς δ᾽ ἡδέως τε σοῦ τὴν 
δέησιν ἀπεδεξάμεθα χαὶ ἐλπίσιν ἡδείαις συνεσχέθημεν. 

, ΚΥ δ] ’ “Ὁ 

45 (85) γράψαντες οὖν τὰ λοιπὰ πάντα συντελοῦμεν ἅπερ 

ἠξίωσας, πολλοῖς χαὶ ἄλλοις ἐσόμενα χρήσιμα τὰ δια- 
΄-Ἀ ἐ “ Ἁ ’ 

λογίσματα ταῦτα, καὶ μάλιστα τοῖς νεωστὶ φυσιολογίας 
γνησίου γεγευμένοις καὶ τοῖς εἰς ἀσχολίας βαθυτέρσος 

Γ , Ἁ ͵ “ κ} 

τῶν ἐγχυχλίων τινὸς ἐμπεπλεγμένοις, χαλῶς δὴ αὐτὰ 

80 διάλαδε χαὶ διὰ μνήμης ἔχων ὀξέως αὐτὰ περιόδευε 

μετὰ τῶν λοιπῶν ὧν ἐν τῇ μιχρᾷ ἐπιτομῇ πρὸς Ἧρό- 
᾿ ᾿ δοτον ἀπεστείλαμεν. Πρῶτον μὲν οὖν μὴ ἄλλο τι τέλος 

ἐχ τῆς περὶ μετεώρων γνώσεως, εἴτε χατὰ συναφὴν 
ζω ’ “πὸ 

λεγομένων εἴτ᾽ αὐτοτελῶς, νοιίζειν δεῖ εἶναι ἤπερ 
86 ἀταραξίαν χαὶ πίστιν βέῤαιον, χαθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν 

λοιπῶν" (18) μήτε τὸ ἀδύνατον παραύδιάζεσθαι μήθ᾽ 
ὁμοίαν χατὰ πάντα τὴν θεωρίαν ἔχειν ἢ τοῖς περὶ 
βίων λόγοις ἣ τοῖς χατὰ τὴν τῶν ἄλλων φυσιχῶν 
προδλημάτων κάθαρσιν, οἷον ὅτι τὸ πᾶν σῶμα χαὶ 

40 ἀναφὴς φύσις ἐστὶν ἢ ὅτι ἄτομα στοιχεῖα χαὶ πάντα 

τὰ τοιαῦτα ὅσα μοναχὴν ἔχει τοῖς φαινομένοις συμ.- 

φωνίαν, ὅπερ ἐπὶ τῶν μετεώρων οὖχ ὑπάρχει- ἀλλὰ 
ταῦτά γε πλεοναγὴν ἔχει καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν χαὶ 

τῆς οὐσίας ταῖς αἰσθήσεσι σύλφωνον χατηγορίαν. οὐ 

45 Ὑὰρ κατ᾽ ἀξιώματα χενὰ χαὶ νομοθεσίας φυσιολογητέον, 

ἀλλ᾽ ὡς τὰ φαινόμενα ἐχκαλεῖται" (87) οὐ γὰρ δὴ ἰδιο- 
΄- φ φαμὶ Ψ 

λογίας χαὶ χενῆς δόξης ὃ βίος ἡμῶν ἔχει χρείαν, ἀλλὰ 

τοῦ ἀθορύύως ἡμᾶς ζῆν. πάντα μὲν οὖν γίνεται ἀσεί- 
στως χατὰ πάντων, χατὰ πλεοναχὸν τρόπον ἐχχαθαι- 

60 ρομένων συμφώνως τοῖς φαινομένοις, ὅταν τις τὸ πι-. 

θχανολογούμενον ὑπὲρ αὐτῶν δεόντως χαταλίπη. ὅταν 
δέ τις τὸ μὲν ἀπολίπτ,. τὸ δὲ ἐχθάλῃ ὁμοίως σύμφωνον 

ων ’ ΄“ 

ὃν τῷ φαινομένῳ , δῆλον ὅτι χαὶ ἐκ παντὸς ἐχπίπτει 

ΡΙΟΟΘΕΝΕΒ. 

ἀδ πιοίοοτὶ9 βαῖοσα : 

Ερίεμγδ Ρυίδοοϊὶ δόπο αρ6Γ7 6. 

84. Ππεαάαίαὶέ γεϊ μὲ Οἴδον ζογπιοδις αὖς (6 ορίἰβίοἴαπι, 

ἐπ σία πος "ουοῦε αἰψια αἰ γεγο ρεγδιβίϊς, αἰ 6 ὈΓῸ 

ποδίτο ἐπ ἰ6 δἰμαϊο, εἰ δαμκῶ ἱπορία δαγιίηὶ πιθηλὶ ιἰ556 

πίίογὶς φιί αα δοαίαπι υἱίαπι ἀτισιιπὶ γαϊοπιπι; ργ θα" 

τἰδγμθ μέ {ἰδὲ 46 ηιείοογὶδ ὅγευόηι πιξίίανι οχρίσαζιγχιθ 

7αείϊουι ἰὐαοίαίιηι φο ψαοὶἴπι8 πιοπιογία ἰόποας : θα 
γχεὶρρα φῦ ἰπ αἰϊὶς δεν ρδίηπιις αἰ γῆοι 16 ἰσποτὶ Ὠϊθηιο- 

γα" χιιαρπιυὶς, εἰ αἷδ, σοπ ἔπ οα ζεγα5. Νος απίδηι Ρ6}"- 

ἐϊδοηίοδν, ῬΥσσος ααπιϊδὶ πεῖ (μα 5 ας μοι α 5ρ6 ΚΓ. 

(82) 71ἰαγιιο οπιπὶα φιίδ ροδίιαϑίὶ ροΓδοΥροίηι5, ηιιεἶ. 

ἐἰς οἰ αἰϊὲ8 οπιοϊμιπιοηίο Κεἰ γα 5 Ταϊζϊοπος,, οἰ ἐὶδ πια χὶ6 

φιὶ πΊΡΟΥ σοεγηιάπαηι παΐγ ταϊίοποπι αἀσσμδίαγμπέ, 

λὲς ἐΐδηι χιὶ αἰϊοι75 οὐοϊογαηι υμἱσαγίμηι διιγιὶ σΥα- 

υἱογίδιι5 σμγ 5 ἱπιριϊοῖ. Ξα ἰσίΓ τοςία ρογοὶρο πιαη- 
αἀαίαφψμε ηιθηιογ αογ (ογ' γουοΐυα οσεπιὶ σοίογὶα σα ἐπ 

δγουὶ Ερίίοπιο αὐ Μετοαοίμηι ηιδίγηιδ. Ῥγίπιμηι ἰοἐ 7 

μεΐαηι αἰἰπη αἰϊφιοηι ἥπθῆι σ(δἰοςἐϊπεηι σΟΥ̓ΡΟΤἐΗι δοἰ6 - 

ἐϊ, δἰυο ρεῦ σοππεχίοποηι δίυθ αὐδοίμίο αἰσαπίμγ, Ὀ7Ὸ- 

»οξί (πῆι 6556 ρμείαπαπηι 65ΐ, σιαηὶι ρογίμγδαίοηὶς πυα- 

οσαἰίόπεπι αο ργοδαίίοποπι σεγίαμι, δἰοιἐ οἱ ἐπ τοἰ φαμὶ ; 

(86) πεμο φιιοα ςἰἐ ἱπιροα5 δὶϊ υἱ ργοίγμαὶ πόγιιδ δρδοιι- 

ἰαίζίοποηπ ἤαδογο ΡΕΙ οπηὶα δἰ πιϊζοηι αἰ δὲς ἰἰδὺὶα ψιο8 

(6 υἱἐἐ5 δοΥ ρεἰηιμδ, δἰ06 ἰδ σιιος (6 γε φματγίηι παίι- 

γαΐίιιην φρο ίοηα οχρίϊσαίζίοπο, μία φιοα κιἰπίυε- 

δι(ηι ΠΟΥΡιι5 οἐ ἡπρα!ραὺ ὴς παίμγα 5ἰζ; δἰυε φμοά ἱπα ὶ- 

υἱδιδιἰϊα οἰοηιοηπία οἰ οπιπῖα πιυιδηιοαὶ φῶ ππίσαηι σίηιὶ 

ἐϊδ σμο υἱαοπ μεν οοποογαϊατπ δαδεπί, χιοα ἐπ πιδίοονὶς 

ΟΝ 65; υογηι ἰδία φμίάδηι πιμἰ{ἰρ᾽ σδηι παϑοηΐ σοηο- 

γαϊϊοπὶβ σαμιβαηὶ ιιδείαπίϊ γα οαρίϊσαϊοποηι δοη δίδει 

σοπδεπίϊοπίοπι. ΝΟηιο οηΐγη, δοσεπά σι οπμποίαίοηος 

υαπας ἰοσιπιχια ἀδοΓοία ἀΦ παΐπγα αἰδδοαγοπάμηι, ςοα 

δἰοιέ θα φῶ υἱασηπίι)" που ἰαπίμ)" : (87) πέψια οπὶ)π σι - 

οιΐαγίδιι5 ορὶπιοπὶδι ἱπαν διιδηῖο ἀοογοίὶς υἱία ποείνα 

ἐπαϊσος, 5οα «ιἰ ἐγαπηεία αο Ξοσιγ υἱυαπιιιδ. Οπιπία 

ἐσέ" ἱηιπιοὺ δ αοἋ διαὶ γταΐίοπο πιιπέ ἐπ οπιπίδϑιις, 

χμαπαάο πιμἰριὶςὶ ταίίοηο ἐϊδ σα ἀρρατοηὲ σοποογ αἰ- 

ἴογ Θχρίϊσαπίμ", φιιπ φεὶς φιιοα ργοθαδί ον 6 ἰἰς αἰἱ- 

οἰέμτ, μέ ορογίοί, τοϊφεοῦὶέ. Οἰεγα τυϑγὸ φιίδρίαπι ἢος 

φμέάσηι οπιϊδογὶί, ἧος απίσηι 6᾽οοοΥ , φιοά φα οἱ φιοά 
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ψυσιολογήματος, ἐπὶ δὲ τὸν μῦθον καταρρεῖ. σημεῖχ 
δέ τινα τῶν ἐν τοῖς μετεώροις συντελουμένων φέρει τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν τινα φαινομένων ἃ θεωρεῖται ἢ ὑπάρχει, καὶ 
οὐ τὰ ἐν τοῖς μετεώροις φαινόμενα " ταῦτα γὰρ οὐχ ἐνδέ. 
χεται πλεοναχῶς γενέσθαι. (88) τὸ μέντοι φάντασμ᾽ 
ἑκάστου τηρητέον καὶ ἐπὶ τὰ συναπτόμενα τούτῳ διαιρε- 
τέον, ἃ οὐχ ἀντιμαρτυρεῖται τοῖς παρ᾽ ἡμῖν γινομένοις 
πλεοναχῶς συντελεῖσθαι. Κόσμος ἐστὶ περιοχή τις 
οὐρανοῦ ἄστρα τε χαὶ γῆν χαὶ πάντα τὰ φαινόμενα 

ιυ περιέχουσα, ἀποτομὴν ἔχουσα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου καὶ 
χαταλήγουσα ἐν πέρασιν ἢ ἀραιῷ ἢ πυχνῷ ἢ ἐν περια- 
γομένῳ ἢ ἐν στάσιν ἔχοντι χαὶ στρογγύλην ἢ τρίγωνον 
ἢ οἱανδήποτε περιγραφήν. πανταχῶς γὰρ ἐνδέχεται" 
τῶν γὰρ φαινομένων οὐδὲν ἀντιμαρτυρεῖ τῷδε τῷ χόσμῳ, 

15 ἐν ᾧ λῆγον οὐκ ἔστι χαταλαδεῖν, καὶ οὗ λυομένου πάντα 
τὰ ἐν αὐτῷ σύγχυσιν λήψεται. (89) ὅτι δὲ καὶ τοιοῦτοι 
χόσμοι εἰσὶν ἄπειροι τὸ πλῆθος ἔστι χαταλαδεῖν, χαὶ 
ὅτι ὃ τοιοῦτος δύναται χόσμος γίνεσθαι καὶ ἐν χόσμῳ 
καὶ μεταχοσμίῳ, ὃ λέγομεν μεταξὺ χόσμων διάστημα, 

20 ἐν πολυχένῳ τόπῳ χαὶ οὐχ ἐν μεγάλῳ εἰλιχρινεῖ καὶ 
ἀχένῳ, καθάπερ τινές φασιν, ἐπιτηδείων τινῶν σπερ- 
μάτων ῥυέντων ἀφ᾽ ἑνὸς χόσμου ἢ μεταχοσμίου ἢ χαὶ 
ἀπὸ πλειόνων χατὰ μιχρὸν προςθέσεις τε χαὶ διαρ- 

θρώσεις χαὶ μεταστάσεις ποιούντων ἐπ᾽ ἄλλον τόπον, 
35 ἂν οὕτω τύχη, καὶ ἐπαρδεύσεις ἔχ τινων ἐχόντων ἐπι- 

τηδείους ἕως τελειώσεως χαὶ διαμονῆς, ἐφ᾽ ὅσον τὰ 
ὑπούληθέντα θεμέλια τὴν προςδο, ἣν δύναται ποιεῖσθαι. 
(8) οὐ γὰρ ἀθροισμὸν δεῖ μόνον γενέσθαι οὐδὲ δῖνον 
ἐν ᾧ ἐνδέχεται χόσμον γίνεσθαι χενῷ χατὰ τὸ δοξαζό- 

80 μενον ἐξ ἀνάγχης, αὔξεσθαί θ᾽ ἕως ἂν ἑτέρῳ προς- 
χρούσῃ, χαθάπερ τῶν φυσικῶν χαλουμένων φησί τις" 
τοῦτο γὰρ μαγόμενόν ἐστι τοῖς φαινομένοις. ἥλιός τε 
χαὶ σελήνη καὶ τὰ λοιπὰ ἄστρα καὶ ὅσα " γε δὴ σώζει, 

οὗ καθ᾽ αὑτὰ γενόμενα ὕστερον ἐμπεριελαμθάνεθ᾽ ὑπὸ 
86 τοῦ χόσμου,, ἀλλ᾽ εὐθὺς διεπλάττετο χαὶ αὔξησιν ἐλάμ- 

ὄανεν, δμοίως δὲ καὶ γῇ καὶ θάλαττα, κατὰ προσχρίσεις 
χαὶ δινήσεις λεπτομερῶν τινων φύσεων ἤτοι πνευμα- 
τικῶν ἢ πυροειδῶν ἢ συναμφοτέρων' χαὶ γὰρ ταῦτα 
οὕτως ἣ αἴσθησις ὑποδάλλει. (01) τὸ δὲ μέγεθος τοῦ 

40 ἡλίου τε χαὶ τῶν λοιπῶν ἄστρων χατὰ μὲν τὸ πρὸς ἡμᾶς 

τηλιχοῦτόν ἐστιν ἡλίχον φαίνεται - (Τοῦτο χαὶ ἐν τῇ 
ἑνδεκάτη περὶ φύσεως. « Εἰ γάρ, φησί, τὸ μέγεθος 
διὰ τὸ διάστημα ἀποδεδλήχει, πολλῷ ἂν μᾶλλον τὴν 
γρόαν. ») ἄλλο γὰρ τούτῳ συμμετρότερον διάστημα 

45 οὐήέν ἐστι" κατὰ δὲ τὸ κατ᾽ αὐτὸ ἦτοι μεῖζον τοῦ δρω- 
αἵνου ἢ ἔλαττον μιχρῷ ἣ τηλικοῦτον ἡλίχον δρᾶται" 

οὕτω γὰρ καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν πυρὰ ἐξ ἀποστήματος θεω- 
ρούμενα κατὰ τὴν αἴσθησιν θεωρεῖται. χαὶ πᾶν δὲ τὸ 
εἰς τοῦτο τὸ μέρος ἔνστημα ῥᾳδίως δεαλυθήσεται,, ἐάν 

δ0 τις τοῖς ἐναργήμασι προςέχη, ὅπερ ἐν τοῖς περὶ φύσεως 

οιθλίοις δείχνυμεν. (91) ἀνατολαὶ καὶ δύσεις ἡλίου 
χαὶ σελήνης καὶ τῶν λοιπῶν ἄστρων χαὶ κατ᾽ ἄναψιν 

γάνεσθαι δύνανται χαὶ χατὰ σύέσιν, τοιαύτης οὔσης πε- 
ριστάσεως. καὶ καθ᾽ ἑτέρους δὲ τρόπους, ὥςτε τὰ 

σι 

ΒΙΒΛ. 1. ἘΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

υἱα οί μη σοπδοηαηι 68ὲ, δι ῬΥοζοοίο σοηδέαί οπιπὶ πα. 

γ οχοϊα 556 Ταίίοπε αἰφιε αὐ ͵ αδιίας 65:6 ἀδυοίμίμηι. 

δίσμα πὕόγο φμίξάαπι δογηι σα ἱπ δι ρεγ ἰδ σοπϑιηι- 

τιαπίμν “εγῖσι  φισάασαπι 61 ἐϊδ φιαα ποδὶς ἀρρατεπί, 

σι φιίάογη ἐπερὶοἰ μη 7 απ διπί; πο αμέοηπ θα φικδ 

ἐπ διιρεγηὶδ ἀρραγοπέ : ἤῶς ἐπὶπι ΠΟῊ μοδδιηί πιῆ ς 

πιοαὶς ἤονὶ. (88) διπσιίογιιηι ὑ670 υἱδιηι οὐδεγυαπάμηι 

6εἰ αἰφμο ἐπ ἐα φο εἰ σοπ)ιποία διιπέ αἰυϊαεπάμοι, 

φαὶδιι5 πιϊπίηια τϑοϊαπιαι" ΡΕΡ δα φῶ ἀρ πος Πιιιέ 

φμίη μιν αἰ5 πιοαὶς μεν Ποαμίγ. Μεηάπς δε εαἱἰὶ 
φικααιη οοπίϊποπίϊα δἰείΐα5 δὲ ἔογγαηι οἱ φιία υἱάοση- 

ἐμν οπιπία σομ 6.8, αὐϑοὶδοϊοποησμ6 δα ἐπ ηὶϊῖ0 μα θη. 

αἰφιο πη βποπι ἀδϑὶπογ1.5 δῦ τατιίηι δυο ἀδηδπ, απ 

ἐπ ομ} φιὶ οἱγομηιασίἑν αἰ φμὲ εἰαϑὶ  αίοπι παδοί οἱ 

τοίμπάαῃι απ ἐγίαποιίαγοηι απ φμαπισιηῆφηα οἰγοιεα 

δοτὶρίϊοηοηι: οπιπ δι φιρρα πιοαὶς Πογὶ ροίεεί, σιιαηναο 

οογπὴὶ φῶ υἱαοπέμτ πιὶδὶὶ οὐεὶδεϊδ παπάο ᾿μίς, ἐπ φαο 

“ἥπομι οοπι ρτγομεπάογε ποηιίηιιβ, οὐ ἡ δοϊμίο φμῶω ἐπ 

ἑ{(ο διιπί ογιπία σοι δίοπθηι αοοὶρίεηί. (84) Οιοα ατι- 

ἔοηι οἱ διμ)ιδηιοαὶ πππαὶ διιπί ἐππηπὶὶ ἡπμἰ{{μαὲ πὸ οοἱ- 

ἰϊσὶ ροίοδέ, εἰ φιιοα ἰαἰὶ5 βεγὶ πιμπαιι5 Ῥοίο5 ἢ τεμπαθ 

οἰ ἱπίογηιμπαΐο, φμού ἱἐπίογυαί μη ἀἰοἰηιι5 ἐπέον ὨϊῊ.- 

08, ἐπ ἰοοο υἀσμὶ ρίοηο οἔ ποΉ ἱπ πιᾶσηῆο, ΡΟ εἰ ποῃ 

υασιο, φιόπα ἀπιοάιϊηι αἱμηπὲ φιίάαπι, ἑἀοποογιηι φψιο- 

τιπάαηι δομιπηι, σία αὖ πὸ τη δἰυο ἱπίεσηιμπάιο 

Μαμχονμηέ, δῖυε εἰϊαιι α μὲἐμν δι δοηδίηι ααἀὐξοίἑοη δια 

οἰ ςομιροδίἐἰοηο5 αἰ{ΜῸ ηἰυΓαίοηος αςσϊοπ δι ἐπ ἰοσμῆι 

αἰϊμη, δὲ δὶς σοπίϊσετὶέ, εἰ ἐν) Υἱσαίίοπος ὁΧ φμὶδιδάανι 

ορρονίμπαϑ5 μαϑοηίὶυιι5 φμοαὰ σοπδμηιποπίμι" ἀσοὶρίαπί- 
φιο ςοπῃδίαπίϊαηι, ἐπ ψμαπίμην διιδ)εεία ζω ιααμιεπία 

γεορρίϊοη θη Θίσογο ροδδιιηί. (90) Δὸη ἐμὶν σοπογϑέϊο- 

ἤρην Πογὶ ορογίοί δοίη Ἰσφῖι6 νον ἰσίποπ ἐπ 60 υαςῖιο 

ἐπ φίο μιμπάιι5 Ποτγὶ ρμοίοδέ δοομπάτων ἰὰ φιοά 6 πξοο5- 

δὐέαίε ριιἐαἐμν, αἰἰσει ίφιο αν αἰ φιοασά αἰζογηι Οὐ οη.- 

αἱ, τιὲ αἰ φιιιρίαηιν σα ἐδ χσιεὶ νὰ διοὶ νοσαπέμγ : ἣος 

οπίηι ἐὶ5 σι υἱογ ἐμ Κορ ῃ δ 65έ. δοί ἱ{ε1π οἱ πα οἱ 

δίαογα ἑοέολῶ οἱ ψικθσιπιῳ (6 πο ἱρδα με)" 56 Ζαοσία ρΡο5έ- 

μιοάμμε α πιιπείο σοι »Υο Θηδα δι), δ6α δἰαἰίηι πὶ όσα 

7)ογηιαμι οὐ ἐποτο οι ἐμ) σορολ πὲ, δἰ πιο χα ἰογγα οί 

ἡα 6, μ6}" ααἀμιὲπέϊοπθ5 6ἐ νεν ἐἰσὶπος φματπάαπι (ον ἰδ 

»αγέϊδιι5 οοπδίαπίηη, παίιγ αἸεῆὶ δὲν δρὶν αἰ εηὶ δυδ 

ἐσηὶς ργ7ονεπίίηι ϑροοὶο δὶυ6 μἰγογμηιφμ δἰ πὶ : οἱ 

μας οπὲμὰ τία διιφρφουὶέ δ6ηδιι5. (91) ΠΟ ΙῸ 5οἰὶ5 σείεγο- 

γε ισο δἰαογείηι πιασπίἐπαο, δὲ φμίάσπι 6; ποὺὶς ΣΡ6- 

εἰοπίμ", ἰαμία 65 φμαπία υἱαοίμν" : (ο΄ οἰίδηι ἰῃ ὑπά6- 

εἴηο ἀθ Ναίυτα αἰνίῖ. ΔΝαηὶ δὲ, ἰπαυϊῖ, πιαρη ἐμαίπεμι 

ἑπίογυαϊ ι γαίζίοηπο απ δἰ 55οέ, ἰοησ6 Ρ᾽οεοίο Ἰπαρσὶβ οοἷο- 

φῆι. ) παπισμα αἰἰα ἡμὶς σοπυσπίθη ἰοῦ αἰδίαπίϊα πμίία: 

οσοἰογμὶ δὶ ΟΣ 86 ἴῃ50 ΓΟπδιοΥ αἰ Τ᾿, δἰ πα 0 Υ 65, φμαῖα 

υἱαοίιμ" δυο μαικέϊο Ἠϊΐπ0} δσίυο απίμς χσμαπέιϊς υἱαοίμ"ς; 
ἑία οπίηι οἱ φιιδ αμιια πος ἰσπεα 6Ζ ἱπίογυαίίο ΠΟΥ παι π τ', 

ῬΟΥ δοηδαηι οοπϑριοἰμπίμ,. ΟἸπηπὶβ απίοπι ἱπ ἤαης ΡαΓ- 

ἰοηι ἱηδἰαπίϊα δοἰυοίμν 7αοὶΐδ, δὶ χιὶα γόϑυις σοΥ 5 ἐπ- 

ἐεπααί, φιοὰ ἐπ ἰϊδγὶ Ὧ(6 Ναίμγα πιοηδίγαυϊπιια. (92) 
ΟΥ̓ οἱ οσοιιδί ἐμ δοἰὶδ αο ἰμ δἰαἀογμπισ δ οεἰεγογαι 

οἱ ΡΕΥ' ἱποοῃβίοηοθνηι οἱ ὁχείϊποίὶοποηι οΡὶ ροδδιιπέ, σι 
(αἰὲὶς οἰ ( οἰγομηιδίαπίϊα. 5664 οἰἰανι αἰϊὲδ πιοα 5, δὰ φιοξ 



ΗΒ. Χ. ΕΡΙΟΌΒΟΞΒ. 

προειρημ ἕν᾽ ἀποτελεῖσθαι" οὐδὲν γὰρ τῶν φαινομένων 
ἀντιμαρτυρεῖ, κατ᾽ ἐμφάνειάν θ᾽ ὑπὲρ γῆς καὶ πάλιν 
ἐπιπρόσθησιν τὸ προειρημένον δύναιτ᾽ ἂν συντελεῖσθαι" 
οὐδὲν γάρ τι τῶν φαινομένων ἀντιμαρτυρεῖ, τάς τε 
χινήσεις αὐτῶν οὐχ ἀδύνατον μὲν γίνεσθαι χατὰ τὴν 
τοῦ ὅλου οὐρανοῦ δίνην, ἢ τούτου μὲν στάσιν, αὐτῶν δὲ 
δίνην, κατὰ τὴν ἀρχῆθεν ἐν τῇ τοῦ χόσμου γενέσει 
ἀνάγκην ἀπογεννηθεῖσαν ἐπ᾽ ἀνατολῇ, (93) εἶτα τῇ 
θερμασίᾳ χατά τιν᾽ ἐπινέμησιν τοῦ πυρὸς ἀεὶ ἐπὶ τοὺς 

10 ἑξῆς τόπους ἰόντος, τροπὰς ἡλίου χαὶ σελήνης ἐνδέ- 
χεται μὲν γίνεσθαι κατὰ λόξωσιν οὐρανοῦ, οὕτω τοῖς 
χρόνοις κατηναγκααμένου" ὁμοίως δὲ καὶ κατ᾽ ἀέρος 
ἀντέξωσιν, ἣ χαὶ ὕλης ἀεὶ ἐπιτηδείας τῆς μὲν ἐχομένης 
ἐμπιπραμένης, τῆς δὲ καταλιπούσης, ἣ καὶ ἐξ ἀρχῆς 

15 τοιχύτην δίνην κατειληθῆναι τοῖς ἄστροις τούτοις, ὥςθ᾽ 
οἷόν θ᾽ ἕλικα χινεῖσθχι. πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα χαὶ τὰ 
τούτοις συγγενῇ οὐθὲν τῶν ἐναργημάτων διαφωνεῖ, ἐάν 

τις ἀεὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων μερῶν ἐχόμενος τοῦ δυνατοῦ 
εἰς τὸ σύμφωνον τοῖς φαινομένοις ἕχαστον τούτων δύ- 

30 νηται ἀπάγειν, ἡ φούούμενος τὰς ἀνδραποδώδεις τῶν 
ἀστρολόγων τεχνιτείας. (94) χενώσεις τε σελήνης χαὶ 
πάλιν συμπληρώσεις χαὶ χατὰ στροφὴν τοῦ σώματος 
τούτου δύναιντ᾽ ἂν γίνεσθαι χαὶ χατὰ σχηματισμοὺς 
ἀέρος ὁμοίως, ἔτι τε καὶ χατ᾽ ἐπιπροσθήσεις χαὶ κατὰ 

2δ πάντας τρόπους, χαθ᾽ οὃς χαὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν φαινόμενα 

ἐχχαλεῖται εἰς τὰς τούτου τοῦ εἴδους ἀποδόσεις, ἐὰν μή 
τις τὸν μοναχῇ τρόπον κατηγαπηκὼς τοὺς ἄλλους ὡς 
χενοὺς ἀποδοχιμάζηῃ, οὐ τεθεωρηχὼς τί δυνατὸν ἀν- 
θρώπῳ θεωρῆσαι καὶ τί ἀδύνατον, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀδύ- 

80 νατὰ θεωρεῖν ἐπιθυμῶν. ἔτι τ᾽ ἐνδέχεται τὴν σελήνην 
ἐξ ἑαυτῆς ἔχειν τὸ φῶς, ἐνδέχεται δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ ἡλίου" 
(95) χαὶ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν θεωρεῖται πολλὰ μὲν ἐξ ἑαυτῶν 
ἔχοντα, πολλὰ δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων. καὶ οὐθὲν ἐμποδοστατεῖ 
τῶν ἐν τοῖς μετεώροις φαινομένων, ἐάν τις τοῦ πλεοναγοῦ 

86 τρόπου ἀεὶ ἀνήμην ἔχη. χαὶ τὰς ἀχολούθους αὐτῷ 
ὑποθέσεις ἄμα καὶ αἰτίας συνθεωρῇ καὶ μὴ ἀναδλέπων 
εἰς τὰ ἀναχόλουθα ταῦτα χαταρρέπη ἄλλοτ᾽ ἄλλως ἐπὶ 
τὸν μοναχὸν τρόπον. ἣ δ᾽ ἔμφασις τοῦ προςώπου ἐν 
αὐτῇ δύναται μὲν γίνεσθαι χαὶ χατὰ παραλλαγὴν 

40 μερῶν χαὶ χατ᾽ ἐπιπρόσθησιν χαὶ χατὰ πάντας τρόπους 
ὅσοι ἂν θεωροῖντο τὸ σύμφωνον τοῖς φαινομένοις χε- 
χτημένοι. (96) ἐπὶ πάντων γὰρ τῶν μετεώρων τὴν 
τοιαύτην (αἰτίαν) ἰχνεύειν οὐ προθετέον᾽ ἀεὶ γάρ τις 
μαγόμενος τοῖς ἐναργήμασιν οὐδέποτε δυνήσεται ἀτα- 

45 ραξίχς γνησίου μεταλαθεῖν, ἔχλειψις ἡλίου χαὶ σε- 
λήνης δύναται μὲν γίνεσθαι χαὶ χατὰ σδέσιν, χαθάπερ 
χαὶ παρ᾽ ἡυῖν τοῦτο θεωρεῖται γινόμενον" χαὶ δὴ καὶ 
κατ᾽ ἐπιπρόσθησιν ἄλλων τινων, ἢ γῆς ἢ οὐρανοῦ ἥ τινος 
ἑτέρου τοιούτου. καὶ ὧδε τοὺς οἰχείους ἀλλήλοις τρό- 

δ0 πους συνθεωρητέον καὶ τὰς ἅμα συγχυρήσεις τινῶν 

ὅτι οὐχ ἀδύνατον γίνεσθαι. (Ἐν δὲ τῇ δυωδεχάτη 
πεοὶ φύπεως ταῦτα λέγει, καὶ τὸν ἅλιον ἐκλείπειν σε- 
λένης ἐπισχοτούσης, σελήνην δὲ τοῦ τῆς γῆς σχιάσμα- 
τος ἀλλὰ χαὶ κατ᾽ ἀναχώρησιν. (97) τοῦτο δὲ χαὶ 
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ργιεαϊχίπιιβ ρεγΠοὶ ροφεοιηΐ : ἨἰδὲΪ ὀπὶγηα δογιιηὶ χι υἱ- 
ἀοηπίμ" οὐἱιοίαίμ. ῬΟΥ ἀρραγεηίίαηι φιοηιθ ΣΏΡΟΥ 

ἔέγγα δὲ γιγϑηι ΡΟ ορροείἐἰοπόηι φιοα ργιδαϊαίπιιι 

Ἑσοη οὶ Ροβ856ί : πὶλὲΐ οπὶηι γωγγασαίιν φμίαάψμαπι οογιιηι 

σ΄ σοΥπΜ . 1, δογαπὶ φμόσχιο πιοίπι5 πο χιίαάοηι 

"οὶ ἱπιροςαὶδὶ 6 δοσμηπάπηι υον(ἰοίπομι ἰοὐϊμα σορὶὶ ἰδ 

δοοιιπ πηι ἱροίιι5 φίαοηι γφιϊοίθηι, μογιηι ὑΌ7Ὸ τον (ἰσ,- 

65, δεσιπαμηι σαπὶφμ αὖ ἐπὶ ἰοἱἢ σοπογαίίϊοπο πιμηαἱὶ 

σοηίία 65ὲ αὐ ογίιηι ποοθϑεἰ αἰεγπ, (93) ἀοἰπα6 σαίοῦ 6 ΡΕῚ᾽ 
γιαπάαηι ἰσπὶς αἰδέγὶ δι ἱοπδηι δορον αὐ ἰοσα φιίδ 

ἀδίποορς βιιπέ ἱοπασθηίί8. ΟὈΜΟΘΥΙΟΉ65 5οἷ 5 αὐ ἱπ| 

Πεγὶ φιιίάοηι ροδϑηέ Ρ6Υ οὐϊέγμμηι σοἱΐ,, ἰία ἰσηπιρογίίηι 

μοοοδείἑαία οοσοίἑ ; 5ἰ πὶ {6 οὐ δοσμπαάπηι (67.158 οὐδὶςί6}- 

ἐἰαπι, δἰυ6 οἰΐαηι ἡιαίεγἱ δ 56, ΡΟ αρίς, σφ ρμαγίϊηι 

»τοχίηια ἱπΠαπιπιδίμν, ραγίϊηι υόγο ἀοῇεὶϊαί ; μοί οἰϊαηι 

αὖ ἱπίξἰο υδγίϊσο διι)ιδηποαὶ ἰςἐἐ8 εἰ ἰσαγὶ οἰαογ δι, κεἰ 

ἐπ συγμηι πιουθαπίμ. Ομποία οπὲπι διμιιδηιοαάὶ αἰχια 

ἐδὲβ δἰγιϊία πὶλὶ αὖ ουἱαἀοπέϊδιια γαδμ5 αἰδδοπίϊμπί, εἰ 

γιιβ δΕΠΡΟΥ ἐπ δι μδηιοαὶ ρμαγίϊδιις Ῥοεεὶδὶ ἐὶ σα δαγοιϑ 

λογμηι δἰπσιῖα αα οογπι φῶ υἱά θην σοπδοπαηίίαηι 

Ῥοϑεὶί αὐἀάιιοοῦδ, πὲδὶϊ πιοέμοῃς ξεγυΐΐο5 αδἰγοϊοσογιηι 

αγέε5. (94) Ευασμαίζοημδεφιθ ἱπ αὐ γα} 515 ἐπιρίοί ο- 
πος οἱ δεομπάμα σοπυσγοίοπδηι ἠδικιι806 ΠΟΥΡρΟΥῚ5 ΠΟΥ 

ργοϊδοίο ροξβεὶπί, ἰἐάθηι οἰ δοομπά μη σι αἰϊοπος ἀογὶς 

σἰηιλ (67); ἐδ ηι οἰ δοσιιπά πηι ορροκίἐϊοπος οἱ οπιπ65 αἴϊος 

Δπ00ἋΟΣ, ῬΕΥ͂ ψφίίος δἰ οα φῶ αριἃ πο8 ἀρραγεπέ δυοσπὴ- 

ἐμ αὐ λιμειδηιοαὶ 5ροοίοηι γεαάάοπαάσιπ, ἡἰσὶ ζογίο φιιὶς 

μηΐοο ἐἰΐ0 πιοῦο σοπίθηζι5 τοίψιοβ μέ ναηο5 τοριιαϊοί, 

πέρ οοπίεηιρίαπαο φμία μοδεὶξ ἤοῆιο σοπίεοπιρίανὶ 

εἰ ψυία ποη ρΡοΞ5ϊΐ, αἰχιι6 ἰά60 ἐπιροδεὶ δ ἰἶἰα σοπίοπιριατὶ 

οἰρίοη8. Ῥγωίογεα μοεδιδιἰδ 65ἰ ᾿παπὶ δὰ 56 ἑρβα πα- 

δογὸ ἱμῆιθη, ροφοὶ δία ἰέθπι οἰ α δοὶς πιμίπατὶ : (95) παρὰ 

εἰ αριιαὰ πο5 τπιία σΕΥΠΊΉ (7 ΦΌΓ(Β 65 36 ἱρεὶβ μαδοαπί, 

γα ἐΐοπι σμ οὐ αἰϊ86. Νιλιίψια ἐπιροαί οογιης 

σι ἐπ οαἰοοίϊδως υἱαδηίι", δὶ φιὶς περ] )ςὶα γα οπὶς 

86} ΡΥ πιθηιογίαπι βαδεαί, οοπδοφιιοηίαφιο ἱρεὶ Γμεπαα- 

φηηία οἱ σατι5α5 δἰ πὶ ἐπδρίοἰαί εἰ ΠΟῊ γοϑϑρίοἰθη8 αα μας 

σι ΠΟῊ σοπϑοημμ πη αἀοἰαδαίμν αἰϊα8 αἰ 6 ἐπ ἐἰ  Ὡὶ 

πηπίσμπι ἠιοάμηη. ῬΟΥΤῸ 7αοἰεὶ πιαη ὑε5ίαἰϊο πον γα δηι 

ἐ}) ρδα ροίοεέ οἵ ΡΕΥῪ' ἐπιηιμία ἰἰοποηι Ῥαγίϊεηι δί ΡΟΥ ορ- 

»οξίἐϊοπϑηι τιοαέδφμα οπιπὶδμβ φμοίφιοί σοΥ παπίμ}" οσι(πὶ 

λὶς φι ἀρραγοπί σοποογίαπι βαδογο. (96) Νέπιρὲ ποὺ 

ἐπ οπιπὶδιι5 πιείοογὶς παι) μδιποαὲ γαϊίοπονπ ἐπυσεέϊοα 8 

υεἰϊο οροτίοί : παι ηιιὶ ΣΟ ΊΡΕΥ ουἱαοπίϊο τοριρπαί, πιιη- 
φιαπι ὑότα (γαηφαὶ ἰαί6 ροίογίιί 7γγμὶ. δοῖϊ5 αὐ ἐπ|8 

αογεοςίις Ροίεδέ φεῖάοηι τὶ οἱ ΡΟΥ 6τοίϊποίίομοπι, φιιδηλ- 

σαπιοάμπμηι οἰ αρμαὰ πος ἢος βοτὶ υἱάοηιμδ; ῬΟΥΤῸ ῬῸΓ 

ορροϑξὶ τ οποηι φμογιιπάαπι αἰϊογιηι, απες (ΕΥ̓ απ’ ο(δἰὰ 

αἰ οὐὐὐιιδἰ ἰδοί αἰίογίιι5 ο᾿ιδηιοαϊ. Δίψμο ἑέα αρίος ἐπί6 Γ 

6056 πιοᾶος σοί ἀογαπάμηι ο65{ οἱ οοπ]ποίος ΠΕΥῚ σαϑδι8 

ἐπιροδοίδιἴ6 πΟΉ 6856. ([π ἀποάοοίπηο δυίοπιὶ ἀ6 Ναίυγα 

ἴς ἀϊεὶϊς, ονυπιῦγϑδηϊα Ἰθ8 δοΐθπιὶ, ᾿υΠπΠλΠ| Ὑ6ΓῸ ἰδγγιδ 

υὑπιῦτᾶ 56 Θρροποηΐο ἀδἤρσογο ;; νϑγυπὶ οἰΐδπν βοουπάινηι γὸ- 
οδβδιπι. (97) Ηος Ὑϑτο οἱ Ἐρίυγουβ Β ομΈΠο5. ἰη ΓΙῸ 

18. 
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Διογέννς ὃ ᾿Ἐπιχούρειος ἐν τῇ, πρώτη τῶν ἐπιλέκτων.) 
ἔτι τε τάξις περιόδου χαθάπερ ἔνια χαὶ παρ᾽ ἡμῖν τῶν 

τυχόντων γίνεται λαμθανέσθω χαὶ ἣ θεία φύσις πρὸς 

ταῦτα μηδαμ ἢ προςαγέσθω», ἀλλ᾽ ἀλειτούργητος δια- 
τηρείσθω χαὶ ἐν τῇ πάσῃ μαχαριότητι, ὡς εἰ τοῦτο μὴ 
πραγθήσεται, ἅπασα ἢ περὶ τῶν μετεώρων αἰτιολογία 
υαταία ἔσται’ χαθάπερ τισὶν ἤδη ἐγένετο οὐ δυνατοῦ 
τρόπου ἐφαψαμένοις, εἰς δὲ τὸ μάταιον ἐχπεσοῦσι τῷ 

χαύ᾽ ἕνα τρόπον οἴεσθαι γίνεσθαι μόνον τούς τ᾽ ἄλλους 

1υ ἅπαντας τοὺς κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἐχθάλλειν, εἴς τε τὸ 

ἀδιανόητον φερομένοις χαὶ τὰ φαινόμενα ἃ δεῖ σημεῖα 
ἀποδέχεσθαι μὴ δυναμένοις συνθεωρεῖν, (98) μήχη 
νυχτῶν χαὶ ἡμερῶν παραλλάττειν καὶ παρὰ τὸ ταχείας 
ἡλίου χινήσεις γίνεσθαι χαὶ πάλιν βραδείας ὑπὲρ γῆς 
παρὰ τὰ μήχη τόπων παραλλάττοντα ’ χαὶ τόπους τι- 
νὰς περαιοῦσθαι τάχιον ἣ καὶ βραδύτερον, ὡς χαὶ παρ᾽ 

ἡαῖν τινα θεωρεῖται, οἷς συμφώνως δεῖ λέγειν ἐπὶ τῶν 
μετεώρων. οἱ δὲ τὸ ἕν λαμβάνοντες τοῖς τε φαινο- 
μένοις μάχονται καὶ τοῦ τί δυνατὸν ἀνθρώπῳ θεωρῇ - 

Ὧι. σαι διαπεπτώχασιν. ἐπισημασίαι δύνανται γίνεσθαι 
χαὶ κατὰ συγχυρήσεις χαιρῶν, χαθάπερ ἐν τοῖς ἐμ φα-- 

νέσι παρ᾽ ἡμῖν ζῴοις, καὶ παρ᾽ ἕτερα, ὡςεὶ καὶ ἀέρος 
μεταβολήν" ἀμφότερα γὰρ ταῦτα οὐ μάχεται τοῖς φαι- 
νομένοις" (ρ9) ἔτι δὲ ποίοις παρὰ τοῦτ᾽ ἢ τοῦτο τὸ αἴτιον 

25 γίνεται οὐχ ἔστι συνιδεῖν. νέφη γίνεσθαι χαὶ συνίστα- 
σθαι δύναται χαὶ παρὰ πιλήσεις ἀέρος χαὶ πνευμάτων 
συνώσεις, χαὶ παρὰ περιπλοχὰς ἀλληλούχων ἀτόμων 
χαὶ ἐπιτηδείων εἰς τὸ τοῦτο τελέσαι, χαὶ χατὰ ῥευμά- 
των συλλογὴν ἀπό τε γῆς καὶ ὑδάτων" καὶ κατ᾽ ἄλ- 

80 λους δὲ τρόπους πλείους αἵ τῶν τοιούτων συστάσεις οὐχ 
ἀδυνατοῦσι συντελεῖσθαι. ἤδη δ᾽ ἀπ’ αὐτῶν ἢ μὲν 
θλιθομένων, ἧ δὲ μεταδαλλόντων ὕδατα δύναται συν- 

ὡν 
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τελεῖσθαι. (τυο) ἔτι δὲ ῥεύματα χατ᾽ ἀποφορὰν ἀπ᾽ ἥ 
ἐπιτηδείων τόπων δι᾿ ἀέρος χινουμένων, βιαιοτέρας 

86 ἐπαρδεύσεως γινομένης ἀπό τινῶν ἀθροισμάτων, ἐπιτὴη- 
δείων εἰς τὰς τοιαύτας ἐπιπέωψεις. βροντὰς ἐνδέχεται 

γίνεσθαιχαὶ χατὰ πνεύματος ἐς τοῖς χοιλώμασι τῶν νεφῶν 
ἀνείλησιν, χαθάπερ ἐν τοῖς ἡμετέροις ἀγγείοις, καὶ παρὰ 
πυρὸς πεπνευματωμένου βομύον ἐν αὐτοῖς, καὶ χατὰ 

40 ῥήξεις δὲ νεφῶν χαὶ διαστάσεις, χαὶ κατὰ παρατρίψεις 

δὲ νεφῶν χαὶ χατάξεις πῆξιν εἰληφότων χρυσταλλοειδῇ, 
χαὶ τὸ ὅλον χαὶ τοῦτο τὸ μέρος πλεοναχῶς γίνεσθαι 
λέγειν ἐκκαλεῖται τὰ φαινόμενα. (101) καὶ ἀστραπαὶ δ᾽ 
ὡςαύτως γίνονται χατὰ πλείους τρόπους καὶ γὰρ χατὰ 

4: παράτριψιν καὶ σύγχρουσιν νεφῶν ὃ πυρὸς ἀποτελεστιχὸς 

σγηυατισυὸς ἐξολισθάνων ἀστραπὴν γεννᾷ, καὶ χατ᾽ 

ἐχριπισμὸν ἐκ τῶν νεφῶν ὑπὸ πνευμάτων ἃ τὴν λαμ- 
πηδόνα ταύτην παρασχευάζει" χαὶ κατ᾽ ἐχπιασμόν, 
θλίψεως τῶν νεφῶν γινομένης, εἴθ᾽ ὕπ᾽ ἀλλήλων εἴθ᾽ 

υ0 ὑπὸ πνευμάτων᾽ χαὶ χατ᾽ ἐμπερίληψιν δὲ τοῦ ἀπὸ τῶν 
ἄστρων κατεσπαρμένου φωτός, εἶτα συνελαυνομένου 
ὑπὸ τῆς χινήσεως νεφῶν τε χαὶ πνευμάτων χαὶ διεχ- 
πίπτοντος διὰ τῶν νεφῶν ἢ κατὰ διήθησιν τῶν νεφῶν 

τοῦ λεπτομερεστάτου φωτός, ἢ τῷ ὑπὸ τοῦ πυρὸς νέφη 

ΙΒΑ. [. ἘΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

ΕἸδοίοτγυπι ἰγα .) Ῥγείονοα οἰγομἐ ἰοηὶς ΟΥ̓ οἷς ατ- 

οἱρία( 5ἰσμίἑ οἱ φιίράαηι ἀρ πος βιιπί, αὐοὶπαημθ 

αὦ δας παίμιγα πιδφμαηι αὐαἀπιουσαίμ, δοαὦ ἐμιηιμὶς 

α πιϊηϊδίογίο οἱ ἐπ οπιπὶ σα ὑσαϊαίε δογυσίμ, μ' αἱ 

ηιΐπιια δος παί, οι (ὁ οσοἰἱοείίδιι5 ἐπαη 8 Λεία 5}, 

σαιδαῖ) πα, ἐπυοσοίϊγαϊο, 5ἰσι  )απλὸ φεϊδιδααηι 7}μ]6, 

φιὶ τιοάπιηι αἰζίσ 6 Υ6 πο Ροσοὶδίίοηι, υογίπ ἐπ ταπιΐα- 

ἔοηι ἀοοίαογμπί, ἀἰπὶ πὸ ἰαπίπι πιοᾶο αγδὶἰγαπίμσ 

λας Πεγὶ αἰϊοδᾳιιθ ΟἾϊη65 ροδδι  ἶο5 οἰμάμηί, φιεΐφιο 

εἰ αα ἰὰ φιιοα ἱμίοἰ ἐἰσὶ ποφιιδαί 7εγιπίμ οἱ ψδ δίοπα 

διιδοίρΈΓ ορογίοί αρραγοπίϊα πΟΗ Ροδϑιιπί σοπδίαογαγε. 

(98) Δοοίϊμηι α΄ αἰότίεηι ργοἰ αἰ αίδς5 ἐμιπιμίατὶ ργορίοτεα 

φμοί 5οἰὲ5 Ἠιοίτι5 οοἰο᾽ 05 Πμπί Γαδ πᾳ ἰαΥαίογος ξ1ε- 

ῬΟΥ͂ ἐογγαπε, ὑΓομλ ἰοςογμη, ἰοπσιμαϊπος ἡπηιμαπίμ; 

Εἰ ἰοσα φμιράαπι οσοἰονΣ ΡΟ αΟΥαΙὶ δῦ 6 οἰΐαηι ἰατά μια, 

δἰσμίὶ οἱ αρμα πο5 ψιιΦἀανς σομϑρίοϊπίωγ, φιιδιις οογι- 

δοῆα α6 ηιοίοογὶα αἰτςοπάιι. θΘιιὶ αμίοηα πη πὶ ἀδδτι- 

ηιμπέ, φιί)η ἐἰδ ΦΜῸΣ ἀαρραϊδηέ τοϊμοίαπίμγ, ἐμπε εἰμαά 

ἱσπογαῆΐ φιια 5ἰ( φιοαά ἤοπιο οσοπίοπιρίαγὶ ρμοδεὶί. 5:- 

φημ οαζίοη 5 ΠοΥὶ μοδδιιιί οἰαης ῬΕΙ͂ εὐεπία ἰεπρογιωπ, 

διομίδ μὲ ἰδ φῶ αρια πος υἱαοπίμη απἰμιαπίίθιι; εἰ 

δεσμπάκπ, αἰἰα, δίομέ οὐ αογὶδ πεμίαξίοπονε : ἢ  οπὶιπ 

μέγαφιε ἐὶδ φιιβ υἱὠέπίμν ποὸπ τερμρπαπί : (99) φιιαίὶ- 

δμι5 ῥγαίεγοα αὖ μας αμὶ αὖ {4 βαέ σαἴίξδα, ποὴ ἰἰσεί τἢ- 

ἰοἰἰρογα. Διιῦος Ποτὲ αἰψίι6 σοσὶ ρμοδομιηέ δεσμπάμμι 

σοπαἰοηϑαξίοηοΣ (ΘΥ }5 σΟὨ ΨΥ δοπόδα δ "θη οΥμηι, αἰᾳιεὸ 

δοομπάμηι ἱπιρἐιςαίζ0η65 56 ἰπυίΐσοπι ἰοπον ἐξεπι αἰ ΟὨΙΟΓΊΠΝ 

οἱ εογπι φοδ αὐ τος μοι ιοὶεπάμπι ἑάοποα διπί, ἤμ- 

“ιηᾳ 6 ἐς ἰΕὙΤὰ ἀφιίδημο οοἰδοίοπο)η, : ἐΐειη, Ὠιοα ἐ5 

αἰϊὶ5 μίμγίδιι5 πιυ 8)ποαὶ σοπογοίϊοηο5 ΠοΙὶ ἱπιρμοπϑδὶὑ ἐές 

ΠΟ 65,. “αηι ὕυογὸ αὖ ἐϊ5 ραγί π 56 οοἰἐἑἀσπἐΐδιι5, μαν- 

ἐπ πυογὸ Ἰπμίαπίϊδιι5 ρίμυϊιδ ρογβεὶ ροδϑδιιηί, (100) αἰπ- 

ἔμγ πα ἰΐοηι ρίμιυ τ ΡΟΥ ἀοἰαίξίοποηι ουΣ ἰοοὶς ἑαοπεὶδ εν 

»ΟΥ ἀοΥοηι πιουσπίμῦ, πἰὐδὶ ἱπμπαάαίιο πυεπιδιποπίϊοῦ Λὶ δος 

φιεϊυμδίαη, αὐ μι ιϑηιοαὲ ἐπιηι 550) 65 ἑἀομ δὶς (ΟΜΟΤο- 

σαζἰοπὶδιι5. Ἰ1οπίίγι5 Πουγὶ μοσϑιιπὶ οἱ ῬΕΙ͂ δρίγί ἔς ἐν 

οοποαυὶδ πεϑδὲμα γουοϊμίϊοπο)π,, δἰοιεἡ ἐλ υαδὶδ πος  ε5 

οσοπίϊποὶἐ, αἰφιιθ οα ἰρηὶὶδ ἐμδρὶ γα δοπέία ἐπ ἐρδὶδ, εἰ 

ῬΕΙ͂ 7’αςίϊοπας πιιδίμιηι αἰψ6 αἰδοὶἰσλιίας, ἱΐδηι ΡΕΥ 

σοη ζει ϊσαίίοποα ππιδέμιηα αἰφο αἰἰγι!5 δ σοποτείίο- 

πολι οΥῃ δίας ὶ ποίαν αἀςοορογὶηί. Βί ἐπ πρϊ  Υ̓ 

οΐαηι λαπο ραγίοηι μὲ ηἠυεἰ{ἰ5 πιοα 5 Πεγὶ αἰσαπιιδ, φίςΣ 

υἱάοπίμγ ἱπάπιοιιπί. (101) Οογιιδοαξίοπες ἐΐοα δαάεια 

ταίΐοπο Ἰποα 5 ρίμλῖϑιι5 ιμί : παῆϊ ἈΟΙ σΟῊ ΓΓισα  ΟΠΟΊᾺ 

οοἰ ἰδἰοποπισ πμδίιηι ἤσαγα ἐἰα ἰρηὶς οὐοοίΓὶ χα εἷα- 

ὑοηι5 σογ μδοαξίοποηι σὶσπὶέ οἴ ΡΟΥ͂ οἰϊδὶοπδὴι ἐς πεδιδης 

α πυομίϊς γασίαπι φμὶ λῆς δρίςπάογοπι οὐβείαπί; οἱ μὸν 

ρ»γοδδιγα)ηα, φμιων οὐ ἰδὶο πϑίμηι πὲ δυο αὖ 56 ἱπτιζεα 

δίυο α υολιϊδ; Εἰ ΡΟ ἐπί οΥσορίϊοποηι α δἰἰδηδϑιι5 (1550- 

ηπἰπαία ἐποὶς, αοἰπαδ α Ἰποίμε πιεῦλεηι ὉοΝ ἰοΓι νὴ) 6 

σοληριἶδ οἰ Ρ6Ρ πιεὺες αοσεοϊα δ} (ἐδ; δἰ υ6 ΡΕΓ ρμεγοοία!ιο- 

ποηλ ἐπι δοὶπι πιδίωπι Πεπι ἰδ; οἰ 60 φιιοά δ ἰσπε 
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συνειλέχθαι χαὶ τὰς βροντὰς ἀποτελεῖσθαι χαὶ χατὰ 
τὴν τούτου χίνησιν χαὶ χατὰ τὴν τοῦ πνεύματος ἐχπύ- 
ρωσιν τὴν γινομένην διά τε συντονίαν φορᾷς καὶ διὰ 
σφοδρὰν χατείλησιν᾽ (102) χαὶ χατὰ ῥήξεις δὲ νεφῶν 

δ ὑπὸ πνευμάτων χαὶ ἔχπτωσιν τῶν πυρὸς ἀποτελεστι- 
κῶν ἀτόμων χαὶ τὸ τῆς ἀστραπῆς φάντασμ᾽ ἀποτε- 
λουσῶν, χαὶ κατ᾽ ἄλλους δὲ πλείους τρόπους δαδίως 

ἔσται χαθορᾶν ἐχόμενον χαὶ τῶν φαινομένων χαὶ τὸ 
τούτοις ὅμοιον δυνάμενον συνθεωρεῖν. προτερεῖ δ᾽ 

10 ἀστραπὴ βροντῆς ἐν τοιᾷδέ τινι περιστάσει νεφῶν χαὶ 
διὰ τὸ ἅμα τῷ τὸ πνεῦμα ἐχπίπτειν ἐξωθεῖσθαι τὸν 
ἀστραπῆς ἀποτελεστιχὸν σχηματισμόν, ὕστερον δὲ τὸ 
πνεῦμα ἀνειλούμενον τὸν βόμθον ἀποτελεῖν τοῦτον " χαὶ 

, χατ᾽ ἔμπτωσιν δ᾽ ἀμφοτέρων ἅμα τῷ τάχει συντονω- 
16 τέρῳ χεχρῇσθαι πρὸς ἡμᾶς τὴν ἀστραπήν, (103) ὗστε- 

ρεῖν δὲ τὴν βροντήν, χαθάπερ ἐπ᾽ ἐνίων ἐξ ἀποστήμα- 
ματος θεωρουμένων χαὶ πληγάς τινας ποιουμένων. χε- 

ραυνοὺς ἐνδέχεται γίνεσθαι καὶ κατὰ πλείονας πνευμά- 
τῶν συλλογὰς καὶ χατ᾽ αὐτῶν ἀνείλησιν ἰσχυράν τε 

0 ἐχπύρωσιν, καὶ κατὰ ῥῆξιν μέρους χαὶ ἔχπτωσιν ἰσχυ- 

ροτέραν αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς χάτω τόπους', τῆς ῥήξεως γινο- 
μένης διὰ τὸ τοὺς ἑξῆς τόπους πυχνοτέρους εἶναι διὰ 

πίλησιν τῶν νεφῶν, καὶ χατὰ ταύτην δὲ τὴν τοῦ πυρὸς 
ἔχπτωσιν ἀνειλουμένου. χαθὰ χαὶ βροντὴν ἐνδέχεται 

35 γίνεσθαι πλείονος γενομένου πυρὸς καὶ πνευματωθέντος 
ἰσχγρότερον καὶ ῥήξαντος τὸ νέφος, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 
ὑποχωρεῖν εἰς τὰ ἑξῆς τῷ πίλησιν γίνεσθαι τὸ μὲν πολὺ 

πρὸς ὄρος τι ὑψηλόν, ἐν ᾧ μάλιστα χεραυνοὶ πίπτου- 
σιν, ἀεὶ δὲ πρὸς ἄλληλα. (οι) χαὶ κατ᾽ ἄλλους δὲ 

380 τρόπους πλείονας ἐνδέχεται χερχυνοὺς ἀποτελεῖσθαι, 

μόνον ὃ μῦθος ἀπέστω " ἀπέσται δέ, ἐάν τις καλῶς τοῖς 

φαινομένοις ἀχολουθῶν περὶ τῶν ἀφανῶν σημειῶται. 
πρηστῆρας ἐνδέχεται γίνεσθαι χαὶ κατὰ κάθεσιν νέφους 
εἰς τοὺς χάτω τόπους ἑλιχοειδῶς ὑπὸ πνεύματος ἀθρόου 

86 ὠσθέντος χαὶ διὰ τοῦ πνεύματος πολλοῦ φερομένου 

ἅμα καὶ τὸ νέφος εἰς τὸ πλησίον ὠθοῦντος τοῦ ἐχτὸς 
πνεύματος" χαὶ κατὰ περίστασιν δὲ πνεύματος εἰς 

κύχλον ἀέρος τινὸς ἐπισυνωθουμένου ἄνωθεν χαὶ δύ- 

σεως πολλῆς πνευμάτων γενομένης χαὶ οὐ δυναμένης 
10 εἰς τὰ πλάγια διαρρυῆναι διὰ τὴν πέριξ τοῦ ἀέρος πί- 

λησιν, (05) καὶ ἕως μὲν γῆς τοῦ πρηστῆρος χαθιεμέ- 
νου στρόθιλοι γίνονται, ὡς ἂν χαὶ ἡ ἀπογέννησις χατὰ 
τὴν χίνησιν τοῦ πνεύματος γένηται" ἕως δὲ θαλάττης 
δῖνοι ἀποτελοῦνται. σεισμοὺς ἐνδέχεται γίνεσθαι χαὶ 

[δ χατὰ πνεύματος ἐν τῇ γῇ ἀπόληψιν χαὶ παρὰ μιχροὺς 
ὄγχους αὐτῆς παράθεσιν χαὶ συνεχῇ χίνησιν, ὅταν χρα- 

δασμὸν τῇ γῇ παρασχευάζη, χαὶ τὸ πνεῦμα τοῦτο 
ἢ ἔξωθεν περιλαμδάνη ἐκ τοῦ πίπτειν ἐδάφη ἣ εἰς 
ἀντροειδεῖς τόπους τῆς γῆς ἐχπνευματοῖ τὸν πεπιλημέ- 

10 νον ἀέρχ. χατὰ ταύτην δὲ τὴν διάδοσιν τῆς χινήσεως 

ἐχ τῶν πτώσεων ἐδαφῶν πολλῶν χαὶ πάλιν ἀνταπόδο-- 
σιν, ὅταν πυχνώμασι σφοδροτέροις τῆς γῆς ἀπαντήση ᾿ 
ἐνδέχεται σεισμοὺς ἀποτελεῖσθαι. (106) καὶ κατ᾽ ἄλ- 
λους δὲ τρόπους πλείους τὰς χινήσεις ταύτας τῆς ηἧς 

211] 

πιιδος οοἰ γι 7 οἱ ἐοπ ίγμα οὐποϊμιη “μγ ; ἐΐθλη, μον Λιλιις 
πιοίτηι εἰ ῬΕΙ͂ δρὶ ἔπι ἐπ απ αὐϊοτιολη, φιίο Πέ μον ςον- 
ἐοπίϊοποηι τιοίι5 υοἱ δὶ αἰἰδηιιδ υομοηιοη απ; ((05) 
εἰΐαπι ΡΟ γιρίϊοπος ἡ δίπιηι υἱ νοπίοτιίπι οἵ χιιοα ἐχοὶ- 
ἀπμπί αἰοηπιὶ ἰσπόηι οὐβοὶοηπίος οοΟγ ἰδοαζοπίδηι 6 5ροοὶδηι 
»έγαφεῃίοδ. Αἰ5 ἐἰδηα ηιοαὶς μὲ Υὶδιι5 γαοὶϊα ογὶἐ οὐ- 
δΟΥναΤΟ Εἰ γιὰ εἰ φιί ἀρραγοπὶ ἰοπεαί ἰΐδφια αἰγηίτα 
φιιεαί σοπδρίσςατί, Ργιοραϊέ αμίδηι σογιιδοαίο0 ἰομ γι 
ἐπ πισιιδηιοαά! μαδὶίι πιδίπιηι οἱ φιιοά δἐπιμῖ αἰφια Παίς 
σΓμρετγὶέ, οηε {αὐμν ἤφιγα οογιιδοα ἰομὶδ οὐ ει) » βοϑί- 
ηιοάμηι ὑογῸ βρὶ γέμα ἱμυοϊμίιις λμιϑμδηιοαὶ εὐείας 50- 
μἰέιεν, ἑέογα Ρδν πἰγογιφιθ ἱποϊαοῃἐαγπ ςογιιδοαζιο 
Ἠιαζογα αὐ πος σοίογ ίαίο μίαίμν, ((03) Ροδέγοηπιο απίοηι 
νεπὶαΐ ἰοπίίγαμ, δἰσιίὶ ἐπ φιεὶυμδάαγη φιδ οα ἐμίογυαίίο 
ἱπορίοἰ μη τ ἐοίιδημα φμοσάαῃι οὐποίμηπξ. Ἐμπίηιπα ἤογὶ 
Ῥοξδιιπί οἱ ξοοσμιά μη »ίμιγος νοπίογιπι οοἰἐδοίίοπος ρο- 
γαμπῖῃ μα ουοζμέϊοποπι αἰ πιο ουαροταίίοποηι, οἱ 56. 
ομπάϊωηπ ζ7υηαοίίοπο)π, ραν ἐδ εὐμδφμα υδπθηιομπίϊογοηι αὐ 
ἱπήογίονα ἰοςα ἰαρδιηι, 7έαφογα ἐ{ἴ0 σοπέϊηφεπέα φιοί 
σοπδέφμεοπίία ἰοοα ἀθηδίονα 5ιηέ οὗ ἐπιρὶ οἰ ας πιϑος ; 
ἱἐέπι ΡῈ Ἀμῆς ἰρπὶδ ἱπυοίιἐ ἰαρδιθπ. Ομοηιααπιοάμια 
δετὶ ροίο5ἐ κί ἰοπέίγΓις φμοφιιο, γιῆι ἱρηηὲδ αἸιρίϊοΥ {ι6- 
γ{ ἱπδριὶγαϊ δα υοἠοληοηίιιι 5 »εγγαερονὶέ πκϑοηι, 
φιοα ἱπ εα φι αοίησορς διέ ἰοςα ῬΤΟΟΘΟΤΟ ποηιοαξ 
ἰαοίγοο φμοά οοπογοίϊο ἤαί μἱμγὶπιιίηι φείασιπ αὐ 
Οχοοίδμην αἰϊφμοηι πιομέσηι, πὐδὲ Ἰπαχίπιο “πα σα- 
ἄἀπηί, δΟΉΙΡΟΥ αμίοτι αὐ ἐμυϊσοπι. ((01) Δὲ αἰϊὲς ἐίονι 
πιοαὶδ ρίπγλθιι5 Γι εἶπα Πανὶ ροσδηί, Ἰποίο ἰοῆσο αὐοὶξ 
“αϑιία : αὐονὶέ απίδ)ν, δὶ φιιὶδ τὶ 6 σα φιία σρΡαγεπὲ 56- 
ψιιἐ}5 (6 ἐἰ5 φῦ διιπί οὐσομἐἰογα αα θατι ποτγηιαηι μα - 
οαγὶί. γέδίογος φμοχιθ δὲ ΡΟΥ ἀσηιδϑίοποηι παδὶς αά 
ἐπ γίογα ἰοσα σιγὰ δρθοὶο α γοροπίϊπο ἐπιριίδα Παίιι. 
"Ποτὲ ροδϑιπί, οἱ μον Παίιπι φιὶ πα οἱ [ογαίμ υοποηιδος 
εἰ πιιίδέηι ααἀ ργοσίπια ἱπιροϊζαί ἴοοα οχίονγίον Παίμ : 
ρηαίογοα δἐ Ῥεῖ εἰγομ)ηδίαπίίαηι φρὶγ 5, φιρέηι ἐδ 
οἰτοιζίιηι ἀοΥ' φμὶάαπι δ ΡΟΥμα σοπιροὶ ἐ ιμ" υοπιοηιοηδσιια 
νεπίοτιηι Ππμασίο έ ποις υαἰεί ἐπ ἰγαπδυοόῦρα αἰμογ8 
»τΟΡ(οΥ ἔα φίς εἶγοα 65, αεγὶς ἀδηπααίθηι. (105) Αἰ- 
φιίο αὐ ἔονλγαμι ᾳιίάθης ἐδφιια ρΓοσίογα ἀδδοσπαοπίο ἐμ- 

δίπος ἤμιπί,, κε σοηον αἰίᾳ 5οσιιη τίη τποίμηι δρὶυἱμ5 ζώο- 

Τὶ ἐ Σ ΡὈΟΥΤῸ τἰδη6 αα παν υογ'ζἰσίος μέ. ΤΟΥ 

ηιού5 αἰέθηι οἰ φιρμηη.56 πὶ ἰογτγαάηι τοοὶρὶἐ υοη 5 ΠοΥΐ. 

Ῥοδδιιπέ οἰ φιμη ἄχος μαγυὶδ σογροΥὶθιι5 Ρογροίμοψαα 

ηιοίιε 86 οδ)οὶέ, φμαπαᾶο αριαἰοηοην ἰοΥγ Ραγαί, οἱ 

λὶς χφεΐάο)π υοπίιῃπ αἰ οαίγίπδοσιις σοπερίυοί  {μ ΘᾺ 

τΐπα ζιπααπιοπίογμηι αἰ ἐπ δροϊιποὶδ δἰ μα. ἔογγ 

ἴοοα αδηδαίμηι σχμαϊαί ἀργοὶ. ῬγΟρίοῦ ἤασῃις αἰείογγ 

αἰδεέν ἐδιιἐϊοπδνι γιοί τις οχ ἰαρείθιις μιπααΊποηογ1ε))ν μετ. 

ἔογιηα, ἐσηιφμα τοσ αἰ ἰοποηι, τὲ σοπαϊηδαίζίιοηίϑιι νο- 

δομηιση ογίϑιι5 (ΟΥΤῸΣ οδυϊαγὶξ, (ΟΥ̓ πιοίτι5 μον Ποεὶ 7ο08- 

δἰ ΐο ε5(. (106) δι αἰλὶς ἐίθηι πιοα δ μέγ ὶδιις ἢπδ (οὐ γγ 
-.- - 

σηϊαδίοηος ΠογΪ. ΡοΥῦγο υσηίος δοσιιμμηλ ἐομιριι5 βονὶ 



2718 

᾿ γίνεσθαι. τὰ δὲ πνεύματα συμβαίνει γίνεσθαι κατὰ 

ἕ 

4 

χρόνον, ἀλλοφυλίας τινὸς ἀεὶ καὶ κατὰ μιχρὸν παρεις - 

δυουμένης, χαὶ καθ᾽ ὕδατος ἀφθόνου συλλογήν᾽ τὰ δὲ 

λοιπὰ πνεύματα γίνεται χαὶ ὀλίγών πεσόντων εἰς τὰ 

: πολλὰ χοιλώματα, διαδόσεως τούτων γινομένης. χά- 

λαζα συντελεῖται καὶ κατὰ πῆξιν ἰσχυροτέραν, πάντο- 

θεν δὲ πνευματωδῶν περίστασίν τινων" χαὶ κατὰ μέρι- 

σιν χαὶ πῆξιν μετριωτέραν ὑδατοειδῶν τίνοιν, "" ὁμοῦ 

δῆξιν ἅμα τήν τε σύνωσιν αὐτῶν ποιουμένην χαὶ τὴν 

υ διάρρηξιν πρὸς τὸ χατὰ ὑέρη συνίστασθαι πηγνύμενα 

καὶ χατ᾽ ἀθροότητα. (ἡ ἣ δὲ περιφέρεια οὐχ ἀδυνά- 

τως μὲν ἔχει γίνεσθαι, πάντοθεν τῶν ἄχρων ἀποπυ- 

χνουμένων χαὶ ἐν τῇ συστήσει πάντοθεν, ὡς λέγεται, 

χατὰ μέρη, δμαλῶς περιισταμένων εἴθ᾽ ὑδατοειξῶν τι- 

υ νων εἴτε πνευματωξῶν. γιόνα δ᾽ ἐνξέχεται συντελεῖσθαι 

χαὶ ὕϑατος λεπτοῦ ἐχγεουένου ἐχ τῶν νεφῶν διὰ πόρων 

συμμέτρων χαὶ θλίψεως ἐπιτηδείων νεφῶν χαὶ ὑπὸ 

πνεύματος φορᾶς, εἶτα τούτου πῆξιν ἐν τῇ φορᾷ λαυ-- 

βάνοντος διά τινα ἰσχυρὰν ἐν τοῖς χατωτέρω τόποις 

τῶν νεφῶν Ψψυχρασίας περίστασιν. χαὶ χατὰ πῆπιν δ᾽ ἐν 

τοῖς νέφεσιν ὁμαλὴν ἀραιότητα ἔχουσι τοιαύτη πρόεσις 

ἐχ τῶν νεφῶν γίνοιτ᾽ ἂν πρὸς ἄλληλα θλιθομένων ὑδα- 

τοειδῶν χαὶ συμπαραχειμένων, ἃ οἱονεὶ σύνωσιν ποιού- 
μενα χάλαζαν ἀποτελεῖ" ὃ μάλιστα γίνεται ἐν τῷ ἀέρι. 

[τ08ὴ χαὶ κατὰ τρίψιν δὲ νεφῶν πῆξιν εἰληφότων ἀπο- 

τέλεσιν ἂν λαμδανοι τὸ τῆς χιόνος τοῦτο ἄθροισμα. 

χαὶ χατ᾽ ἄλλους δὲ τρόπους ἐνδέχεται χιόνα συντελεῖ- 

σθαι. δρόσος συντελεῖται καὶ χατὰ σύνοδον πρὸς ἄλληλα 

ἐχ τοῦ ἀέρος τῶν τοιούτων, ἃ τῆς τοιαύτης ὑγρασίας 

ἀποτελεστιχὰ γίνεται, καὶ χατὰ φορὰν δ᾽ ἢ ἀπὸ νοτε- 

ρῶν τόπων ἣ ὕδατα χεχτημένων, ἐν οἷς τόποις μάλιστα 

δρόσος συντελεῖται" εἶτα σύνοδον τούτων εἰς τὸ αὐτὸ 
λαβόντων χαὶ ἀποτέλεσιν ὑγρασίας χαὶ πάλιν φορὰν ἐπὶ 

τοὺς κάτω τόπους, χαϑάπερ διμοίως χαὶ παρ᾽ ἥυῖν ἐπὶ 

πλειόνων συντελεῖται τοιαῦτά τινα. (109) πάχνη δὲ 

συντελεῖται τῶν δροσερῶῖν τούτιον πῆξίν τινα ποιὰν 

λαδόντων διὰ περίστασίν τινα ἀέρος ψυχροῦ. χρύ- 

σταλλος συντελεῖται καὶ κατ᾽ ἔχθλιψιν μὲν τοῦ περιφε- 

ροῦς σχηματισμοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, σύνωσιν δὲ τῶν σχα- 

ληνῶν χαὶ ὀξυγωνίων τῶν ἐν τῷ ὕδατι ὑπαρχόντων᾽ 

χαὶ χατὰ τὴν ἔξωθεν δὲ τῶν τοιούτων πρόςχρισιν, ἃ 
συντελεσθέντα πῆτιν τῷ ὕδατι παρεσχεύασε, ποσὰ τῶν 
περιφερῶν ἐχθλίψαντα. ἴρις γίνεται χατὰ πρόςλαμψιν 

ὑπὸ τοῦ ἡλίου πρὸς ἀέρα ὑδατοειδῇ ἢ κατὰ φύσιν ἰδίαν 

5 τοῦ τε φωτὸς χαὶ τοῦ ἀέρος, ἣ τὰ τῶν χρωμάτων τού- 

τῶν ἰδιώματα ποιήσει εἴτε πάντα εἴτε μονοειδῶςς, ἀφ᾽ 
οὗ πάλιν ἀπολάμποντος τὰ ὁμοροῦντα τοῦ ἀέρος χρῶ-- 
σιν λήψεται ταύτην, οἵαν θεωροῦμεν κατὰ πρόςλαμψιν 
πρὸς τὰ ἁέρη. (110) τὸ δὲ τῆς περιφερείας τοῦτο φάν- 

υυ τὰσμα γίνεται διὰ τὸ τὸ διάστημα πάντοθεν ἴσον ὑπὸ τῆς 
ὄψεως θεωρεῖσθαι ἣ σύνωσιν τοιαύτην λαμθανουσῶν 
τῶν ἐν τῷ ἀέρι ἀτόμων ἣ ἐν τοῖς νέφεσιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ 
ἀέρος προςφερομένου πρὸς τὴν σελήνην, ἀποφερομένων 
ἀτόμων, περιφέρειάν τινα χαθίεσθαι εἰς τὴν σύγχρισιν 

ΒΙΒΑ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

οοπίϊησὶἑ, φῆ 5ΕΈΡΕΥ Ξοηείεσια σαὐτγοραέ αἰόξαηα 

τπαίεγία, εἰ ΡεΥ οσοἰ δοίοπεηι ἀφμα οορίοδο : θεν {ὶ σπίεαι 

τεϊ φεὶ πιμηί εἰ σμηε Ραποὶ ἱἢ σοπεσανα ἐΓΤΘΓΙΝί ππωμϊία, 

φμαπάο ποτιηι αἰ οἱδίο ̓ ί. αταπάο μέγ βοὶ μεν οἱ ΡΥ οὐα- 

ογοίϊοπθηι υοδοπιοπίογοπι, μπαίσιδ αἀπίδηι πὉϑπίοϑὶς χαὶ- 

διυδάαπι εἰν σμπιδίαπίέϊδιι; ἱέοηι δοσηά πι ρατγί  ἰοπδια εἰ 

ἰουϊογομι οοποτγοίοποπι σον ἢ ἀαπὶ αημ(δ Σροοίο πη Ῥγα- 

͵ἡογοπίμηπ "" δἰηνῖ ἐγ ρίϊοποιπ τπα σπὶ σοπιρείξιοπδ 

ἐρϑογιηι αοἱδηίθηι ας αἱ γι ρίίοποηι, εἰ Φοσ Δ πγπ Ρατίες 

οσοπδίδίαπί σοπολεία οἰ ΡΟ ἰομηι. ([07) ΠΤ ἐπὶ δ απε εἰγ- 

ομηνεγοηαπὶ Πογὶ ἱμιροδϑδὶ δὲϊ6 ΠΟ δεέ, ὁ χίγομπεῖς τπαἰ- 

γιὸ οοαἰἐξοδηἐἰδιεις οἱ ἱῃ σοπογείϊοπο μπαΐίφμδ, αἱ αἱςὶ- 

ἐγ, δεομπ πηι ραγίος η αδὶ 8 Γ 5106 αηφιοσὶς φαμὲδις- 

ἄαπὶ 86 νεπίοςὶς εἰν σιπιδίαπί μι5. ΔῚΣ αμίσηι ροτγΑςὶ 

Ῥοίεξί δέ σμιπι ἀφια ἰοπμὶδ 6χ πιιδιίδι Κι πα Γ᾽ μὲν 

πιραίιι5 πιοαὶςος οἱ ῬΤοδδΓα πεϑέμπι ἑἀοποαΓΆ ΠΗ οἰ πεκ 

“ποίει, αἀοἰπαο ἀπίπὶ ΤΥ Τ σοποτοίϊοπδηι ατοὶρίςης ὑτϑ.- 

Ῥίον υοποηεηίίϊογεηι φιια πάαπι ἱπ ἰοοὶδ ἐπ )ογιογι δες πα- 

δίιιπι οοπροίαἰϊοπὶς οἰΓοιπιδίαπέϊα παι. 7}6πὶ ϑέγο οἰ ΡὸῪ 

ἙΠΟΠΟΥ δἰϊοποπι ἐπ πιδίιδιι5 αὐφμαδιίογα Γατὶ αίδι μαῦεηΐ- 

διι5 πιυειδηιοαὶ οπιδδίο οα πεϑίθιι5 ΠΟΤῚ μοσεὶί, ἀπτπ :6 

ἐπυΐοσεηι οοἰἀμπί φῦ ἀφ δρεοίοηι μγωζογιωι εἰ φως 

δὶ5 “πα αἀλασοπί, χδ ἄμμι υοἰἰϊ σοπιρμί δἰοπνοια 7α- 

εἰπέ, ἰά φιοά πιαχὶπιο ἐμ ἀοΥ 6 Πί. (108) Πέοτπ ΡΟΥ ᾿Ἀυ)κα- 

σογηοαὶ οοἰ ἐδίο δ ῆι ἡ δία σφι οοαφ)ποπίμηι ἀσοορογμ 

»ογποεοιαίιγ πὶυὶδ ἰδίς σοποδείιι8. ΕἸ αἰϊὲὶς ἑέδπα πιοα ἐς 

πὶχ σοπποὶ ροίεςί. Νος αμίϑηι οὐοϊΓ εἰ ΡΕΥ σοπῦεα- 

ἐμπ αα ἱπυϊσοηι ΘΣ αὐγὰ ἰαζίνι σδ εἰμί δ π}ιϑτο 

μιυριοτὶς οὐεϊοπίϊα; 46α εἰ φιοά ατιί αὖ δεκοπίιϑως 

ἰοεὶς αἰ ἀημας ᾿αδεηίϊδιι5 ζεγαίμγ, φιέδιι5 ἐπ ἰοςις 

παχί)θ ΡΟ Πεϊίμγ γος : ἀοὶπαδ φιμηι ας ἐπ ΜΡ ἢε ἴο- 

ΟΠ σοαοπιδηέμηι ἀσοόροτο μου 7 οἰ οπουιγιο ἢ μηιὶ ἀἐἰαϑις 

οἰ πιοίιιπι γος αα ἰη!}οΓίογα ἴοσα, φιεηιααιποάπα 

Πενὶ εἰ αρμα πος ρίεγαφιο λιψμϑιποάϊ σεγπίρεμα. (109) 

Ῥνειπα πὉεγοὸ οὐβοϊὙ εἰδὶ δὲ τογὸς οοπογεοίδονειι φιακ- 

ἄανη ἀσοορογμηί οὗ οἰγοιμπιδίαη οὐαὶ πὶ }αδγοηι. Οἵα» 

οἷος οἰβεοϊίμ εἰ μὲν αεἰγὶ οι φμίάρηι οἱοδοςις }οτ- 

πιαϊονὶδ αο τοίμπαΣ δὰ ἀσια,, σον Ρμ εἰ οππ σε ςοα- 

ἴοπόγμηι εἰ αοσἰίογηι ἀποιϊογίηι φὶ ἐπ ἀγα σεν; 

ἐΐδηι ΡΟΡ δαηι φίδ οχίγι δόσις Αἰ ἑαϊέεσι οοἰέιπια.- 

ποι, φιιαο οοπιρμΐίδα μὲ ἀγια ἰῈ οοποτοί μον (γα Ν5ὲ- 

γοί οὔεοοογμηί, αοέγι ἐς τοίμπαάργμηῆι φμαπί μα με. 

1νὶ5 κι ἀμπι 8οἱ αἀρμοσμῦη ΟΥα δια ἰπιοα ρογ στ "οὐ ξιτα 

ῬΕΥ Ῥγορτίαπι παίμγαπι {ςὶς οἰ αϑΥ 5, δ σια οοἰογιπν 

ἐϑίογιιπι Ῥγοργίείαίες παπί εἰν ΟΆΠΟΣ, εἰῦε να ἰαπίμα 

Φροοὶες, ἐχ φια ἱέεγαιπι οὐμιϊρεπίε Ῥγοριφιίογα σαα- 

φιιδ αετὶς ἐμπὶ ρετοϊρίεπί οοἰογομι φο αὐἀνόγεως ΡαΓίοΣ 

λας 7ὠἴσέτο εοπερί εἶπας. (110) ΣῊ αϑΐοης ἡ) ξεποαῖι 

Ραγ εἰγομηι ἐγεπ ἐκ Ὡρεοὶες 60 φειοα ΡαῪ᾽ ΟΝ 61 βαγίθ 

ἐπίογυαϊϊμπι οοὐἶὶΣ οεγηϊΓ, εἰυθ φιοὰ Ἀω)μδοομεοάὲ 

οοπιρμἰσϊοποπι τοοὶρίαπέ αἰοηιὶ σα ἱπ σέτὲ σταπῆ ἀμ ἐν 

πιιδίδιι5 δας εοὐδηιαέγε απ 56 ἱποογεηίο, αδεϊπίοἈ δὰ 

αἰοιπὶς, οἰτοιπιετεπίϊα φμάαια ἐπ παπς ςοπογοίοπομε 
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ταύτην. ἅλως περὶ τὴν σελήνην γίνεται καὶ παρὰ πυ- 
ρὸς πάντοθεν προςφερομένου πρὸς τὴν σελήνην χαὶ τὰ 
ἀπ᾽ αὐτῆς ἀποφερόμενα ῥεύματα δμαλῶς ἀναστέλλον-- 
τος ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ᾽ ὅσον χύχλῳ περιστήση τὸ νεφοει- 

δ δὲς τοῦτο χαὶ μὴ τὸ παράπαν διαχρίνη ἣ χαὶ τὸν πέριξ 

ἀέρα αὐτῆς ἀναστέλλοντος συμμέτρως πάντοθεν εἰς τὸ 

περιφερὲς τὸ περὶ αὐτὴν καὶ παχυμερὲς περιστῆσαι. 

ὧι) ὃ γίνεται κατὰ μέρη τινὰ ἤτοι ἔξωθεν βιασαμέ- 
νου τινὸς δεύματος ἢ τῆς θερμασίας ἐπιτηδείων πόρων 

10 ἐπιλαμθανουένης εἰς τὸ τοῦτο ἀπεργάσασθαι. χο- 
μῆται ἀστέρες γίνονται ἦτοι πυρὸς ἐν τόποις τισὶ διὰ 

χρόνων τινῶν ἐν τοῖς μετεώροις συστρεφομένου περι-- 

στάσεως γινομένης ἢ ἰδίαν τινὰ χίνησιν᾽ διὰ χρόνων 
τοῦ οὐρανοῦ ἴσχοντος ὑπὲρ ἡυᾶς, ὥςτε τὰ τοιαῦτα 

15 ἄστρα ἀναφανῆναι, ἢ αὐτὰ ἐν χρόνοις τισὶν ὁρμῆσαι 
διά τινα περίστασιν καὶ εἰς τοὺς χαθ᾽ ἑμᾶς τόπους 

ἐλθεῖν καὶ ἐχφανὴ γενέσθαι. τήν τ᾽ ἀφάνισιν τού- 
τῶν γίνεσθαι παρὰ τὰς ἀντιχειμένας ταύταις αἰτίας. 
(112) τινὰ τῶν ἄστρων ἀναστρέφεται αὐτοῦ, ὃ συμθαί- 

40 νεῖ οὐ μόνον τῷ τὸ μέρος τοῦτο τοῦ χόσμου ἑστάναι, 
περὶ ὃ τὰ λοιπὰ στρέφεται, καθάπερ τινές φασιν; 
ἀλλὰ καὶ τῷ δίνην ἀέρος ἔγχυκλον αὐτοῖς προςεστάναι, 

ἣ χωλυτικὴ γίνεται τοῦ περιπολεῖν, ὡς καὶ τὰ ἄλλα" 
ἢ χαὶ διὰ τὸ ἑξῆς μὲν αὐτοῖς ὕλην ἐπιτηδείαν μὴ εἶναι, 

35 ἐν δὲ τούτῳ τῷ τόπῳ ἐν ᾧ κείμενα θεωρεῖται. χαὶ χατ᾽ 
ἄλλους δὲ πλείονας τρόπους τοῦτο δυνατὸν συντελεῖ- 
σθαι, ἐάν τις δύνηται τὸ σύμφωνον τοῖς φαινομένοις 

συλλογίζεσθαι, τινὰ τῶν ἄστρων πλανᾶσθαι, εἰ οὕτω 
ταῖς χινήσεσι χρώμενα συμθαίνει, τινὰ δὲ μὴ χινεῖ- 

80 σθαι, (113) ἐνδέχεται μὲν χαὶ παρὰ τὸ τὰ χύχλῳ χι- 
νούμενα ἐξ ἀρχῆς οὔτω χατηναγχάσθαι, ὥςτε τὰ μὲν 
χατὰ τὴν αὐτὴν δίνην φέρεσθαι ὁμαλὴν οὖσαν. τὰ δὲ 
χατὰ τὴν ἄυα τισὶν ἀνωμαλίαις χρωμένην. ἐνδέχεται 
δὲ καὶ καθ᾽ οὖς τόπους φέρεται οὗ μὲν παρεχτάσεις 

86 ἀέρος εἶναι ὁμαλάς, ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνωθούσας χατὰ 
τὸ ἑξῆς ὁμαλῶς τ᾽ ἐχχαιούσας" οὗ δὲ ἀνωμαλεῖς οὔ- 

τῶς ὥςτε τὰς θεωρουμένας παραλλαγὰς συντελεῖ-- 
σθαι. τὸ δὲ αἰαν αἰτίαν τούτων ἀποδιδόναι, πλεονα- 
γῶς τῶν φαινομένων ἐχχαλουμένων, μανιχὸν᾽ χαὶ οὐ 

40 χαθηχόντως πραττόμενον ὑπὸ τῶν τὴν ματαίαν ἀστρο- 

λογίαν ἐζηλωχότων χαὶ εἰς τὸ χενὸν αἰτίας τινῶν ἀπο-- 

διδόντων, ὅταν τὴν θείαν φύσιν μηδαμῇ λειτουργιῶν 
ἀπολύωσι. (1:4) τινὰ ἄστρα ἀπολειπόμενά τινων 
θεωρεῖσθαι συμόαίνει καὶ παρὰ τὸ βραδύτερον συμ- 

4ὖ περιφέρεσθαι τὸν αὐτὸν χύκλον περιιόντα καὶ παρὰ τὸ 

τὴν ἐναντίαν χινεῖσθχαι, ἀντισπώμενα ὑπὸ τῆς αὐτῆς 
δίνης, χαὶ παρὰ τὸ περιφέρεσθαι τὰ μὲν διὰ πλείονος 
τόπου, τὰ δὲ δι᾿ ἐλάττονος τὴν αὐτὴν δίνην περιχυ- 
χλοῦντα. τὸ δ᾽ ἁπλῶς ἀποφαίνεσθαι περὶ τούτων χα- 

δ) θγχόν ἐστι τοῖς τερατεύεσθαί τι πρὸς τοὺς πολλοὺς 

βουλομένοις. οἷ δὲ λεγόμενοι ἀστέρες ἐχπίπτειν καὶ 
παρὰ μέρος καὶ παρὰ τρίψγιν ἐχυτῶν δύνανται συντε- 
λεῖσθαι χαὶ παρ᾽ ἔχπτωσιν οὗ ἂν ἡ ἐχπνευμάτωσις γέ- 
νηται, χαθάπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀστραπῶν ἐλέγομεν " (115) 
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αενμἐαἴμγ. Αὐδα οἰγοα πανὶ έ δἰ ἀμηι ἰψπὶβ 65 Ομ 

ραγίε αὐ {παν το ογίμν" οἱ φιεὶ δ ἱρεα πιαπαπί Πιιλπις 

αὐφμαδὶ ον δαίοπιι σοονοοί φιοαὰ ἐπ )᾽γῸ οἰγοα ἰρ56)})» 

πιιδὸς σοπδίπίαἰ ἧζξο οἱ ποη ομιηὶπο αἰυϊάαί, ςἰυο οἰΐαν 

ἐμπὶ ψιιὶ ἵπ οἰγοιμίμ 65 ἀοὐοηι ἱρδα πναϊψι6 σοσοηία 

σφιαδιἐ ον αα οἰγοιηιγοπΐαηι διιαηι οΥασδ μα πο ι- 

φμέ οἰγοα οοποίϊιοπαάαμ : ((11) φμοά Πί ΡΕΥ ρατίος 

φιαδάαηι, δἰυο οχίγίπδοσις ἤπατ αἰίφιο ἱπιροι θη 6 σἰυα 

οαΐίογα ἰάοημοος μογὸς αὐ ἰα οὐπείοπαιιηι παποὶξοσπίο. 

Οοπιοίς 8ἰοἰϊςδ ἤπεπέ εἶνε ἰσηὸ φεϊδιιάαπι ἰμ ἰἸοοὶβ ἰ6)- 

Ῥογίϑιις διεὶς ἐπι διιδι πιὶ σοα 680οη6 οἰτοιπιδίαπίία ζαςσία, 

δία φιοά ὑτοργίιπι φιοπάα,η πιοίμεηι ἐπ ἐδηι ρον Ὲ σω- 

ἔμεηι διργα πος παδεοαί, εἰ ᾿μ)ιδποαὶ ἀρραγοαπί ςἰοἰίρ, 

δἰ ἱρ5 {επιροῦὶϑιι φιιὶδιιϑάα γι ΡΟΥ φμοπάαηι μϊουδα}- 

ἔμ σαδπι αἰχιο αα ἰοσα ποδίγα υοπὶαπί οἱ πιαηὐὑο5(Ὁ 

οἰππίϑιις ἥαπί. Παγῖπι ἰίοηι αἀογοοίις ΠΟΡΓῚ ὈΓΟΡΙΟΥ ἢὶς 

οΡροϑσίία5 σαιι5α5. (112) Ομ ἰαηι αἰ γον πὶ ἰδὲ γουογίμ- 

ἐμ, φιιοα οσοπίϊπρὶἐ ποπ πιοάο φιοα ραγς ἤαο παι α 

δέοέ οἰγοιιι φψαηι υογδοπίμ} γοἰ χα, μὶ φιίααγα αἰπιπί, 

δεὦ φιιοα αογὶς νογίϊοο οἰγομίαγ 5 ἱροὶς αὐδίοί, φια ἐ)κ- 

ρῃεαϊ)πομίο Δί κἰὶ πὸ οἰγομμιεαπί, εἰσμέ οἱ εἰοίία γοὶὶ- 

φιῶ; δἰυο οἰἰα)α φιιοὰ ἀδίποῦρς Ὠιαίογία ἐ{{5 σοπογα πο 

ἐςί, σού ἠος ἱπ ἴοσο ἰδὲ οσοπ δέ σογπμέγ. δέϊαμι 

αἰϊὶ5 ρέιινϊϑμδ θιοα 5 Πος ΠΕΥὶ μοίοξί, δὲ φιιὶς οοἰ{ἰγεν 6 

Ῥοδοί(ἰα φιοα 65ἰ ἰΐ8 φμοῦ σογμι (1) ΠΟΠΟΥΟΗς, υαθα 

φιώάαμι εἰάογα γογτὶ, δὶ δὶς ΚΟΥ 6 πιοίἰδιι5 «ἰδ πέμπίμν, 

φιαάαῃι υεγῸ ἱπιμιοία ἀγαΓ 6. (113) Ροδβειδιίο 65 φιὶ- 

ἄδην εἰἰαηι 60 φμοά φμ ἐπ οἱγοιίί ηιουθητμν ἑία αὖ 

ἐπί έϊο εοαοσία δὶπί, μέ αἰἰα φιίασηι δοσμπάμηι σαπάο)π 

“εγαπίμν" υεγἐἰσίποηι φμαὶ αὐπιαϊὶα σἰέ, αἰἰα τυογ7Ὸ δοοιι}}- 

ἄπμηὶ οαηὶ φῶ δἰπιὶ ἱπιφμαϊιἐαίδις φμὶδιιδάαηπι μέα- 

{1}. δἰ ενὶ αμίοηι οἰἰαπι ροίεπί μὐ χμδμ5 ΚοΓ ΠΥ ἰοοὶΣ 

αἰϊοιδὲ δα ο 5: 00} 65 ἀοΥὶ5 6556 (δη μαῤίίος, φμα ἐπ επεμ άδης 

ἐοσιπι ἀοἰποορ5 οσοπιρο απί ἀὐφιανὶϊίογφιο οτίεπαάαπέ; 

αἰϊδὲ υε7Ὸ ἑέα ἱπαοφμαίος μἱ χμξ υἱαθηίμν ἱπιπιμίαίζίο- 

πὸ ἥαηί. Ἐπιὶηιυογὸ παπὶ ἰδίαγηι ΟΡ σαιϊδαηλ 

αδϑίομαγο, φμμηι νει] ἰρίϊ 65 δα φμίξ ἱ οοπϑροοίμ δεπέ 

»ταωθεαπί, ἱπδαπμηι 65 οἰ ηιϊπίηιθ σοποτα αὖ ἐδ Πέ φιιὲ 

υαπαπι αδἰγοϊοοσίαπι ργοϊίοη ἐμν ἱπαπ  ογχμό φμογιπάαηι 

οσαιϊι5α5 γοαάιπηί, φσιαπαοφιίαάο)π αἰυΐϊπαηι παίμτα)η ηι6- 

φιαφμαηι αὐδοίνμπέ πιϊμἰ δέον ἰδ. (114) δίάεγα φιαίίανα 

αἰϊὶς πιέπογα οοπϑρίοἱ οοπἑποὶί ἐαμι φμία ἰαγαϊογα πιοίιε 

εἰ οι ΥΓμπί σαιηι σπάδηι ογδοηι οἰγοιπιοαπί, ἱμπὶ 

φμῖα οοπίτατιο 7εγ παν Ἰποίμ αὖ οαάοηι αδαμοία υοτίὶ- 

σὶπο, ἱμηι οἰἰαηι φμία οἰ το ΥΩ αἰἰα πια]ογ ἴοσο, 

φηίηογο αἰΐα, σαῖηι δαπάοηι υογ(ἰσίποηι απιδίμηί. ῬΟΥ͂ΤΟ 

δἰμιρἑ οι Υ 66 πίδεο ἀοῆηγα ἐἰὶ5 οοηυοπὶί φεὲ αριια 

υμίσιι ργαϑίἰσἰατὶ υοἱμπί. Ομ αμΐδπι σαάογο αἰ - 

{1|} οἰοἰἶ οἰ δ Ῥαγίε οἱ 6χ οοἰδίοπα 5μα ποτὶ ροσδιεπί 

εἰ φιιοὰ ἐς ἐχείαπέ μδισμπιᾳ μα Ἔχερίταίϊο ἐμοὶ, 5ἰ0- 

«εἰ οἱ ἀρ οοΥ μδοαίϊοπίδιις αἰχίπιμα; (115) δὰ ΘΟΠΟΌΏΡΣ τὲ 
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χαὶ χατὰ σύνοδον δ᾽ ἀτόμων πυρὸς ἀποτελεστιχῶν, 
συμφυλίας γενομένης εἰς τὸ τοῦτο τελέσαι, χαὶ παρὰ 

χίνησιν οὗ ἂν ἣ ὁρμὴ χατὰ τὴν σύνοδον ἐξ ἀρχῆς γένη- 
ται" χαὶ χατὰ πνεύματος δὲ συλλογὴν ἐ ἐν πυχνώμασί 

υ τισιν ὁμιχλοειδέσι, κατ᾽ ἐχπύρωσιν τούτων διὰ τὴν χα- 
τείλησιν, εἶτ᾽ ἐπέχρηξιν τῶν περιε χόντων, καὶ ἐφ᾽ ὃν 
ἂν τόπον ἣ δρμὴ γένηται, τῆς φορᾶς εἰς τοῦτον φερο- 
μένης. καὶ ἄλλοι δὲ τρόποι εἰς τὸ τοῦτο τελέσαι ἀμύ- 
θητοί εἶσιν. αἱ δ᾽ ἐπισηυασίαι αἵ γινόμεναι ἐπί τισι 

"0 ζῴοις χατὰ συγχύρημα γίνονται τοῦ καιροῦ" οὐ γὰρ τὰ 
ζῷα ἀνάγκην τινὰ προςφέρεται τοῦ ἀποτελεσθῆναι 
χειμῶνα, οὐδὲ χάθηταί τις θεία φύσις παρατηροῦσα 
τὰς τῶν ζῴων τούτων ἐξόδους, χἄπειτα τὰς ἐπισημα-- 

σίας ταύτας ἀποτελεῖ. (116) οὐδὲ γὰρ ἂν εἰς τὸ τυχὸν 

10 ζῷον, κἂν μικρῷ χαριέστερον ἧ, ἣ τοιαύτη μωρία ἐχ- 
πέσοι, μὴ ὅτι εἰς τὸ παντελῇ εὐδαιμονίαν χεχτυηιμλένον. 
Ταῦτα δὴ πάντα, ὦ Πυθόχλεις, μνημόνευσον " χατὰ 
πολύ τε γὰρ τοῦ μύθου ἐχθήση καὶ τὰ διογενῇ τούτοις 
συνορᾶν δυνήσῃ" μᾶλλον δὲ σεαυτῷ ἀποδώσεις τὴν τῶν 

40 ἀρχῶν χαὶ ἀπειρίας χαὶ τῶν συγγενῶν τούτοις θεωρίαν, 
ἔτι τε χριτηρίων χαὶ παθῶν χαὶ οὗ ἕνεχεν ταῦτα ἐχλο- 
γιζόμεθα " ταῦτα γὰρ μλ ιστα συνθεωρούμενα ῥιδίως 
τὰς περὶ τῶν χατὰ μέρος αἰτίας συνορᾶν ποιήσει. οἷ 

δὲ ταῦτα μὴ χαταγαπήσαντες ἢ μάλιστα οὔτ᾽ αὐτὰ 
4) ταῦτα χαλῶς συνθεωρήσαιεν οὔθ᾽ οὗ ἕνεχεν δεῖ θεωρεῖν 

ταῦτα περιεποιήσαντο. 

ΒΙΒΑ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

φιογμο αἰοπιογίπι ἱρ πὶ οὐείαπίμεηι, σοηδοησι 7αςίο 

αὐ ἰὸς μον βεὶομ αμην; ὈΟΥ͂ΤΟ 615 πιοέϊιε πὐϊσμηιγ μα 

ἐπιροίιιΣ α μγὶποὶρὶο δοοιπάϊπι σομσμγβίηι ΓΗ; θα 

οοἰϊοοίίοπς ἰίος υσηΐὲ ἐπ σοπασηδαίοηἰδιιδ σφαίθιι5-- 

ἄαηι ποῦμίιδ ὑγαίογοηί θις5 δροσίοηι, δοσιπαάϊπ ευαι 

ροταϊοηθηι πογιῆι ΡΟΤ ἱπυοϊοποηι, ἐμ), οΥρίοποηι 

σοπέϊποπίϊμηι οὐ ἱπ φιιοηχσιπφμα ἰοσιι ἐπιροίμς γμογὶί, 

φιοίμ φιιοφια ἰπ οτγη διιϑδοψφισπέθ. διπέ οἰ αἰϊὲ πιοαὶὲ 

φιείυιι5 μος Παΐ πηι ηιογαδιίο5. ῬΟΥ͂ΤΟ ϑἰρπυϊεαίζίοπος 

κοῦ ἐκ φιὶδδάαπι απὶπιαϊὑι5 ἤμπί, Ρ6Ὶ σαδίεηι (6Ὡὶ - 

»Ῥοτγὶς Πιιπί : πο σπῖηι απὶπαϊϊα ποοοδδιἑαίοηι αἰίφμαπι 

αὔον πὶ μἰ βαί ἰοπιροδίαδ, ποι δραοί αἰίψια παΐιγα 

αἰτίηα σι ποῦ απ παΐιπι οὐδογυοί αἰ ας 

αοὶη 6 Νιιιιδηιοαὶ οΠϊοϊαί δἷσπα. (116) Νόφας ἐπὶπι ἰη 

απὶηιαῖ φμοα ϑοῖ, πιοάο ἰα οἰἐ ρμαικεῖο εἰοραπίμ5, τυ μ8- 

φιοαϊὶ χα(ιας εααοέ, πεάμμι ἐπὶ ἰὰ φμοὰ ρἱοηϊδεὶπια πὴ 
οδἐὶηοί ζοϊοἰἑαίοηι. Ποὺ ἰοιμ οἰππία, ο Ῥυΐδοοίος, 

Ἰπο Οὐ ἱΟΥ ἑἰθπ : ἴοπφα οπὶπι ἀουϊαδὶς αδιίαπι οἱ χα 

᾿ὶς μγορίηγια δἰ δἰ υϊζία δππί ρΟΥΒΡΙίΟΟΥΘ ροίοτγὶς, τπεἰ - 

«ἰδημο ἰδὲ γαϊίοποιι γοααος ὈΥϊποὶϊρίονπι οἱ ἱπἤη ξ, 

οἱ φιίρ οἰιὴι ἐδ σςοπ) ποία διιπέ, ογι ον τ πι ΡΥΓ(ίογοα 

οἱ μον εν ϑα ἰοπιν οἱ οἰ 5 οΥλαίία ἰδία Γαϊζοοὶ παι. 

Πῶς οπἷι ἱπρυϊηιὶ8 σοπείαογαία σαιϑδας φεοχς ς'η- 

σιανιι γογηι σοσ πὶ ζαςσίἶος τεαάθηῖ. Οπμὶ ὑ67Ὸ ἱσία 

τοὶ πιατίπο απιρίοχαίὶ πο ἤεγ6, πόσα ἧτς Ἰρ5α τὴς 

Ῥογδροχονγὶπέ ποι οὐ τοὶ ογαίία ἐπα ἐπδριοίεπάα 
οΥὐαπί σοι δοοιἐϊ διπί. 

11). Ταῦτα αὐτῷ χαὶ περὶ τῶν μετεύρων δοχεῖ. Περὶ20 117. Ηῶς [Π6 ἀ6 εὐοδία οογρογυ8 Ομ μαίιδ 65. 

δὲ τῶν βιωτικῶν "νὰ ὅπως χρὴ τὰ μὲν ἡμᾶς ἐχφεύγειν, 

τὰ δ᾽ αἱρεῖσθαι οὑτωσὶ γράφει. πρότερον δὲ διέλθωμεν 
80 ἅ,τ᾿ αὐτῷ δοκεῖ περὶ τοῦ σοφοῦ χαὶ τοῖς ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

βλάξας ἐξ ἀνθρώπων ἣ διὰ μῖσος ἢ διὰ φθόνον ἢ διὰ 
Φ' » ζῳ 

καταφρόνησιν γίνεσθαι, ὧν τὸν σοφὸν λογισμῷ περι- 
᾿ 4 ; " : ’ γίνεσθαι. ἀλλὰ καὶ τὸν ἅπαξ γενόμενον σοφὸν μηχέτι 

τὴν ἐναντίαν λαμῥάνειν διάθεσιν μηδὲ πλάττειν ἑχόντα" 
86 πάθεσι μᾶλλον συσγεθήσεσθαι" οὐχ ἂν ἐμποδίσαι πρὸς 

, 3 δὲ ὲ ͵ ’ [4 Α 

τὴν σοφίαν. “οὐδὲ ωὴν ἐκ πάσης σώματος ἕξεως σοφὸν 

γενέσθαι ἂν οὐδ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει. (118) χἂν στρεῦλ ωϑῇ 

δ᾽ ὃ σοφός, εἶναι αὐτὸν εὐδαίμονα. μόνον τε χάριν 
ἕξειν τὸν σοφὸν φίλοις χαὶ παροῦσι χαὶ ἀποῦσιν ὁμοίως. 

40 " διχ τε ὁδοῦ. ὅτε μέντοι στρεδλοῦται, ἔνθα καὶ μύξει 
χαὶ οἰλώξει. γυναιχί τ᾽ οὐ μιγήσεσθαι τὸν σοφὸν ἢ οἱ 

νόμοι ἀπαγορεύουσιν, ὥς φησι Διογένης ἐν τῇ ἐπιτομῇ 
τῶν ᾿Κπιχούρου ἠθιχῶν δογμάτων. τούς τ᾽ οἰχέτας 

χολάσειν, ἐλεήσειν μέντοι καὶ συγγνώμην τινὶ ἕξειν 

46 τῶν σπουδαίων. ἐρασθήσεσθαι τὸν σοφὸν οὐ δοχεῖ 
αὐτοῖς" οὐδὲ ταφῆς φροντιεῖν" οὐδὲ θεόπευπτον εἶνα! τὸν 
ν φ΄ ’ - ’ 45 

ἔρωτα, ὡς Διογένης ἐν τῷ δωδεκάτῳ φησίν, οὐδὲ ῥητο- 

ρεύσειν χαλῶς. συνουσία δέ, φασίν, ὥνησε μὲν οὐδέ- 
ποτε, ἀγαπητὸν δὲ εἰ μὴ χαὶ ἔῤλαψεν. (τι9) καὶ 

ὔυ μηδὲ γαυήσειν μηδὲ τεχνοποιήσειν τὸν σοφόν, ὡς Ἐ- 
πίκουρος ἐν ταῖς διαπορίχις χαὶ ἐν ταῖς περὶ φύσεως" 
χατὰ περίστασιν δέ ποτε βίου γαμήσειν χαὶ διατραπή- 
σεσθαί τινας. οὐδὲ μὴν ληρήσειν ἐν μέθη. ὥς φησιν 

1 ’ Γ[ω Ι ΄- 

ὃ ᾿ξπίχουρος ἐν τῷ Συμποσίῳ,, οὐδὲ πολιτεύσεσθαι, 

Οσοίογυϊῃ ἀ6 8 φυ δὰ νἱίδιῃ ἀσροπάδῃ ρογιἰηθηΐ οἱ αυο- 

τηρο τορι ἰδ δἰηΐ 8118 οἱ 4]18 οἰϊσοιμία, δἰο βδογί υἱ(. 

Ῥυγίυβ δυΐοπι αυἱὰ 46 βδρίοηΐα ορίμοίγ 'μ56 οἱ φυὶ ἃὉ 60 

Ργοίρθοι" δυηΐ ὀχροπδπμιβ. οἰ γι οπΐὰ ὁχ Ποπιηϊθυ9 βῖνα 

ΟΥἹ] οἶνα ἰπυ αν δἶνα σοη(οπηρίυϑ ρσγαίὰ Πογὶ, αυὰ» βαρ ρηΐοζῃ 

γαῖ Ομ ΒΌΡΟΓαγΟ. Εὐυπ ἰΐδαι φυὶΐ δε πη] {πογΐ βαρίθη5, ἰη 

οοῃίγαγίαπι Πα πὶ ἰγηϑίγα Ηρ] 18 ΠΟ ῬΟδ56 ΠῸσ Ὑρῖο 

ἤη σοῖο 5118 δροηΐα : ρογίυ γα] ηΐ 08 μο(ΐυ5 Ορργοϑϑυπι ἱγὶ ; 

ΠΟ ὁρροϑίϊυγυηιὶ 856 5δρ οη(". ΝΟΩῸΘ ἰδῃθη ὃχ ομῃηὶ 4υἷ- 

ἄδην οὐγρογὶβ παρα ἤδα16 ἱπ οπιηΐὶ βοηίς ἔογὶ βαρ οηΐδι). 

(18) Εἰδπ δὶ ἰογψυσδίωγ βαρίθϑ, Πιϊαγααι ἢ Π Ποπιΐηυ5 

(ο]Ἰοθ. 0] 406 δδρ  ηΐοπὶ ργα Δ} δηλ ο5 ργωϑοη 08 

Φ.α6 οἱ ἀρ π θ05 ἰαγυ. “ "15 ἰᾶπιθη ἰυπὶ 4008} 

ἰογχυοίυγ, οἱ ἰπσοηλπορί οἱ δ᾽]. Οὐ Πλυ]}]16 γα ἰδ 

ΠΟῚ ΠΟΙ ΓΟΘΘΕΓ ΠῚ 586 61}, 4018601}Π} ΠῸΓ ΙΘσθθ μοὴ ᾿ἰοδδῖ, 

υἱ Ὀἰορόποϑα ἱπ Ερίίομια Ερίευγὶ ἀοριπδίυπι πιογα] πὶ δἱξ. 

1 56γυο8 ΔηΪΠ)ΔΥΟΓΒΌΓΙΙΙ,, ΠλϑοΓυΓῸ πὶ (Δ) 6 ὙΟΠἰΔΙΠΠῸ6 
ἀαίυγαπι αἰϊουϊ θοπογαη. ΑπιδίυΓιπ), βρη) 6856 

ΠΟ Υἱἀ σία ᾿ρ5ῖ5, πο ἀδ δβορυϊΐυγα 50}]1εἰ 1 [υϊυγυη! : 

ΠΟ.116 ἃ ἀ60 δπιογοῃ) ἱπη πη {{ϊ, υἱ Ὀ᾽ορσοΠ68 τγοίογί ἴῃ ἀπ- 

ἄδεϊηο : ποαιι6 ἰΐοιη ογδίογία" οἰ ουδη1) ἀδίΓ ΠῚ ΟρΟΓΔΙ). 

ΟΟποιθ (115, δἰσμῃί, ἢΐ}}}} αυϊάσπν ἀπαᾳυᾶπὶ ρτοίωυϊξ, βδιἰφαυδ 

ΒΟ Π ἢ) δὲ ποη ποσραῖ. (449) Ῥογγοὸ ποάια τχογοηὶ 
ἀυοίυγυν πος ΠΠόγοβ μγοσγοδίη γι π) βαρίοπΐοι, υἱ ΕΡ Γι 

ἱπ Ουδϑ {081} 05 οἱ ἐπ ΠΡ τ ἀ6 Ναίυγα : σοί ΘΓ ΠΥ ΡΓῸ υἱϊδὲ 

ἀἰϊᾳυδπάο οσοπάϊοπς ἀπεΐυγυπι ὑχόγὸπὶ οἱ ἃ μγοροδίο 

ΔΟογγδίυγοβ ἃ} 1408. Νἕο σὑόγο ἀο! γδίυγυηιν ἰῃ ΘὈγίοίαὶσ 

δἰΐ ΕρΙΟΩΓΌβ ἰῃ ΒΥ ρΟΘΙΟ, πράυ! δΟΟΟβΘΙΓΌΠῚ 8] γοιρι- 
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ὡς ἐν τῇ πρώτη περὶ βίων, οὐδὲ τυραννεύσειν᾽ οὐδὲ 
χυνιεῖν, ὡς ἐν τῇ δευτέρα περὶ βίων, οὐδὲ πτωχεύσειν᾽ 
“«. Ἁ ᾿ , Υ̓ »»» « ἃ “ “ 

ἀλλὰ καὶ πηρωθεὶς τὰς ὄψεις μετάξειν αὑτὸν τοῦ βίου, 
ὡς ἐν τῇ αὐτῇ φησι. καὶ λυπηθήσεσθαι δὲ τὸν σοφόν, 
ὡς ὃ Διογένης ἐν τῇ πέμπτη τῶν ἐπιλέχτων᾽ χαὶ διχά- 
σεσῦχι χαὶ συγγράμματα χαταλείψειν, οὐ πανηγυριεῖν 
δέ (120) καὶ χτήσεως προνοήσεσθαι χαὶ τοῦ μέλλοντος. 
ΜΡ λ ’ ΄ι φ Ψ ᾿ “ 0 ΕἼ (λ φ 4 Νλ 

φιλαγρήσειν τύχη τ᾽ ἀντιτάξεσθαι " φίλων τ᾽ οὐδὲν 
χτήσεσθαι. εὐδοξίας ἐπὶ τοσοῦτον προνοήσεσθαι ἐφ᾽ 

ὅσον μὴ καταφρονήσεσθαι" μᾶλλόν τ᾽ εὐφρανθήσεσθαι 
ΩΝ .- ’ ξ ΄ ν' 

τῶν ἄλλων ἐν ταῖς θεωρίαις. τὰ ἁμαρτήματα ἄνισα 
εἶναι. καὶ τὴν ὑγίειαν τισὶ μὲν ἀγαθόν, τισὶ δ᾽ ἀδιά- 
φόρον. τὴν δὲ ἀνδρείαν φύσει μὴ γίνεσθαι, λογισμῷ 

΄“« ᾿ Ἁ , ; μὸ ἢ 
δὲ τοῦ συμφέροντος᾽ χαὶ τὴν φιλίαν διὰ τὰς χρείας 
δεῖν μέντοι προκατάρχεσθαι' χαὶ γὰρ τὴν γῆν σπείρομεν' 

συνίστασθαι δ᾽ αὐτὴν χατὰ χοινωνίαν ἐν ταῖς ἡδοναῖς. 
((λ1) τὴν εὐδαιμονίαν διχῇ νοεῖσθαι, τήν τ᾽ ἀκροτάτην, 
οἷα ἐστὶ περὶ τὸν θεόν, ἐπίτασιν οὐχ ἔχουσαν" χαὶ τὴν 

΄ , “ ,. , 3. 5 μ προςθήχην χαὶ ἀφαίρεσιν ἡδονῶν. εἰχόνας τ᾽ ἀναθύήσειν 
εἰ ἔχοι, ἀδιαφόρως ἂν σχοίης. μόνον τε τὸν σοφὸν 

ὀρθῶς [ἂν] περί τε μουσιχῆς καὶ ποιητιχῇῆς διαλέξεσθαι" 
ποιήματά τε " ἐνεργεῖν οὐχ ἂν ποιῆσαι. εἶναί θ᾽ ἕτερον 
ἑτέρου σοφώτερον. «ρηματιεῖσθαί τε, ἀλλ᾽ ἀπὸ μόνης 

σοφίας, ἀπορήσαντα, χαὶ μόναρχον ἐν χαιρῷ θερα- 
πεύσειν χαὶ ἐπιχαρήσεσθαί τινι ἐπὶ τῷ διορθώματι" 

, ᾿Ὶ ’ ΕῚ Ψ. “ {τὸ Ε "-. 

χαὶ σχολὴν χατασχευάσειν, ἀλλ᾽ οὐχ ὥςτ᾽ ὀλλαγωγῆσαι" 

χαὶ ἀναγνώσεσθαι ἐν πλήθει, ἀλλ᾽ οὐχ ἑκόντα" δογωα- 
"τιεῖν τε χαὶ οὐχ ἀπορήσειν" χαὶ χαθ᾽ ὕπνους δ᾽ ὅμοιον 

ἔσεσθαι χαὶ ὗ ὑπὲρ φίλου ποτὲ τεθνήξεσθαι. ᾿Γαῦτα δοκε 127 :πλ]οαιν ἑίαταϊη δὸ ΡΓῸ δπιΐοο φυλπάοκφῃο τηογίἰυγυμ. 1ς[8 
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αὐτοῖς. μετιτέον δ᾽ ἐπὶ τὴν ἐπιστολήν. 

Ἐπίχουρος Μενοιχεῖ χαίρειν. 

1.5. Μήτε νέος τις ὧν μελλέτω φιλοσοφεῖν “μήτε 
γέρων ὑπάρχων χοπιάτω φιλοσοφῶν" οὔτε γὰρ ἄωρος 
οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ χατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον. 

ὃ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν τὴν ὥραν 
λ , ᾿ [. φ ὲ Ἂ ων , 

ἢ παρεληλυθέναι [τὴν ὥραν], δαοιός ἐστι τῷ λέγοντι 

πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηχέτι 
εἶναι [τὴν ὥραν]. ὥςτε φιλοσοφητέον χαὶ νέῳ καὶ 
έ -Ὁ ἂν δ ω , Ὡς “ἅΤῸΝ ὰ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσχων νεάζῃη τοῖς ἀγαθοῖς δι 

τὴν χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δ᾽ ὅπως νέος ἅμα καὶ 
παλαιὸς ἦ διὰ τὴν ἀφοθίαν τῶν μελλόντων. μελετᾶν 
οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπεο παρούσης 
μὲν αὐτῆς, πάντ᾽ ἔχομεν: ἀπούσης δέ, πάντα πράτ- 

3 Α ’ ἣ μεν Ὁ 

τομεν εἷς τὸ ταύτην ἔχειν. (122) ἃ δὲ σοὶ συνεχῶς πα- 

ρήγγελλον, ταῦτα καὶ πρᾶττε χαὶ μελέτα, στοιχεῖα 
τοῦ καλῶς ζὴν ταῦτα διαλαμδάνων εἶναι. Πρῶτον 
μὲν τὸν θεὸν ζῷον ἄφθαρτον καὶ μαχάριον νομίζων, ὡς 

ἢ χοινὴ τοῦ θεοῦ νόησις ὑπεγράφη, μηθὲν μήτε τῆς 
ἀφθαρσίας ἀλλότριον μήτε τῆς μαχαριότητος ἀνοίχειον 

φ» “ ζω 

αὐτῷ πρόςαπτε" πᾶν δὲ τὸ φυλάττειν αὐτοῦ δυνάμενον 
τὴν μετ᾽ ἀφθαρσίας μαχαριότητα περὶ αὐτοῦ δόξαζε. 

θεοὶ μὲν γάρ εἰσιν. ἐναργὴς δέ ἐστιν αὐτῶν ἢ γνῶσις" 
αἵους δ᾽ αὐτοὺς οἱ πολλοὶ νομίζουσιν οὐχ εἰσίν" οὐ γὰρ 

ΕΡΙΟΙ ΒΚ. 281 

μἱϊοδῃι, υἱ ἴῃ ργίπιο 46 ὙἹ5, ἤρα ὑγγδηπ ὁπ) ααδηβίϊ- 

ΓῸΠῚ : ΠΟΙ ΟΥπίοογυπι Γαϊοποη βοουξαγαηι, υἱ ἴῃ 86- 

οὐπ60 46 ΥἹ8., ΠΟ΄Ὸ6 ὑπαυᾶπι τποπ ἰολίαγαπι : απο] 08 

᾿ 8] ΘΟ} 15 σαρίυβ [ὑϑγϊ, βοηλοῖ ἀ6 πιο ΐο βυβίδί γα, υἱ ἰπ 

δοάρῃη αἷΐ. Μώτγογο ἰΐθῃι δῇἼσίυχη ἱτὶ βδρίοηΐοπι, αἱ αἱξ 

Ὀἰοξθπο8 ἴῃ αιϊηΐο ΕἸΘΟίοΓΙΠπι : ρόγγοὸ ἢ ἰσαίγαμν., ἰΐδηι 

Εἰθτγοβ δίψυρ τηοηυπιοηΐδ γο  οἴαγα πη, ποι δυΐοηι οο]ο γί ἃ- 

{{π5 Ῥδηοργτίοἶ8 ἀδίαγυπι Ορογᾶπ) : (120) ορί θυθααο ργον]- 

δι Γυ Πα οἱ ἰοροτὶ Γυΐυγο. 1 οπίογαμο γυγὶ Γαγυ πη, ἴοτ- 

ἴυσπραιο γο] ποδί γι) τ ἈΠ. ΟΟΓΙ 406 ηἰ 1} μοι 658 86 Παὶ- 

ἴυγαπ). Βοπϑ (ὯΠ|28 ᾿ιδοίθ18 ουΓαπὶ Πα ὑτιπὶ χυοδὰ 
οοπίοπηρίαϊ ποη Παδοδίυγ : πηδρὶ5 δυΐοπιὶ σοίογία ᾿ω {{ϊ ἃ 

ἃἤοοίαπ) ἰγὶ ἴῃ βρϑοι]δίϊοπῖθι8. Ραδοοδία 6586 ἱπϑαυδ δ. 
Ρογγοὸ θοπᾶπι ν᾽ πἀΐπεπὶ 4 θυθάδπη οοπάμποογο, χυΐθυ8- 

ἀδπὶ ἱπα  Πογθηΐοπη 6886. Ἐογί υἀϊΐποπη ΡῸΓ πδίηῃγδπι ποὴ 

οΟπΕηροΓο, 86 γαίΐομο {{}{8 {5 : δι οἰ (ἴ8π| στὰ ἃ ἃ{}}  ί π 
ἰπἰτὶ : ἃ ποὺ ὶ5 ἰδγθη ἱπομοδηάδηι : φυΐρρα οἱ ἰδγγδη 86- 

ΓἶΠλῈ15 : ΟΟηϑίαγο δυΐομῃ ἰΠΠ81 γο]ρίδίιπι ΘΟηϑογίϊο ἃς 50- 

οἰείδίθ. (121) Ἐο! οἰ ἐδίθιῃ δἰ ἃγίδπι ἰπΈ6}} 1], Βυ ργϑιδῃ ἢ] 8 π᾿ 
συ ἰῃ ἄθο 6βΐ, αι ἱπογοπιθηίιπη πο δΔαπιϊδί ; δα]εοίίο- 
πεπιηυ εἴ ΔΟΪδίΙοποιη νοἱρίαϊπ. 1Πη|ᾶο᾽Π 658 4 0416 ρο- 

δἰ[γυ πη], 5, μβαβροαΐ, ΠΟΙ ΠΟΙΘΒ ΟῚ πρὸ μμαμῳ να βδρ  ηί6Π| 

ΠΟΗ ίδλοογο. αἰτοίίηει Ο586 ἀἰπῖσ ἘΠΊ ΔΡ ΠΟ ΔΗ, Εππάσῃι 

ἱπορΐα Ἰ ογαπίοπι αιςφϑίππῃ (Δ Ο ΓΙ, 501 ΘΧ 80]8 Ξδρίοη-. 

ιἰΔ. Ρυγποίροιν. ἰπ ἰοπΊθΟΓΘ Ο 5. ἀο] γα πι,, ρΓᾶ- 

{Πεδίυγυμηχιο οὐ ΠΠΠ)οῖ Ργορίογ οογγθοί ΟΠ : 560]}10]8Πὶ 

ἰΐοιν δ πτ ἢ, ποη ἰδιηθα υἱ ἰυγᾶπὶ ἀποδγοί  γοοϊδ τ 

τυγαμηχας ἰπ γη} {πΐ6, δοὰ ποι υἸΐτο : ἀοσηηδία φιοηια 

{Παΐυγιπι, ΠΟ 4185 {0068 0] 85. : “ἢ Β0ΠΠΠΐ5 ΦΌΟΖΙΙΘ δἱθὶ 

Πόσαι ευηΐ ρ]δοιία. 504 ἰγδηῃιβδουπάυπη δα ορἰβίοἸ πη οϑέ, 

ΕΡρισοιγι5 Μοποο60 δα  πίοῆι. 

1523. Νοχιι }ινοπὶς φιίδρίαπι Ρλϊοδορμαγὶ σιποία- 

ἐμ, σία δοπθὰ ρ᾿ϊοδορηαπάο ζα σοί : πόφιδ οπὲπὶ 

ἐπ ομιροδίίυι 5 αἰ 5 65. πόχια αα απὶηι δαπἑαίοηι ἐθην- 

μι ποὴ Παδοί ἱαοποιηι. Ομὶ αμίοπ αἰςὶέ από ποπάπηιὶ 

»λιοδορ]ιαναὶ ἰσηιρμ5 6556 αἰ ργ(ί ον 556, οἱ δἰπι 8 

δέ φιιὶ αἰεὶί αα ὑσαίαιη υἱέαγπ ατιὸ ποπάπιηι α616586 ἰ6η1- 

γΡιις ατἰὖὸ ποὴὶ αἨιρεϊι5 6586 [δ ριι5. Ῥῥϊοφσορλμαπάμπηι 

ἐσίτ οἱ )μυσηὶ οἱ δοπὲ, ἰϊ φιίαδη τ δΟπ βο ἢ 5 ἐπ 

υἱγίμἰῖδες υἱσσαί ριον ογηι σγαίία,, ἀμῖο ε ἡμυθδη 5 

“πα οἱ υφἰμῖμα δέ, φμοα ζμξγοτγηι σαγοαΐ ηιοίμ. ΜΕ6- 

αἰίαπάμηι οὔρο φῶ }αοϊαπέ δεαίαπι υἱίαπι, δἰ φιίαάοηι 

δὶ αὐεὶὲ ἰἰΐα, οπιπία Ξξιρροίμηπξ ; δἷπ αἰίοηι αδοὶέ, 

αρίπμα οπιπία τ ἐ{ἰα μαϑοαηιδ. (124) Θμῶ αμέθηι 

αδοὶαμο (6 αὐπιοποδαη)λ, δα οἱ ασα οἱ πιοαϊέαγξ, ποποϑΐξ 

υἱυοπαὶ οἰοηιοπία ᾿(Σς 6556 αὐδίίγαης. Ῥυϊπιῶπ φιίαθηι 

αοιηι 6556 απὶπιαί ἱηιπιογέα 6 ας δοαίμ ρμμίαῃς, δἰοι 

οοἸπηλ εὶς ὅ6 ἀδο αἰείας πίοι ἐἰσομίία, πἰλιὶϊ ἡ αμέ αὖ 

᾿ ἐπιπιογ αἰ αίο αἰίο μην αἰ α ὑοαξμαὶπα αρρίίσα : 66- 

ἐργν Ο6. χμοῦ ἐ{ἰπι5 σι ἐπιηιογ(αἰδέαίο ὑδα ὶ ἐμαὶ» 

γ0)}} δόγύυαγα ροδεὶϊί, (6 6.0 σογοίο. Ναρι αὐὲ 5ιιη|, 6ἔ ςογία 

65, ἱΠἰογηι σορπίἑο . ΠΟ απίοηι οὐ) βηιοαὶ δμπ| οἰι71ι8- 

ηιοαὶ 605 ρίογίψιο αὐ ϑιὶ(γαη τ : πόφι σπίηι 605 για ΐθξ 
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φυλάττουσιν αὐτοὺς οἵους νομίζουσιν. ἀσεδὴς δ᾽ οὐχ 

ὃ τοὺς τῶν πολλῶν θεοὺς ἀναιρῶν, ἀλλ᾽ ὃ τὰς τῶν πολ- 
λῶν δόξας θεοῖς προςκάπτων. (124) οὐ γὰρ προλήψεις 

εἰσίν, ἀλλ᾽ ὑπολήψεις ψευδεῖς αἱ τῶν πολλῶν ὑπὲρ θεῶν 

δ ἀποφάσεις ἔνθεν αἱ μέγισται βλαδαι αἴτιαι τοῖς χα- 
χοῖς ἐκ θεῶν ἐπάγονται χαὶ ὠφέλειαι τοῖς ἀγαθοῖς. ταῖς 
γὰρ ἰδίαις οἰκειούμενοι διὰ παντὸς ἀρεταῖς τοὺς ὁμοίους 

ἀποδέχονται, πᾶν τὸ μὴ τοιοῦτον ὡς ἀλλότριον νομί- 
ζοντες. συνέθιζε δ᾽ ἐν τῷ νομίζειν μηθὲν πρὸς ἡμᾶς 

τὸ εἶναι τὸν θάνατον, ἐπεὶ πᾶν ἀγαθὸν χαὶ χαχὸν ἐν αἰσθή- 
σει, στέρησις δ᾽ ἐστὶν αἰσθήσεως ὃ θάνατος. ὅθεν 

γνῶσις ὀρθὴ τοῦ μηθὲν εἶναι πρὸς ἡμᾶς τὸν θάνατον 
ἀπολαυστὸν ποιεῖ τὸ τῆς ζωῆς θνητόν, οὐχ ἄπειρον 
προςτιθεῖσα χρόνον, ἀλλὰ τὸν τῆς ἀθανασίας ἀφελομένη 

16 πόθον. (126) οὐθὲν γάρ ἐστιν ἐν τῷ ζῆν δεινὸν τῷ χα- 
τειληφότι γνησίως τὸ μηθὲν ὑπάρχειν ἐν τῷ μὴ ζῆν 
δεινόν. ὥςτε μάταιος ὃ λέγων δεδιέναι τὸν θάνατον; 

οὐχ ὅτι λυπήσει παρών, ἀλλ᾽ ὅτι λυπεῖ μέλλων. ὃ γὰρ 
παρὸν οὐχ ἐνοχλεῖ, τόδε προςδοχώμενον χενῶς λυπεῖ. 

40 τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν χαχῶν ὃ θάνατος οὐθὲν πρὸς 

ἡμᾶς, ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν, ὁ θάνατος οὐ 
πάρεστιν" ὅταν δ᾽ ὃ θάνατος παρῇ, τόθ᾽ ἡμεῖς οὐχ 
ἐσμέν. οὔτ᾽ οὖν πρὸς τοὺς ζῶντας ἐστὶν οὔτε πρὸς τοὺς 

τετελευτηχότας, ἐπειδήπερ περὶ οὺς μὲν οὐκ ἔστιν, οἱ 
25 δ᾽ οὐχέτι εἰσίν. ἀλλ᾽ οἷ πολλοὶ τὸν θάνατον ὁτὲ μὲν ὡς 

μέγιστον τῶν χαχῶν φεύγουσιν, ὁτὲ δ᾽ ὡς ἀνάπαυσιν 
τῶν ἐν τῷ ζῆν χαχῶν ποθοῦσιν. (126) οὔτε φοθεῖται 
τὸ μὴ ζῆν οὔτε γὰρ αὐτῷ προςίσταται τὸ ζῆν" οὔτε 
δοξάζεται κακὸν εἶναι τὸ μὴ ζῆν. ὥςπερ δὲ τὸ σιτίον 

80 οὐ τὸ πλεῖον πάντως, ἀλλὰ τὸ ἥδιστον αἱρεῖται. οὕτω 
χαὶ χρόνον οὐ τὸν μήχιστον, ἀλλὰ τὸν ἥδιστον χαρπί- 
ζεται. ὃ δὲ παραγγέλλων τὸν μὲν νέον καλῶς ζῆν, τὸν 

δὲ γέροντα καλῶς καταστρέφειν, εὐήθης ἐστὶν οὐ μόνον 
διὰ τὸ τῆς ζωῆς ἀσπαστόν, ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ τὴν αὐτὴν 

26 εἶναι μελέτην τοῦ χαλῶς ζῆν καὶ τοῦ καλῶς ἀποθνήσχειν. 

πολὺ δὲ χεῖρον χαὶ ὃ λέγων, κάλλιστον μὲν μὴ φῦναι, 
εἶ ΄“ὖ 

φύντα δ᾽ ὅπως ὥχιστα πύλας Αἴδαο περῆσαι. 

(ιΠὶ εἰ μὲν γὰρ πεποιθὼς τοῦτο φησί, πῶς οὐχ ἀπέρ- 
γεται ἐκ τοῦ ζῆν ; ἐν ἑτοίλῳ γὰρ αὐτῷ τοῦτ᾽ ἔστιν, εἴ- 

40 περ ἦν βεδουλευμένον αὐτῷ βεβαίως εἰ δὲ μωκώμε- 
νος, μάταιος ἐν τοῖς οὐχ ἐπιδεχομένοις. μνημονευτέον 
δ᾽ ὡς τὸ μέλλον οὔθ᾽ ἡμέτερον οὔτε πάντως οὐχ ἧμέ- 
τερον, ἵνα μήτε πάντως προςμένωμεν ὡς ἐσόμενον μήτ᾽ 
ἀπελπίζωμεν ὡς πάντως οὐχ ἐσόμενον. ἀναλογιστέον 

46 δ᾽ ὡς τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μὲν εἰσὶ φυσιχαί, αἱ δὲ χεναί. 
καὶ τῶν φυσιχῶν αἵ μὲν ἀναγχαῖαι, αἱ δὲ φυσικαί μόνον" 
τῶν δὲ ἀναγχαίων αἵ μὲν πρὸς εὐδαιμονίαν εἰσὶν ἀναγ- 
γχκαῖαι, αἱ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἀοχλησίαν, αἵ δὲ 
Ἀρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν. (28) τούτων γὰρ ἀπλανὴς θεωρία 

ι0 πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ 
σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ 
τοῦτο τοῦ μαχαρίως ζῆν ἐστὶ τέλος. τούτου γὰρ χά- 
ρῖν ἅπαντα πράττομεν ὅπως μήτ᾽ ἀλγῶμεν μήτε ταρ- 

ΒΙΒΛΑ. 1, ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

»μϊαπέ οὔξεγυαπί. Πηρῆιδ απίδηι δε πὸη φιιὰ (οἰ 
φιἰ ἐμαὶ ηδ ἀ605, 56 φιὶ αὐὲς ορὶ πἰοπες πρὶ ἐμαὶ πὶ ὶς 

αρρἱοαί. (1234) ΔῸΝ οπὶηι διιπέ απίϊοὶραίζίοηος, δεὰ 

ορὶπαίίοπος ζαίδιδ ρἱεγϊτιογ μοι α6 αἱὶς οπιπίϊαϊίοπδς : 

πᾶς ἀεἰτὶ πιοπία τιαχίηια ροδδιηκὶ5 ψιδιδημο α αἰὶς ἐπ- 

“εγμηπέμν, οἱ σοπιπιοᾶα ἑΐξηι ργοδὶβ. Ομρρὲ ξεἰς υἱγίμ- 

ἐδ ΡΕΥ οπιπία αεοἰδοίαζι δἰηιέϊθ5 απιρί οί έμΥ, ομτῆς 

γχιιοα διμϑιιδηιοα! ποη 65, αἰἱθηπηι οαὶ δέ παπίος. Οοη- 

διι6506 απΐοηι μίαν ηἰλὶΐ αα 05 Ρεγ{πεΥο πιογίδπι - 

δοπῖπι Θηΐγ ΟΠ αὐ πιαίτιηι ἱπὶ δ 5 65, 56 5:45 απἴσπι 

»Γϊυαΐζίο ΠΟΥ 6564. ὕπαδ τοοία Ἄσοσπίίο χφμοα πἰλὲϊ αα 

πος 5ἐἐ πιο, ἡισμεπάαπι ἐὐποὶξ υἱέ πιοτἰαἰϊίαίοηι, ποπ 

ἱππηϊίμηι ααἀἰϊείοης ἰοηιρες, 5οα ἐπιπιοτίαἰ αἰ ἀεςιαο- 

τη αἰ} 6} 6η5. (125) Νιλὶΐ οπίηι ἐπ υἱέα πιαΐμηι 65, οἱ φιὲ 

Ὁ0}}6 οοπιρτγεδεπαὶέ πἰλὶϊ 6556 ἐπ υἱίΣ ργἱυαίίοπο πιαϊὶ. 

Ῥαπιι ἜΥ̓σῸ 65ὲ γικιὲ πιοτίοτι 56 {ποῖ αἰοὶέ, ποπ σπία 

ῬΤΟΞΟΉ 5 ὨΙΟΥ͂ σοηποίαί, Ξεα Πιίμγα σοη γἰδίοέ : παπὶ 

φιοα ργεαδδοης πιλιὶΐ ρογίγδαί, ἰαά οαοροοίαίπι ἑπαπ (6 Υ 

ΠΙΟΊΌΤΟ σοηἤοεϊ. Παφμα νιασίπο πογγοπάμηι πιαϊοτιυς 

105 πὶδὶἑ αὐ πος, φιιοπίαηι φιίιίῆι ἼῸ5 ΘΈΛΗΙΣ, ΠΊΟΥ 5 

ΠΟΤ αὐἰοϑκί ; φιιηι ΤΟ 1πογς5 αἀδοί, μῸ5 7ατὶ ΠΟΝ βιιπιι5. 

ΛΔόφμο οι αα υἱυοηίος πόψι αὐ πιογίμος μογίϊποί - παπε 

ἐϊδ φιιὶ διιπἰ, ἐἰα ΠΟΗ οδέ; φεὶδα ὑογὸ ααοςί, 7ζαῃε ἡ 

ΠΟῊ διιπί. Αἰχιὶ ρἐιγὶ αὶ πιογίοηι αἰἰσμαπάο κέ πιαῖϊο- 

γιη πιασίριιι ἡισὶπέ, αἰϊχιιαπαο ὕογο μὲ γοψμῖδηι 

ΕΥ̓ μὲ φίίοθ ἱπ υἱία δι: ἰγ δέ ίπι σερὶπέ. (1260) Νοψ μα 

ἑρϊἐ πο υἱύόγε τποίμἰ ; ποημό οπίηι οἱ υἱέα ἰσά ἴο εἴ: 

πέφια ορὶπαίμτ πιαϊὲ αἰϊχιία 6556 ΠΟῊ υἱύδγο. Ομο)πα ἀ- 

τποά πὶ ὕογὸ οἰδιιπι πο μἱμγίηιηι οπιπίπο, δε ξμαυΐς- 

διηι οἰἰσί δ, ἰέα οὗ ἰΦἜΡΟΤΕ ποπ ἰοπρὶδείπιο, δεα ξιία- 

υἱδοῦπο γι. ΡΟΥΤῸ φεὶ ἡμυόποπι ὕθπο υἱθόγα, ξδοποῆςι 

ὕοπα δα υἱία αἰβοοάογα ααἀπιοποί, 7αΐμμ5 6εΐ, ποπ πιοάο 

οὗ απιογόγὰ υἱέ αο δἰμαΐμπι, υεγαπι οἰΐαπι φιοά εα- 

ἄφηι οἰί τιοαϊαἰϊο δόη6 υἱυσπαὶ α΄ δθηο πιοτίοϑπαΐὶ. ΖΟΉ 96 

αμίοϑπι εἰσίοι μι σαὶ αἰοὶέ, Ορέϊηιμπι φαϊ δ... ΒΟΉ παέμπὶ 

6586, 

αὐ παΐμηι Πυΐογπὶ ημαπι ρΥὶπιιηι οἰαμδίγα ομδίγο. 

(127) Ναπι δὶ φμοά ἑία ογοαεγοὲ ποὺ αἰ πὶέ, φμοπιοῦο ποῊ 

αἰδεραεϑαί οὖ υἱία ὁ Ἰά χμὶρρε εἰ ἐπ Ῥγοηιρίιε εγαί, εἰ 

σείασπι ἤδο εἰ ζιμϊδδοί γαία δοπίομεϊα ; δὶπ απέδηπ ἐπ: 
αἰβεαπϑ, ναγις ἐ5{ ἐπ ἐδ σι Ποτὲ ΠΟῊ ροσϑμπί. Μειπογία 

Ὁ61Ὸ ἑεποπ πηι. φμοῦ δείιγ τι 65, Ἰόψι6 ποσίγιηι 6556 

πέφιιο οἸιπὶηο ποῖ πορίγμηι, μἰ πὸ ἰαηφμαηι ζμείΤιηι 

ῬΊ᾽ΟΥδιι5 ΘγΥςρεοοίοηιμδ πΘΠΈΟ ἑΐοηι φασὶ ποη Γμἰιγιηι αἀ6- 

δρεγοπιβ. Κερμίαπάμηι ργίογεα οοπομριδοοπίϊας ῬαΓ- 

ἔπη 6556 παίζιταΐος, ρατίϊηι ἱπαπος. Αἰσιιδ παΐμγαίἑαπι 

αἰϊι φιίάθηι ποσοβδαγίας, αἰ υο)ὸ ἰαπέμππι παίεγαϊος 

ποροδϑατί φμῶ διπὶ ραγίϊηι αα [οἰ οἰἑαίοπι, ρμαγίϊα 

αὐ σογρογὶξ ἐγαπηαὶ ἰαίδηι, ραγίϊηι αὐ υἱίαγι ἰροαπὶ 

διιπί πέσοδϑανθ. (1328) ογιισι φαῦρα δἰπθ ἜΥΤΟΥΘ 

δρεοσμίαίϊο οπιποόηὶ οἰδξίἰοπϑηι 6( Γμισαηῖ γουοσαγα πουὶΐ 

αἀ δοπαλῃ σοΓΡοτὶς υαἰοίμμαΐποηι οἰ απὶπιὶ ρεγίμεγϑα ἐϊο- 
πμηι υαοσιίαίοηι, φιοπίαηι δὶς βηὶς οεί δεαίς οἱυεπαὶ. 

Πι)ι5 οπῖπι φγαΐία οπιπία ασίηει5 μί πόφιε αοἰξαιπμξ 
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δῶμεν ὅταν δ᾽ ἅπαξ τοῦτο περὶ ἡμᾶς γένηται, λύεται 

πᾶς ὁ τῆς ψυχῆς χειμών, οὐχ ἔχοντος τοῦ ζῴου βαδί- 
ζειν ὡς πρὸς ἐνδέον τι καὶ ζητεῖν ἕτερον ᾧ τὸ τῆς ψυ- 

χῆς καὶ τὸ τοῦ σώματος ἀγαθὸν συμπληρωθήσεται. 
δ τότε γὰρ ἡδονῆς χρείαν ἔχομεν, ὅταν ἐκ τοῦ μὴ παρεῖ- 

ναι τὴν ἡδονὴν ἀλγῶμεν " ὅταν δὲ μὴ ἀλγῶμεν, οὐχέτι 
τῆς ἡδονῆς δεόμεθα. καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἡδονὴν ἀργὴν 
χαὶ τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ μακαρίως ζῆν " (120ὴ ταύ- 
τὴν γὰρ ἀγαθὸν πρῶτον χαὶ συγγενικὸν ἔγνωμεν, καὶ 

10 ἀπὸ ταύτης χαταρχόμεθα πάσης αἱρέσεως καὶ φυγῆς, 

χαὶ ἐπὶ ταύτην χαταντῶμεν ὡς χανάνι τῷ πάθει πᾶν 
ἀγαθὸν κρίνοντες. καὶ ἐπεὶ πρῶτον ἀγαθὸν τοῦτο καὶ 
σύμφυτον, διὰ τοῦτο χαὶ οὐ πᾶσαν ἡδονὴν αἱρούμεθα, 
ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε πολλὰς ἡδονὰς ὑπερόαίνομεν, ὅταν πλεῖον 

10 ἡμῖν τὸ δυςχερὲς ἐχ τούτων ἕπηται" χαὶ πολλὰς ἀλγη- 

δόνας ἡδονῶν χρείττους νομίζομεν, ἐπειδὰν μείζων ἧ μῖν 
ἡδονὴ παραχολουθῇ, πολὺν χρόνον ὑπομείνααι τὰς ἀλ- 
γηδόνας. πᾶσ᾽ οὖν ἡδονὴ, διὰ τὸ τῇ φύσει ἔχειν οἰχείως, 

ἀγαθόν, οὐ πᾶσα μέντοι αἱρετή᾽ καθάπερ χαὶ ἀλγηδὼν 
20 πᾶσα καχόν, οὐ πᾶδα δὲ φευχτὴ ἀεί. (110) τῇ μέντοι 

συμμετρήσει καὶ συμφερόντων καὶ ἀσυμφόρων βλέψει 
ταῦτα πάντα χρίνειν χαθήχει" χρώμεθα γὰρ τῷ μὲν 
ἀγαθῷ κατά τινας γρόνους ὡς χαχῷ, τῷ δὲ χαχῷ τοὐω- 

παλιν ὡς ἀγαθῷ. χαὶ τὴν αὐτάρχειαν δ᾽ ἀγαθὸν μέγα 
45 νομίζομεν, οὐχ ἵνα πάντως τοῖς ὀλίγοις χρώμεθα, ἀλλ᾽ 

ὅπως, ἐὰν αὐ ἔλωμεν τὰ πολλά, τοῖς ὀλίγοις ἀρχώμεθα, 
πεπεισιένοι γνησίως ὅτι ἥδιστα πολυτελείας ἀπολαύου- 
σιν οἷ ἥκιστα ταύτης δεόμενοι" χαὶ ὅτι τὸ μὲν φυσιχὸν 

πᾶν εὐπόριστόν ἐστι, τὸ δὲ χεχὸν δυςπόριστον. οἵ τε 
80 λιτοὶ χυλοὶ ἴσην πολυτελεῖ διαίτῃ τὴν ἡδονὴν προςφέ- 

ρουσιν, ὅταν ἅπαν τὸ ἀλγοῦν χατ᾽ ἔνδειαν ἐξαιρεθὰ 

(ι3ὴ καὶ μάζα καὶ ὕδωρ τὴν ἀχροτάτην ἀποδίδωσιν 
ἡδονήν, ἐπειδὰν ἐνδέων τις αὐτὰ προςενέγχηται. τὸ 
συνεθίζειν οὖν ἐν ταῖς ἁπλαῖς καὶ οὐ πολυτελέσι διαί- 

80 ταῖς χαὶ ὑγιείας ἐστὶ συμπληρωτικὸν χαὶ πρὸς τὰς ἀναγ- 

χαίας τοῦ βίου χρήσεις ἄοχνον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. 
χαὶ τοῖς πολυτελέσιν ἐχ διαλειμμάτων προςερχομένους 
χρεῖττον ἡμᾶς διατίθησι καὶ πρὸς τὴν τύχην ἀφόθους 
παρασχευάζει. ὅταν οὖν λέγωμεν ἡδονὴν τέλος εἶναι, 

4υ οὐ τὰς τῶν ἀσώτων ἡδονὰς χαὶ τὰς ἐν ἀπολαύσει χει- 

μένας λέγομεν, ὥς τινες ἀγνοοῦντες χαὶ οὐχ διολογοῦν- 

τες ἣ καχῶς ἐχδεχόμενοι νομίζουσιν, ἀλλὰ τὸ μήτ᾽ ἀλ- 
γεῖν χατὰ σῶμα μήτε ταράττεσθαι χατὰ ψυχήν. 
οὗ γὰρ πότοι χαὶ χῶμοι συνείροντες οὐδ᾽ ἀπολαύσεις 

45 παίδων χαὶ γυναιχῶν οὐδ᾽ ἰχθύων χαὶ τῶν ἄλλων ὅσα 
φέρει πολυτελὴς τράπεζα, τὸν ἡδὺν γεννᾷ βίον, ἀλλὰ 
νήφων λογισμὸς καὶ τὰς αἰτίας ἐξερευνῶν πάσης αἷρέ- 

σεως καὶ φυγῆς καὶ τὰς δόξας ἐξελαύνων ἀφ᾽ ὧν πλεῖ: 
στος τὰς ψυχὰς χαταλαμθάνει θόρυύθος. τούτων δὲ 

0 πάντων ἀρχὴ καὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν φρόνησις" διὸ 
χαὶ φιλοσοφίας τιμιώτερον ὑπάρχει φρόνησις, ἐξ ἧς αἵ 

λοιπαὶ πᾶσαι πεφύχασιν ἀρεταί, διδάσχουσαι ὡς οὐχ 

ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ χαλῶς χαὶ δι- 

καίως, οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς χαὶ δικαίως ἄνευ τοῦ 

πόδ μεγίμγ δοην : ἰδὲ ὑϑγὸ βοηιοὶ ἰὰ σομϑβοσμίὶ δγὶ- ἢ 

ἤλι5, δοἰ υἱ ἐ οπιπὶς ἰοηιροδίας απὶπιὶ, σι ΠΟΗ ροΞβὶΐ 

απὶπιαὶ ἰδ ἄογ φιαδὲ αὐ πιΐπιι5 αἰϊγσεἱα οἱ αἰμια ΜΟΥ 

στο αἀπὶπιὶ σοΥΡῬογίδχιο σοπδιπιγιοί 7 δοπίηι. Ταπς οηπὶπιὶ 

υοἰιρίαίε ποδὶς οριιδ 6δἰ, χσιμηι ο7ι8 αὐϑοπίϊα ἀοἰδηλμ ; 

σεμηι απ!θηι πο ἀοίεπιβ, ΟῚ ἀπιρίϊιι5 υοἰπιρίαίο6 ἰΉ.- 

αἰσοπιεβ. Οποοίγοα υοἱιρίαίεηι ργἱποεὶρίμην αἰείηιι ας 

ἤπεπι δεαί( υἱίκε : ((29) απο οπὶῖπι ρτγὶπιμῖα δοπιηι 

αίψιια ἱπροηϊίμηα πουϊηιμδ, αἰφο αὖ ἦκαο οἱοοίίομοπι 

οἴῖπόηι ας ἀουϊἑαίίοποπι ἱποποαπιῖιδ, αἰφμο αα αηπς αεἰα- 

δέδιι,, οὐεοίιε απὶγεὶ ἰαπφμαηι πούλια δοπιηι φιοαυὶδ 

αἰδοογποπίος. Οποπίαια ὕογὸ ρυΐηιηι ἰδία οἱ ἱπεϊιη 

δοπιίην 65ἰ, ἰαἰεἶγοο πο ογιπόηι υοἱμρίαίοηπι οἰϊσίπιις, 

υογηι ἱπίογαμηα Ἠιμα5 υοἱπμρίαίος ἐγαπδοΥ αἰ τ", 

φιαπαᾶο οα ἐδ πια) οΥ πιοϊοδίία σοημίλιγ; αοϊογοσηιι 

φιιἰ{08 υοἱμρίαί διι5 ργαβίαγο αγϑὶ Γατιμῦ, σμαπαο 61 

αἰίπα ἰοἰογαί, οη6 ἀοἱογιίηι ἢλα)ΟΥ πος τυοϊμρίας 5Οῃ ιι}- 

ἔιΓ. Οπιηὶδ ἰίαφμα υοἱμ ρίας 60 φιοα παΐγ5 σοπογιὶέ 

δοπιιὴι δέ, ΠΟῊ ἰαηϊοη οἰϊγοπαᾳα οι ; 5ἰοιεἰ οὐ αἀοἱοῦ 

ομιπὶδ τιαΐπηι ὁ5΄, ποῦ ἰαη ΟΠ ΟΠ ἰδ δΟΠΊΡΟΥ 65 ζισὶογι- 

αμ5. ((40) Οοπιπιοπδίομα ἐΐαγιοα οἱ τι ἐἐΐεπι ἐπτιἐ  πι)π- 

γιις σοπϑί δ᾽ α ἔϊοπο τς οπιπία ἡμαάϊσανο σοπυοηὶέ : τε - 

τι οπἷηι ὕοπο ἐοι ροΥ ϑιι5 φιεδιιδάαια κἰ Ἰπαῖο, ΓΙ Γ51ι8 

ατίογι πα ῖο ἑαπχμαπὶ δοπο. Εγιισαϊαίοπι ΥΩ ίοΓρα Ἰ16-» 

φπιρη οχὶ δι ἱπηαηλ5 δοπῖίπι, ΠΟῚ τι ΘΟ ΡΟΥ͂ εἰ αἨΉΓ γ)0- 

αἰοςὶδ., τοσαηι μί, φιιαη ἀο ποὴ μαϑοηιις ηιμῖία, σοπίῊ ἐἰ 

δας μαϊιοὶδ, οὐ δαἀδη 65 υογιδοίηιο ἰἰἶἴΐ 05 πιαρηπὶοοηίία 

“ει δμαυϊδδίγια φιὰῤΥγηπὲπιιηι σα ἱπαὶσοπὲ; φιιοαάηιο 

παίΐίμναία δἰἐ οῖπὸ ραγαδίίδ, ἐπαπο τοόγοὸ αἰ βοιμ ον Ρα- 

ταὶ ροδδίί. δαρες ἱίοηι δἰηιρὶ σο5 ΤΡφιαπι πιάση ῖοο 

υἱοί αὐογπί υοἱιρίαίοπι, φμαπάο ογῆπο φιιοα ἀοίος 

Ῥ}ΟΥ ἱποαίαπι δε αίπηι δἰ τ (131) οἱ μαπὶξ ἜΥσο εἰϑαγὶ 

οἰ ἀφμα δμεπιπιαηι υοἱμρίαίοια, αὐογιιπί, φιιην ΟΠ 65 

φιιὶδ ἰἰἰα ἐπ οἰδιίπι ἀδϑιιπιρδογὶί. Παφμθ δἰ ρὶϊοὶϑιι5 οἐ 

ΠΟΙ πιασπίοο ραναίὶς οἰδὶα αἀ5 5 ΟδΊογο οἱ δαπί αἴθ η)ι 607. 

διιπιπιαί οἱ δοιείποηι αα υἱΐαδ ιι8τι5 Ἰο Ο55 67 105 ἱ ρ ΟΥ̓) 

φοαα; πιασπὶβοοῃοτὶ δι μα ΘΓ. ἱπίοΥ ναίζα ἀςζοοα θη 068 

πος πποίιι5 αὐλοὶ αἰχιια ααὐογδιι5 ζογπαην ἐπίογΥ 08, 

7μεξ. οἴμηι ἐαηιι αἰεὶπιι5 νοϊμερ]αίοηι ΠΉ ΘΗ 6556, ποη. 

ἐιπιιΓίοδογι υοἱνίπίος σαδφιθ σι πὶ δοπϑίδιι5 αἀοἰ6- 

οἰαπαὶς δι). ροσίίΣ, μί γχιιίααηι ἱσποταηίος οἱ α ποςίγα 

δοηίοηήία αἱ 55οηἰοηπίος αἰ πιαΐο αἀοσοὶρὶοηΐος5 αΥϑὶ γα Ἡ- 

ἔμν, δοα πολὶ ἀοἱθ76 σΟΥΡΟΤ απὶπιοχις ἰγαηφαηῖὶ 6556 

εἐρογίιγϑαίίοηα ὕαοατε αἰεί. (132) ΝΟῊ ἐπίηι ΠΟ }0ὸ- 

ἰαἰίοποϑ οὐ σοπιοοϑαίίοθος αἰμίιγηί, ποπ ῬΏΦΥΟΤ 1 Ἠιῖ4’ 

ἐϊογ μι 6 σΟΉ 5515, ΠΟΙ μἱδοίμηι οιἰδίαίζις οἱ σοί6ΥῸ" 

γῆι αὐγονί ργοίοκίον πιθη5α, σμαυδηι σίσπὶ  υἱίαηὶ; 

υόγηι γαΐο δου ϊα σα μμδαβγιο ροΥϑοΥἋἾἼ5 ΟἿ σι, 6 

υεί οἰἰσοπάα υεἰ Διρίοπαα κἰπέ, ορὶ ποθ εδφμα οχροίίοης 

α φείδιις απὶπιὶ πἰρι αὐ πεπι ρεγίγδαπίμγ. Ἡογηι 

οπιπίμηι ἐπὶ ἱπηὶ τιαχὶπιμπιψα δοπππι ργμασπίϊα ἐπί : 

φιοοίγεα Ρἠϊϊοδορμίαηι φμοόχμα ργμαάοπίϊα ἀϑἰϊπιαξίο 6 
απίοσοίιέ, δα φα τοις υἱγέμίθ5 οἸι)65 ΟΥ̓ (ΠΤ, 

αοοοηίος ΟΠ ρο586 Ἶμομπάδ υἱυὶ, πἰδὲ ργυμαδη ον, ἢο- 

ποσίε οἱ 756 υἱυαίμγ ; πος ὑγμαάοη ον, ποποσίο οἱ ἡ μδίς, 
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ἡδέως " συμπεφύχασι γὰρ αἱ ἀρεταὶ τῷ ζῆν ἡδέως καὶ 
τὸ ζῆν ἡδέως τούτων ἐστὶν ἀχώριστον, (132) ἐπεὶ τίνα 
νομίζεις εἶναι χρείττονα τοῦ χαὶ περὶ θεῶν ὅσια δοξά- 

ζοντος χαὶ περὶ θανάτου διὰ παντὸς ἀφόῤως ἔχοντος 

δ καὶ τὸ τῆς φύσεως ἐπιλελογισμένου τέλος χαὶ τὸ ᾿ 
Α σῳ 2 “Ὁ , ς ᾿ , , μὲν τῶν ἀγαθῶν πέρας ὡς ἔστιν εὐσυμπλγρωτὸν τε 

χαὶ εὐπόριστον διαλαυάνοντος,, τὸ δὲ τῶν χαχῶν͵ ὡς 
" , , ΓΑ͂Ν «,Ὁ τὸ δ᾽ ε ͵ ἢ γρόνους ἣ πόνους ἔχει βραχεῖς, τὴν δ᾽ ὕπό τινων 

δεσπότιν εἰςχαγομένην πάντων ἀνάγχην ἀγγέλλοντος, ἃ 
10 μὲν ἀπὸ τύχης, ἃ δὲ παρ᾽ ἡμᾶς, διὰ τὸ τὴν μὲν ἀνάγ- 

χὴν ἀνυπεύθυνον εἶναι, τὴν δὲ τύχην ἄστατον ὁρᾶν, 
τὸ δὲ παρ᾽ ῥωυᾶς, ἀδέσποτον, ᾧ χαὶ τὸ μεμπτὸν χαὶ τὸ 

΄ Ρ ΙΜ ᾿ ᾿ ’ ὅτι τὰ χὰ ᾿ - 
ἐναντίον παραχολουθεῖν πέφυχεν; (131) ἐπεὶ χαὶ χρεῖττον 

ἦν τῷ περὶ θεῶν μύθῳ χαταχολουθεῖν ἢ τῇ τῶν φυσι- 
[ων ,ὕ ΄-ὦ ᾽ ᾿ Ὶ ΓΔ 1» χῶν εἱμαρμένῃ δουλεύειν ᾿ ὃ μὲν γὰρ ἐλπίδα παραιτή- 

- ΙΝ “Ὁ ΄ ᾽ν 23 ᾽ 

σεως ὑπογράφει θεῶν διὰ τιμῆς, ἢ δ᾽ ἀπαραίτητον ἔχει 
τὴν ἀνάγχην. τὴν δὲ τύχην οὔτε θεόν, ὡς οἱ πολλοὶ 

φ ω ἢ ΝΑ ὰ α΄, ΄ω 
νομίζουσιν, ὑπολαμόάνει': οὐδὲν γὰρ ἀτάχτως θεῷ 

, ὦ , ἢ γρ’ " ἴ λ Ρ, » πράττεται" οὔτ᾽ ἀθέῤαιον αἰτίαν" οἴεται γὰρ ἀγαθὸν 
30 μὲν ἢ χαχὸν ἐχ ταύτης πρὸς τὸ μαχαρίως ζῆν ἀνθρώ- 

᾽ν" . ’ὔ ’ 4 δὼ 

ποις μὴ δίδοσθαι, ἀρχὰς μέντοι μεγάλων ἀγαθῶν ἢ 

χαχῶν ὑπὸ ταύτης χορηγεῖσθαι" [135] χρεῖττον εἶναι 

νομίζων εὐλογίστως ἀτυχεῖν ἢ ἀλογίστως εὐτυχεῖν " 
βέλτιον γὰρ τὸ χριθὲν ἐν ταῖς πράξεσι χαλῶς ὀρθωθῆναι 

45 διὰ ταύτην. Ταῦτ᾽ οὖν χαὶ τὰ τούτοις συγγενῆ μελέτα 
διὰ παντὸς ἡμέρας χαὶ νυχτὸς πρὸς σεαυτὸν χσὶ πρὸς 

4 ΄“« “'κ ) φ «,.,} το φΨ ᾽ν 

τὸν ὅμοιον σεαυτῷ, χαὶ οὐδέποτ᾽ οὔθ᾽ ὕπαρ οὔτ᾽ ὄναρ 
διαταραχθήση, ζήσῃ δ᾽ ὡς θεὸς ἐν ἀνθρώποις" οὐθὲν 

γὰρ ἔοικε θνητῷ ζῴῳ ζῶν ἄνθρωπος ἐν ἀθανάτοις ἀγα- 
80 θοῖς. 

Μαντιχὴν δ᾽ ἅπασαν ἐν ἄλλοις ἀναιρεῖ ὡς χαὶ ἐν τῇ 
μιχρᾷ ἐπιτομῇ χαί φησι" « Μαντικὴ ὡς ἀνύπαρχτος, 
εἰ δὲ χαὶ ὑπαρχτή, οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς ἡγοῦ τὰ γινόμενα. ν 
τοσαῦτα χαὶ περὶ τῶν βιωτιχῶν χαὶ ἐπὶ πλείω διεί- 
λεχται ἀλλαχόθι. 

ρηναϊκοὺς περὶ τῆς ἡδονῆς" οἱ μὲν γὰρ τὴν χαταστη- 

ματιχὴν οὐχ ἐγχρίνουσι, μόνην δὲ τὴν ἐν χινήσει" ὁ δ᾽ 
ἀμφοτέραν, ψυχῆς καὶ σώματος, ὥς φησιν ἐν τῷ περὶ 

’ “-. ᾿ μ᾿ φῳ [ἀ ᾿ ΓΣ 

κἱρέσεως χαὶ ψυγῆς καὶ ἐν τῷ περὶ τέλους χαὶ ἐν τῷ 

, ὶ βθί ὶ ἐν τῇ πρὸς τοὺς ἐν δ υτιλήνη φιλο- ι0 πρώτῳ περὶ βίων καὶ ἐν τῇ πρὸς τοὺς νὴ 
ὔ “ἕω μ δ ’  κ( 

σόφους ἐπιστολῇ. διοίως δὲ καὶ Διογένης ἐν τῇ ἑπταχαι- 
᾿ δ ͵ - -ο ΄“- , 

δεχάτυν, τῶν ἐπιλέκτων καὶ Μητρόδωρος ἐν τῷ Τιμοχράτει 
λέγουσιν οὕτω" « Νοουμένης δ᾽ ἡδονῆῇς τῆς τε χατὰ 
χίνησιν χαὶ τῆς χαταστηματιχῆς. ν ὃ δὲ ᾿Επίχουρος ἐν 

- , ΠΣ χὲ ’ Ἡ ᾿ Ν ᾿ ν 
46 τῷ περὶ αἱρέσεων οὕτω λέγει" « Ἢ μὲν γὰρ ἀταραξία 

χαὶ ἀπονία χαταστηματιχαί εἰσιν ἡδοναί, ἥ δὲ χαρὰ 
χαὶ εὐφροσύνη χατὰ χίνησιν ἐνεργεία βλέπονται. » (137) 

ων 

ἔτι πρὸς τοὺς Κυρηναϊχούς" οἱ μὲν γὰρ γείρους τὰς σω-20([32). 

ματικὰς ἀλγηδόνας τῶν ψυχικῶν: χολάζεσθαι γοῦν 

80 τοὺς ἁμαρτάνοντας σώματι" ὃ δὲ τὰς ψυχικάς. τὴν 

γοῦν σάρκα τὸ παρὸν μόνον χειμάζειν, τὴν δὲ ψυχὴν 
χαὶ τὸ παρελθὸν χαὶ τὸ παρὸν χαὶ τὸ μέλλον. οὕτως 
ὝΎ , “Ὁ ὰ Ἶ ΄- τ ν , ν ΡΣ 

οὖν καὶ μείζονας ἡ δονὰς εἶναι τὰς τῆς ψυχῆς. ἀποδείξει 

ὲ γρῆται τοῦ τέλος εἶναι τὴν ἡδονὴν τῷ τὰ ζῷα ἅμα Δ) 

ΒΙΒΑ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

πἰδὶ ισιη46 ; φαῖρρε υἱγίπέος ἡμομηά υἱία σοηλιηείςα 

δμηί,) μομπάαηπμυϊέα δοραγαγία υἱν δι πο. (33) 

Ναπι χιιθὴὶ ἐπ αὐϑὶγαγὶς 60 ρῥγο δία" ΟΥ̓ΘΉι 6559 φμὶ εἰ 
Ρὶ6 ἀε αἰΐξ ορίπαΐι", πιογίεπιᾳ μα πιρφαηι πισίπεὶέ, 8- 
περῖψι6 παίμγοξ γαίΐϊοπα μβαϑεοί ςιϑαμοίμηι, οχίν πὶ ηι- 
σι δοπούηι γαοίϊο αα ἐπιρίοη ἄμιπι ραναδίἑοφιιο 6586 
σοι ργομεπαἰξ, πιαίογιηι ἀμίδα ἥποηι ἀμί ἰδιρογα απ 
αοἰογο5 ὕγουος μαῦθγο, πιδοοοδί(αἰθηι ὑοτο, α φιῖδιιοαύσι 
αονεϊπαηι ἐπα μοίαπι οπιιμηι, πιηίϊαί ραγίμμ α 70Γ- 
ἐμπα, ραγίϊ) ΡΟΉΟΣ ΟΣ 6556, φιιοί πεορεοίίαίοηι πὲ 
οὐποχίαῃε 6556, ἱποίαδιϊοπι απμίοηι “ογ (παῖ σεγπαί, 
φμοά αμίοηι α ποὺὶς 65ἐ ἀοπιϊπαίμ ςαγοῦα, ἰα φιιοᾶ γτε- 
Ρ᾽Θμοπ5ὶο οἱ σοπίγαγ πηι δοἱοθί 6 υοδίϊρίο διιδδοῃ μὰ ((39 
φμὶρρο ρηε5ίαδαίς υοί Καδιίαηι ψμδ ἀκ αἰἱὶς ἰτασ τ 56-- 
φιιϊὶφιαπιρ᾿υϑισογμηι δου Γο  αίο : {ἴα οπὶηι ΦΡροηι Ὁδη (δ 
οδίοη αἰί οἰ ἀδογιθπ, ἔσο ἱπουϊαδέϊοῃι ποροςςὶαίεδης, 
λαϑεῖ. ον ἐμπαηὶ υογῸ πόφιιο ἀσαηΊ, τι ρμἐειγὶπεὶ σμδρίσαπ.- 
ἔμ᾽, 6556 ρμίαί (πἰ δὲ οπῖπι δι αρὶί (ΘηιοΥΕ), πόσις ἰπ.- 
δίαδίἑοηπι σαιιδαηι : πολρο αΥϑὶ Γαΐ ποὸ δοπιιπι πδο γηα- 
ἵμπι ἐα ας αὦ δοαίο υἱυσπάιηι ποπιϊπίδιις ἀατγὶ, ρτὶπ- 
εἱρία ἑαῃιοι πιασπόγμι ὕοηογηι αμί πιαίογιηι αὖ ἱςία 
διρρεα αν; (135) ργωϑβίαγα ρμίαπε σἰπι γαίοπο 6556 
ἐγ) γείϊσοηι σία αὔδηιιο γαίοηο Χο ίσοηι : πιο 65 ' Θπίης 
ἴηι αοἰοπίθμς φιιοα δόηα μαϊοαίπεηι 65, Ρϑν' ϑαπὶ αἱσογή. 
μῶὼς ᾿ψιι" αἰφιο ᾿ὲς κἰγεϊἶα ἐμ ἰσσιπι ἱρ56 οἱ σέηςι ἐμὴ 
δἰ ηυὐδὶ ΘΟΙΡΟΥ αἰ6 ποσίιφιο πιραϊέαγο: ἑία πιεπφμαῆι ΡΕῈΤ 

δο)πία ἱποογιμίαυα ρμογίμγϑαίϊίΐοηο μα σαρὶ ροίοτὶς, 

υογμηι φμαδὶ αἀδιι5 ἐπίο" Ποηιΐ65 υἱυδϑ5: πἰμιὶΐ δηἰ) δἐ- 
γι1{15 ε5έ πιογίαἴὰ απιπαπίϊ υἱυδῆς ποπιο ἱπ ἐπιπιογίαι-. 
διι5 δοπὶξ. 

ὈΓν πα ηθ πὶ δυίοπη οἸηηθη ἰῃ 8}1}8 (01}1{, βίου! οἵ ἴῃ 

Ῥᾶγγὰ Ερίίοπηβ, ἀϊοϊίχυς : δὲυἱπαίϊο ποπ βιιδοϊδίϊξ; δὶη 

ατίθγι διεδαιδίϊέ, πὶλὶὶ αα πος ἐαὶδίϊηιδς ρον (ἱππότα στα 

; ἐγ : ωπί. Ἠδὸ οἱ 46 [8 χυί υἱίδηι ἱπίογιιδηΐ μ᾽ υγχυα ἰνΐ5 
(36) Διαφέρεται δὲ πρὸς τοὺς Κυ- 28 ἃ[|5 οἰΐδπὶ ἴῃ Ἰοοἱβ ἀϊβρυϊαίδ δαί. (136) Ὠἰβϑομ δυΐοπ ἃ 

ΟΥγοηδίεἷβ 46 νοϊυρίαί6., 11} δ ΐπι πο Θ8ηι 4 ἰῃ εἰαία 

ἐ5ῖ, 860 οδπ 5010} ια ἱπ τηοῖαι 51 δύ ππί; εἷς δυίδηι 

υἱγαπηυθ, δηίϊμηΐ 50 ]Πςοἱ ΘΟΓΡΟΓίβ4υ 6, οοπιρί οἰ αν, αἱ αἱξ 

ἴῃ Πἰυγο ἀς ΕἸδο(ίοηα εἰ ἔυρα, οἱ ἐπ το ἀ6 Εἰπὸ, οἱ πη ργίπιο 

ἀς Ια “οἱ ἴῃ Ἐρίβίοϊδ δὰ ΜΓ] ΟΠ Π565 Ρἢ}]οβορῖίιοβ. δὶς εἰ 

ὈΪΟσΡΏΟ5. ἴῃ δΟρ πο ἀοοίπιο ΕἸδείοτγιπὶ οἱ Μοίγοϊζογαυς ἴῃ 

Τιοογαίο ἀἸουηΐ ᾿(8 : Οτε)ι υ61Ὸ ἐπι ἰοΠ ρας υοἱμρίαξ οἱ 

σι ἐπ πιοίιι δἰέ οἱ σία ἐπ δίαίιι. Ἐρ᾽ουγΓυ5. δυίΐοῃι ἴῃ 

το ἀὰ Ε]ος(οπῖθι5 [4 ἀἰοϊί : Δαπιφμα ρου ἐγ δαί οη 8 

αοἰογίδφμο νασαΐϊο ςοπ δία ος δπί υοἱμρίαίες, σαπα πη, 

τῦγὸ ας ἰορίἰἰα δοσμπαάπηι τιοίμ)η αοἰΐοπο σογπμπ με Γ. 

[(6π| δάνογθυϑ Ογγοπδίοοϑβ : {ΠΠ| ΘηἷπΠλ ςογρογὶβ ἀο] οτὸϑ 

ἀοϊογίογοβ. δγγαηΐυγ ἀο] γί θυ} Δη Πλΐ ; ΘΟγρογὸ οηΐτη μεῦ- 

οδηΐοβ ογιοίαγὶ : ᾿] 0 δ ὉΠ} δ; Ππ)ὶ ἀο]ογοθ. Οδγηθπὶ δὨ ἢ 

ΡΓΘΒΟ ἢ ἰδης πο ἀοίοτα δήϊοϊ, δηϊμγυπιὶ γόγὸ οἱ μγα"- 

ἰογῖο οἵ ργιοβε μέ! οἱ [αΐαγο. Ηδο ἰρίίυγ γδίίοπμο ἀπιηὶ 480- 

4116 Π.8)ΟΓ65 6558 νο]ρίδίο8. [οπηοηβίγαιομθ υογὸ Ὁ ἴα Γ, 

αυοιὶ 511 νο] ἢ 5 115, απο δη δ} }ἃ 5] αἴ4υς πᾶίᾶ βιηΐ, 
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τῷ γεννηθῆναι τῇ μὲν εὐαρεστεῖσθαι, τῷ δὲ πόνῳ προς- 
χρούειν φυσιχῶς χαὶ χωρὶς λόγου. αὐτοπαθῶς οὖν 

φεύγομεν τὴν ἀλγηδόνα, ἵνα χαὶ ὃ Ἢ ραχλῇ 6 φεύγοι γηδόνα, ραχλῆς καταῦι- 
, »" ὅν Γ 

ὀρωσχόμενος ὑπὸ τοῦ χιτῶνος βοΐ 

Λάσχων, ἰύζων" ἀμφὶ δ᾽ ἔστενον πέτραι 
Λοχρῶν τ᾽ ὄρειοι πρῶνες [ἐὐθοίας τ᾽ ἄχρα. 

ἰδία φιυϊἄοῃ) ἀο] πέγὶ, οὐοπαϊ οομ γα ἀοίογα Ὠαίυ γα 6 οἔ 

ἄΡ540.6 γα 0Π}8 Δα πη ΠΟ} 0 σΟΓηΐπι8. Νοβίγα οὐμβὸ βρυοηίθ 

“οούθηι Πιρίμ,, βίου} οἱ ΠΘΓΟΌ]65 Δ0 Τὰ πίοἃ ᾧιιπι ΟΟη51- 

πηογοίαγ, οἰδηγδί 

το 6Π5, ἸΔΠ]ΘΠίω2Π8 : ἱπσ ΒΟ Ὀδηΐ μοίΓα" 

οἰγουπι, Ποσγοῦ ἢ Τηοηΐθ8, ΒΟΟΡῈ}ΐ ΕΠ οἰοϊ. 

(138) διὰ δὲ τὴν ἡδονὴν καὶ τὰς τέχνας αἱρεῖσθαι, οὐϑ ο( (38) γοϊυρίαι8 γογο οδυ8δ εἰίδπι γε ποϑ ΔΙΡΙοοεἰΐ, ποη 
δι᾿ αὑτὰς, ὥςπερ τὴν ἰατρικὴν διὰ τὴν ὑγίειαν, καθά 
φησι καὶ Διογένης ἐν τῇ εἰχοστῇ τῶν ἐπιλέχτων, ὃς 
χαὶ διαγωγὴν λέγει τὴν ἀγωγήν. ὃ δ᾽ ᾿Ιὑπίχουρος καὶ 
ἀμώριστόν φησι τῆς ἡδονῆς τὴν ἀρετὴν μόνην, τὰ δ᾽ 

ν- ςφ 

Ῥγομρίογ 86, δίουυἱ πηραϊοἰηδπη ὈγΟρίογ βδηϊϊαίθπι, υἱ αἰἱΐ 

οἱ Ὀίἱοόμοποβ ἰἱῃ υἱοθβίπο ΕἸθοϊογηπη, 41ἰ| οἱ ογυἀ!οῃθπὶ 

ἀἰϊοὶ! οβθα οδ᾽οοίαπηοηίυπι δὰ οἰϊιαπι (Δ]]Θπάυπμ. Αἱ γθγὸ 

ἘΡσΌΓΙΙΒ ἰπϑορδγαὈ!]6 πὶ φυοαυς ἀἰοϊ 6856 ἃ γνοϊυρίαίε υἱγία - 
, , κ᾿ “ 

ἄλλα χωρίζεσθαι, οἷον βροτά. Καὶ φέρε οὖν δὴ νῦν τ6μ 8018 π|, Οδἴογα ὑθγῸ ϑϑραγαγὶ, ψυίΐρρα πιογία)!ἱα. ἀφοάυπι 
τὸν χολοφῶνα,, ὡς ἂν εἴποι τις, ἐπιθῶμεν τοῦ παντὸς 
συγγράμματος καὶ τοῦ βίου τοῦ φιλοσόφον, τὰς χυρίας 

10 αὐτοῦ δόξας παραθέμενοι χαὶ ταύταις τὸ πᾶν σύγ- 
ἴραμμα καταχλείσαντες, τέλει χρησάμενοι τῇ τῆς εὐ- 
δαιμονίας ἀρχῇ. (ι80) [α΄.] Τὸ μαχάριον καὶ ἄφθαρτον 
οὔτ᾽ αὐτὸ πράγματ᾽ ἔχει οὔτ᾽ ἄλλῳ παρέχει, ὥςτ᾽ 
οὔτ᾽ ὀργαῖς οὔτε χάρισι συνέχεται" ἐν ἀσθενεῖ γὰρ πᾶν 

30 τὸ τοιοῦτον. Ἔν ἄλλοις δέ φησι τοὺς θεοὺς λόγῳ θεω- 
ρητούς, οὖς μὲν χατ᾽ ἀριθμὸν ὑφεστῶτας, οὖς δὲ χαθ’ 
διοειδίαν ἐχ τῆς συνεχοῦς ἐπιρρύσεως τῶν ὁμοίων εἰ- 

δώλων -ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποτετελεσμένων ἀνθρωποειδῶς. 
[5.1 Ὁ θάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς τὸ γὰρ διαλυθὲν 
ἀναισθητεῖ, τὸ δ᾽ ἀναισθητοῦν οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς. [γ΄.] 

“Ὅρος τοῦ μεγέθους τῶν ἀδονῶν ἣ παντὸς τοῦ ἀλγοῦντος 

ὑπεξαίρεσις. ὅπου δ᾽ ἂν τὸ ἡδόμενον ἐνῇ, καθ’ ὃν ἂν 
γρόνον ἦ, οὐχ ἔστι τὸ ἀλγοῦν ἢ τὸ λυπούμενον Ἢ τὸ 
συναμφότερον. (19) [δ΄.] Οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν συν - 

30 ελῶς ἐν τῇ σαρχί, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄκρον τὸν ἐλάχιστον 

“ρόνον πάρεστι, τὸ δὲ μόνον ὑπερτεῖνον τὸ ἡδόμενον 
χατὰ σάρχα οὐ πολλὰς ἡμέρας συμθαίνει. αἵ δὲ πο- 
λυχρόνιοι τῶν ἀρρωστιῶν πλεονάζον ἔγουσι τὸ ἡδόμενον 
ἐν τῇ σαρχὶ ἥπερ τὸ ἀλγοῦν. [ε΄.] Οὐχ ἔστιν ἡδέως 

85 ζὴν ἄνευ τοῦ φρονίμως χαὶ χαλῶς καὶ δικαίως, οὐδὲ 

φρονίμως χαὶ καλῶς καὶ δικαίως ἄνευ τοῦ ἡδέως. ὅτῳ 

δὲ μὴ ὑπάρχει ζῆν φρονίμως καὶ χαλῶς χαὶ δικαίως, 
οὖχ ἔστι τοῦτον ἡδέως ζῆν. [τ΄.} “Πνεκα τοῦ θαρρεῖν 
ἐξ ἀνθρώπων, μὴ χατὰ φύσιν ἀρχῆς χαὶ βϑεσιλείας 

ἀγαθοῦ, ἐξ ὧν ἄν ποτε τοῦθ᾽ οἷός τ᾽ ἡ παρασχευάζεσθαι, 

((}) ἔνδοξοι χαὶ περίδλεπτοί τινες ἐδουλήθησαν γενέ- 
σθαι, τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀσφάλειαν οὕτω νομίζοντες πε- 

ριποιήσεσθαι. ὥςτ᾽ εἰ μὲν ἀσφαλὴς ὃ τῶν τοιούτων 

βίος, ἀπέλαβον τὸ τῆς φύσεως ἀγαθόν’ εἰ δὲ μὴ ἀσφα- 

45 λής, οὐχ ἔχουσιν οὗ ἕνεκα ἐξ ἀρχῆς χατὰ τὸ τῆς φύ- 

σεως οἰκεῖον ὠρέχθησαν. [ζ΄.] Οὐδεμία χαθ᾽ ἑαυτὴν 

ἡδονὴ χαχόν, ἀλλὰ τὰ τινῶν ἡδονῶν ποιητικὰ πολλα- 

πλασίους ἐπιφέρει τὰς ὀλλήσεις τῶν ἡδονῶν. (142) [γ΄.] 

Εἰ χατεπυχνοῦτο πᾶδα ἡδονὴ καὶ χρόνῳ καὶ περὶ ὅλον 

δ0 τὸ ἄθροισμα ὑπῆρχεν ἢ τὰ χυριώτατα μέρη τῆς φύ- 

σεως, οὐκ ἄν ποτε διέφερον ἀλλήλων αἱ ἧδοναί. [6.1] 

Εἰ τὰ ποιητικὰ τῶν περὶ τοὺς ἀσώτους ἡδονῶν ἔλυε 

τοὺς φόθους τῆς διανοίας τούς τε περὶ μετεώρων χαὶ 

2 ων 

4 Ξ 

ἰοϊταν πυπὸ σο]ορῃοπόὸμη δ ἀπη}8, υἱ ἰΐα αἰ χογίπι, οἵ (ο 8 

ὉροτΓίβ οἱ υἱΐφ ΡΠ σορΐ,, γαῖ. ἰρϑὶ 8 δοη ο π|85 8} } οἱ Π [08 

Ὠϊϑ]ιθ οπηποῃος Ορυϑ ποβίγυπι ΘΟΠποΙυἀοπίοϑ, ἢπ6 ἴΠΠ0 υἱδη(65 

χαΐ [εἰ οἰ δ 15 δο Βοδιἀϊ πἰβ ἰπἰ πὶ δἰ(. (439) [{.} Ουοά 

Ὀοδίαπι δίχιιο ἱπιπιογίδ]α οδί, ποάυδ ἰρϑυπὶ ποροίία ἰιαροΐ 

ΠΟη6 811} ὀχ ἰδοῖ, αὐ πόας ἰγὰ που στα ΘΟ ἸΠΘΔΙΕΓ : 

χυΐρρα ᾿νυυδιμοα! οπιηΐα ἱπιθ 6 0}}}8 80 π|. 1 811|8 ὙΟΓῸ αἰΐ 

ὁεος γαϊΐοπα ρογερίοἷ, 8}105 4υ ὁ πὶ Πυπιθγο ϑ80 5 δίοῃί68, 

8]105 γοῦο βοοιιβατῃ βροοίοὶ βἰνΠ ἀί ποι ὁχ ρογροίυδ 5ἰΠπ|}- 

Ἰΐυπι δἰπιυ]δογογιη) ΠΕ Ιοπία χυδ ἰῃ ἰὰ ἰρϑυπλ ρογίθοίᾳ 5ἰπί. 

᾿υπιᾶπᾶ ερϑοῖθ. [11.1 Μοῦβ πἰμι}} 84] πο5 : φυσᾷ ἐπίμη ἀ͵880- 

Ἰυΐηιη οδῖ, κοῆϑιι σγοῖ; φιοί δυιΐθμη 56π8ι οᾶτγαί, μ1}}}} δ ΠΟΒ. 

[1Π|.] Τογπηΐπι5 πα σπ 1 1π|5 γ ΟΠ ρ(δ[ΠΠῈ ΟἸΏ ἰδ αιοῦ ἀοϊοαΐ 

δ] ]αϊϊο οοἱ. Οδίουιηχυα στογο ἱποϑί νοϊυρίας, φυᾶπὶ 61] 

ἰνὶ οδί, πἰμ}} ὁδί φιοα ἀο]οδί δυΐ αἰποϊδίαν πγογα δι} αὐγαπι- 

418 βιηυ}. (440) [Υ̓Ὶ Νοπ πιογαίυγ ρογροίμο 'π οᾶγηο αυοά 

ἀοϊοῖ, 50 βιι πη 0}5 ἀ0]0Γ πιϊπίπνυπι ἰοπηρυ5 ὀπγαΐ ; ΔΙ 4. 

δοίυμῃ βυρογαΐ ἰὰ χιοᾶ ἀε!οοίαί ολγηθηι, ΠΟ Πλ]105 ἀἴ68 

οοπίϊπαϊί(, Αἱ ἀϊυϊυγηὶ πιογθϊ 015 Πιαροηΐ ἵπ ΟᾶΓΏΘ αιοῦ 

οὈεοἰεἴ φυᾶπὶ φυοᾶ ἀοϊεαί. [Ὁ.} Νοη ροίεϑί Ἰυσυπάθ Υἱνΐ, 

Ὠἶκὶ ὑγυδεοπίογ οἱ ᾿οποϑία 80 [1516 Υἱνδίυγ, ὨΘ4Ὰ6 Ργιιάοπίογ 

οἱ ποποβία ἂς ἠυκία, πἰδὶ ὑυσιπάο. Οὐοίο δΔυίοπι οὐ 4116 

ποη οοπί σοῦ! νἴνογο ργυαάοηίογ οἱ Ἰοπαβία 80 υδί6, ΠΝ ἢοτί 

ποη ροίοβΐ υἱ ἡυουπάο τἰναί. [ΥἹ.] Ῥγορίεγ Πάυείδηι 86 8- 

τἰἰαἴοιπυο 40 Ποπιπίθιι8, ποη βοουπάνπι Παίαγδπι Ῥγίποὶ- 

ρΡαΐυϑ οἱ τοσπὶ ργὸ θ0πὸ [81], Ἔχ φυΐθυ8 Ρο(υοτγὶε Δ] 14υ]}9 

Ἰιος [δῖ ραγᾶγδ, ([41) β)ουίοϑὶ δίχιι:θ σοηϑρίου 40} 8Π| 6558 

οὐρίογυπί, [8 86, αἱ Δ ποπιεπΐδυ5 [0] οββοπί., δἀθρίῃγοϑ 

οχἰβιππδηῖοβ. [8641 δὶ φυϊάσῃι (υ{8 51} (4]1πῇ Υἱίδ, πδίιγαθ 

Βοπιμη γϑοορογυπί ; 5Ϊ[η τηΐπυ}8., ΠΟῚ ᾿ιδοηΐ οὐ}ι5 τοὶ ρτδΕ ἃ 

ργϊποϊρίο βοευπάϊμπι παΐυγαΒ ρτγοργίοἰδίεπι δρροίἰογυηΐ. 

[Υ̓ΤῚ.1 ΝΌΠΑ ῥροῦ 8656. νολρίδϑ ΠΏ8}Π} ἐδὲ, 86ἃ οἤοϊοηπίϊα 

αυδτγιπδπη γοϊυρίαίαπη πη} 1 1068 ἱησογιηΐ τοϊυρίαίι τα 

Ραγίαγθδίίοποθ. (442) {Υ̓Π1.} δὶ ουπηϊαγοίαγ γοϊυρίδ 

οἰπηΐβ. οἱ ἰοαρογα οἵ ρὸγ ἰοΐδηῃ οοπογοίίοποπι ἤογοί δὺΐ 

πιαχίπια ρεϊποίραϊοβ παίπγεθ ρᾶγίοβ, ποημδχιδηὶ ἃ δὲ 

ἰηνίοομι αἰ ογγοηΐξ υοϊυρίαίοβ. [[1Χ.] 51 θὰ αὐ δυηΐ 

Ἰαχυγοβία οἰἤςιοπίϊα νοϊυρίαίυπι τηοθίιι5 δηϊπιὶ 80] σογθηΐ, 

«υ] ἦἄο εαἹοίι5. οἱ ἀθ τπογίθ εἴ ἀᾳ ἀοϊοτγίυ8 808ΐ» 



-- 
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θανάτου καὶ ἀλγηδόνων, ἔτι τε τὸ πέρας τῶν ἐπιθυμιῶν 
ἐδίδασχεν, οὐχ ἄν ποτ᾽ εἴχομεν ὅ τι μευψαίμεθα αὐτοῖς 

[ὦ ’ [ωκὸ ΄σῳω Ἁ 5.5, ͵ 

πανταχόθεν εἰςπληρουμένοις τῶν ἡδονῶν, καὶ οὐδαμόθεν 
οὔτε τὸ ἀλγοῦν οὔτε τὸ λυπούμενον ἔχουσιν, ὅπερ ἐστὶ 

ὅ τὸ χαχόν. [{΄.] Σἰ μηθὲν ἡμᾶς αἱ περὶ τῶν μετεώρων 
ὑποψίαι ἠνώγλουν καὶ αἱ περὶ θανάτου μήποτε πρὸς 
ἡμᾶς ἐστι, ἔτι τε " τετόλμηχα νοεῖν τοὺς ὅρους τῶν 

ἀλγηδόνων χαὶ τῶν ἐπιθυμιῶν, οὐχ ἂν προςεδεόμεθα 
φυσιολογίας. (43) [ια΄.] Οὐχ ἦν τὸ φοδούμενον λύειν 

10 ὑπὲρ τῶν χυριωτάτων, μὴ χατειδότα τίς ἣ τοῦ σύμ- 
παντος φύσις, ἀλλ᾽ ὑποπτευόμενόν τι τῶν χατὰ τοὺς 
υὔθους" ὥςτ᾽ οὐχ ἦν ἄνευ φυσιολογίας ἀχεραίους τὰς 

ἡδονὰς ἀπολαμδάνειν. [ι6΄.] Οὐθὲν ὄφελος ἦν τὴν κατ᾽ 
ἀνθρώπους ἀσφάλειαν χατασχευάζεσθαι, τῶν ἄνωθεν 

16 ὑπόπτων χαθεστώτων χαὶ τῶν ὑπὸ γῆς καὶ ἁπλῶς τῶν 

ἐν τῷ ἀπείρῳ. [1γ΄.] Τῆς ἀσφαλείας τῆς ἐξ ἀνθρώπων 
γινομένης μέχρι τινός, δυνάμει τ᾽ ἐξεριστικῇ χαὶ εὖ- 
πορία εἰλιχρινεστάτη γίνεται ἡ ἐχ τῆς ἡσυχίας χαὶ 

ἐχχωρήσεως τῶν πολλῶν ἀσφάλεια. (144) [ιδ΄.] Ὁ τῆς 
30 φύσεως πλοῦτος χαὶ ὥρισται χαὶ εὐπόριστοός ἐστιν, ὁ 

δὲ τῶν χενῶν δοξῶν εἰς ἄπειρον ἐκπίπτει. [τε΄.] Βρα- 
χέα σοφῷ τύχη παρεμπίπτει. τὰ δὲ μέγιστα χαὶ χυ- 
ριώτατα ὃ λογισμὸς διῴχηχε χαὶ χατὰ τὸν συνεχῆ 

χρόνον τοῦ βίου διοιχεῖ χαὶ διοικήσει. [ις΄.] Ὁ δίκαιος 
86 ἀταραχτότατος, ὃ δ᾽ ἄδιχος πλείστης ταραχῆς γέμων. 

[ι.ζ΄.] Οὐχ ἐπαύξεται ἢ ἡδονὴ ἐν τῇ σαρχί, ἐπειδὰν ἅπαξ 
τὸ χατ᾽ ἔνδειαν ἀλγοῦν ἐξαιρεθῇ, ἀλλὰ μόνον ποιχίλλε- 
ται. [ιη΄. Τῆς δὲ διανοίας τὸ πέρας τὸ χατὰ τὴν ἡδονὴν 
ἀπεγέννησεν ἥ τε τούτων αὐτῶν ἐχλόγησις χαὶ τῶν 

80 διμργενῶν τούτοις, ὅσα τοὺς μεγίστους φόδους παρε- 
, Ν ᾿ , ε ν ἢ 

σχεύαζε τῇ διχνοία. (τ45) [ι0΄. Ὃ ἄπειρος χρόνος 
Υ̓́ Ψ ᾿ φ" ’ ᾿ ; 

ἴσην ἔχει τὴν ἡδονὴν χαὶ ὁ πεπερασμένος, ἐάν τις 
αὐτῆς τὰ πέρατα χαταμετρήσῃ τῷ λογισαῷ. [χ΄.] Ἡ 

μὲν σὰρξ ἀπέλαῤε τὰ πέρατα τῆς ἡδονῆς ἄπειρα, χαὶ 
ν 3 , ’ « δ 856 ἄπειρος αὐτὴν χρόνος παρεσχεύασεν. [χα΄.] Ἡ δὲ 
διάνοια τοῦ τῆς σαρχὸς τέλους χαὶ πέρατος λαθοῦσα 

Ἁ , Α 4 ΄“Ὡ ἐω , , 

τὸν ἐπιλογισμὸν καὶ τοὺς ὑπὲρ τοῦ αἰῶνος φόβους ἐχλύ- 

σασα τὸν παντελῇ βίον παρεσχεύασε χαὶ οὐθὲν ἔτι τοῦ 
ἀπείρου χρόνου προςεδεήθημεν' ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἔφυγε τὴν 

40 ἡδονήν, οὐδ᾽ ἡνίκα τὴν ἐξαγωγὴν ἐκ τοῦ ζὴν τὰ πρά- 
γματα παρεσχεύαζεν ὡς ἐλλείπουσά τι τοῦ ἀρίστου βίου 

, λ 6΄ Ὅ ὰ ΄ ῷ ΄“« ’ 

χατέστρεφεν. (τ46) [χθ΄.] Ὁ τὰ πέρατα τοῦ βίου χα- 
.“.λ 2 9 ’ ’ Ἁ ν.Ϊ φ΄ῳ φν τειδὼς οἶδεν ὡς εὐπόριστόν ἐστι τὸ τὸ ἀλγοῦν κατ᾽ ἔνδειαν 

ἐξαιροῦν χαὶ τὸ τὸν ὅλον βίον παντελῇ χαθιστάν ὥςτ᾽ 
40 οὐδὲν προςδεῖται πραγμάτων ἀγῶνας χεχτημένων. 

[χγ΄.] Τὸ ὑφεστηχὸς δεῖ τέλος λογίζεσθαι χαὶ πᾶσαν 
“ ) 9 ὰ Ὁ ξ ᾽ » ἢ Ε ΝΑ 

τὴν ἐνάργειαν, ἐφ ἣν τὰ δοξαζόμενα ἀναγομεν" εἰ δὲ 

μή, πάντ᾽ ἀχρισίας χαὶ ταρχ λῆς ἔσται μεστά. [χϑ΄.] 

Εἰ μάχη πάσαις ταῖς αἰσθήσεσιν, οὐχ ἕξεις οὐδ᾽ ἃς ἂν 

60 αὐτῶν φῆς διεψεῦσθαι πρὸς τί ποιούμενος τὰν ἀναγωγὴν 

χρίνης. (7) [κε΄.] Πἴ τιν᾽ ἐχθαλεῖς ἁπλῶς αἴσθησιν 

χαὶ μὴ διαιρήσεις τὸ δοξχζόμενον χατὰ τὸ προςμένον 

χαὶ τὸ παρὸν ἤδη χατὰ τὴν αἴσθησιν χαὶ τὰ πάθτ, καὶ 
πᾶσαν φανταστιχὴν ἐπιδολὴν τῆς διανοίας, συνταράξεις 

ΒΙΒΑ. [. ἘΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. 

ῬγΓωίζογοδαυθ 5ἰ υοϊυρίδίυπι) ἀοοογοηΐ ἤησθπι, ῃ}}}}} [12- 

ῬΕγΕ 08 400 608 ΟὈΪρᾶΓΘ ρΟβϑθπλ18, ὑπάΐχας τοϊυρίαιθας 

᾿ιδυγίο πὰ ϊβ ἰμφίδηξ68 πυ Πὅυ6 ἐχ ρᾶγία πος φυοὰ ἀοϊεγεῖ πος 

φυοά πιώγογε οοηβοογαίυγ μαἰοπίοβ, ἰὰ φυοὰ 6ο5ὲ πιδ!υμι. [Χ. 

51 Π1}}] Πο8 ἀθ σκθ βϑ "18 βυιβρίοἰοπρβ ρεγίυγ θδγοηΐ ποῦ 4125 

δυπί ἀ6 τηογία δ) χυϊὰ δὰ πο8 ρογιπογοηὶ, οἱ ........ ἰἢ- 

(6Π]Πἴσογα ἀοϊογαμη 80 νοϊυρίδίυπι ἤποβ, πο ἱπάϊρογοπηας 

ΡΠ γϑβίοΙορίδ. ([43) [ΧΙ.] Νοη οοτοί πηϑίυμ ἀο [15 χυα" πιδ χί παὶ 
ΠΙΟΙΠΘΗ βυπΐ ὀχοῦίεγα, πἰδὶ 48 μΙδπα πουΐοθοὶ 4υ6 εἰΐ 
ἰοἰἴᾳ5 παίυγδ,, δοὰ (θυ !οδιπὶ ΔΙ χυϊὰ βυδρίοδγείας : ἰίδψας 

ΠΟ ᾿ἰσεγοῖ ἀΌ5406 ρῃγϑβίοἰορία ρϑγοίρογα δίποογαβ γο]ηρίδίθ. 

[Χ11.}1 ΝΗ] φυϊάφυδπι μγοάεβϑοὶ πυμπηδηδη) 5ἰ δὶ ρᾶγαγο Ξβθσα-- 

ΓΙ δίοι, φυυπὶ οἷ βιρογπᾶ οἱ 4 80 ἰογγα βυπΐ βυσρεοίδ 
ἐβϑθηΐ 80 δἰ πῃρ] οἰΐεγ ας δυπΐ ἴῃ ἱηῇηΐΐο. [ΧΙΠ.] Ουυμν 
διυπι)δπᾶ δόουγί [88 ργοσγοαϊδίιγ ὑϑηυς δὰ αἰαυϊὰ, α διοα δίς 
ἀοίγαθηάϊ οἱ ορυεπίίἃ ἱπίορογγίπια ργουθηὶ αι! φυϊοῖα οἔ 
560 6558} ἃ ὙΠ]ΡῸ σοηκίδί δεοιγίίδ8. (144) [ΧΙΡ.] Ναίυγε ορος 

εἱ ἀεξπ!ία οἱ ραγθ ] 65 βαπί,, ἱπδηΐ πη δυΐθι ορπίοπυπ ἀϊ-- 
Ὑἱδ ἰπ ἱπῆπίίιπι Ἔχεϊἀυηί. [ΧΥ } Εχίσυδ χυφάδηῃ βϑρί πὶ 
[ογίπιπᾶ Οὔ οἷ , 49 γόγο βυηΐ πιαχίπιδ οἴ ργιποῖρα!α, ἀἐε- 
Ροβα! γαῖϊο οἱ ρεγροίυο υἱἵδο ἰοπηρογε ἀϊβροηϊ δίχα ἀϊεροποί. 

[ΧΥῚ].] Φυκίυβ ἃ ρογίγθδίίοπα γοιηο  ἰβοίπγυϑ, ἰπυδέυβ γόΓῸ 

ΡΙυγίπια Ῥογίαγθδιοηθ Ρ]οηαβ ὁδί. [ΧΥΠ] Νοπ ογοϑοὶξ ἰῃ 
ΘἌΓΠΘ γΟΪυ 85, αυυῺ 56Π|16] {04 Ρ6Γ ἱπάϊροπίίδηι ἀο]ου αὶ 
Δ] ίυπι οδΐ, 56 501πὶ γαγίαϊηγ. [ΧΥ{1.} ΡΟστὸ πιοηξὶς ἢηἰκ 
ἔπει 4υΐ δεευπάυπι νοϊρίδίθπ) ἐβὲ σθμυϊί, Ποτυπιαο ἔρεο- 

Γυπὶ Εἴ ΘΟγΓαΠ) απ: ]ν8 Ὀγορίηαυδ βυηί ἱηνοδί σαιϊο, αὐ 
ΠηΔ ΧΙ Π]08 ΖΠΟ5406 Πηοίυ5 Δ ΏΟ ρΑΓΔΟΔηΐ. ((45) [ΧΙΧ.] [π- 
Πηίϊξαπι ἰοπιρὺ8 0 Πηϊδιιπι ἀχυδπὶ μδραΐ νοϊυρίδίοπι, ἰ φυὶς 
γΟΙυρίδ 8 ̓ρϑῖα5 ἤΠ65 ταίοηβ προίἰαἴυγ, [ΧΧ΄.] σᾶγο χυϊάδεη 
γΟΙυρίΔ[15 ἤπ68 δοοορί! ἰηβηΐ 058, ἱππηϊυπηχυς ᾿μβδη) ἰοεηρυ 
οἴει. [ΧΧ].}] ῬΟΓΓΟ ΠΙΘΠΒ ΟΑΓΠΪΒ ἤποπὰ 86 ἰοΓηἰπιῖπ γαϊϊοὩρ 
Ῥεγίγδοίδηβ δἰ θγηίχαθ οχυΐα {ποῦ θυ νἱΐδηι οΠγηΐ οχ ρϑΙὸ 
σοπβυτηπηᾶίδηι (601, π}}}}!Π4 6 78πι ἰηΠηΐΐο ἰοηρογα ορας μ8- 
θυΐπιι5 : δὐὰ πεὸ γοϊυρίδίοπαη οἰυρὶξ, πὸ ἔστ αυΐάοπι ᾳυυμὴ 
ὀχίἴυηι οχ Υἱΐδ πιο  δϑίἷα ραγάγοηὶ, ἰΔηηυδπΠι 5ἱ δὰ ορ(ϊπηδπὶ 

Υἱ δ ταίϊοπεπὶ δ αυϊά ἀδθεββεῖ. (146) [ΧΧ]Ὶ.] Φυὶ νυἱίρβ 
(ἐγπλη08. ΠΟΥΪΐ, ποη ἱρηογδΐ ψυδηι 5ι[ ραγαθί]ο ἰά φυοά ἀο- 
ἴόγεπὶ θχ ἱπάϊοπίϊα παίυπη [0118 ΟἸηποπιαια υἱΐδιη ρεγίδοϊδιη 
οοῃϑί αἱ : τ 61}}}} ΠΟρΟΙ 5 Ορυβ 51 αυδ οογίδηιίηδ Πμδρρηῖ. 
[ΧΧΠ].] δυθβιδίεπίθπη Ὑθγο ΠῆΠ6 πὰ Ὑογεᾶγα δηΐπιο ορογίεὶ 
ΟΠΙΠΟΠΊΖΙΘ ον ἀθηζίαπι, δὰ 48πι οἃ σις Ορίπᾶπλυγ γοίογδ.- 
118 : ΔΙΙΟαυΪ οΠπ)ηΐδ γα οπθπὶ υἱοὶ! ἀοοί ἀογα απ ἔυπγι!- 
ἴυχυς ρίεπᾶ ογυηὶ. [ΧΧΙΥ͂.] 51 5ϑϑῃϑθυ8 ΟΠηηἶθι15 ΓΟρΌςΤαΒ, 
πὸ [105 αυϊΐάθπι 4008 [8]508 6556 ἀἰ χογίβ ΠΡ ΘΒ φυογβθιη ΓῸ- 
ἔεγρπαο αἰ υάῖοε5. ([47) [ΧΧΥ͂.] 51 χχθπὶ βἰπηρ! οἰοῦ οὐ ϊοίδς 
86 Π5}1Π| ΠΟΙ αἰ ν] 485 ἰά φυοὰ ορί παγίβ δοουπάυπι ἰὰ χυοά 

ὀχβρθοίδί ΘΟ ρΓΟ Δ ΟΠπ6πὶ αυοάᾳῃθ δηλ ΡῸΓ βοηϑιπι Πγα- 

50η5 ὁϑΐ, ἴῃ δίϊεοίι. ἰπδυρογ οἵ ὀπηηθῖῃ οἰεςίυπι ἱπηδσίηα- 

[Ἰοπἰ5 'π δηϊπηιπι, οοπ 68 οἰΐδηι ΓΕ 4105 φϑῆϑιβ Ορίηοπὸ 
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χαὶ τὰς λοιπὰς αἰσθήσεις τῇ ματαία δόξη,, ὥςτε τὸ χρι- 
τήριον ἅπαν ἐχδαλεῖς. [χς΄.] Εἰ δὲ βεθαιώσεις χαὶ 
τὸ προςμένον ἅπαν ἐν ταῖς δοξαστικαῖς ἐννοίαις καὶ τὸ 

μή, οὐχ ἐχλείψεις τὸ διεψευσμένον, ὡς τετηρηχὼς ἔση 
πᾶσαν ἀμφιςξήτησιν χαὶ πᾶσαν χρίσιν τοῦ ὀρθῶς ἣ μὴ 

ὀρθῶς. (48) [χζ΄.] Εἰ μὴ παρὰ πάντα καιρὸν ἐπανοίσεις 
ἕχαστον τῶν πραττομένων ἐπὶ τὸ τέλος τῆς φύσεως. 

ἀλλὰ προκαταστρέψεις εἴτε φυγὴν εἴτε δίωξιν ποιούμενος 

εἰς ἄλλο τι, οὐκ ἔσονταί σοι τοῖς λόγοις αἵ πράξεις ἀχό- 
λουθοι. [κη΄. Ὧν ἣ σοφία παρασχενάζεται εἰς τὴν τοῦ 
ὅλου βίου μακαριότητα, πολὺ μέγιστόν ἐστιν ἣ τῆς φι- 
λίας χτῆσις. [χθ΄.] Ἢ αὐτὴ γνώμη θαρρεῖν τ᾽ ἐποίησεν 
ὑπὲρ τοῦ μηθὲν αἰώνιον εἶναι δεινὸν μηδὲ πολυχρόνιον" 
χαὶ τὴν ἐν αὐτοῖς τοῖς ὡρισμένοις ἀσφάλειαν φιλίας μάλι- 
στα χατιδεῖν εἶναι συντελουμένην. (19) [λ΄.] Τῶν ἐπιθυ- 
μιῶν αἱ μέν εἰσι φυσιχαὶ χαὶ ἀναγκαῖαι, αἵ δὲ φυσικαὶ 
χαὶ οὐχ ἀναγχαῖαι, αἱ δὲ οὔτε φυσιχαὶ οὔτ᾽ ἀναγχαῖαι; 
ἀλλὰ παρὰ χενὴν δόξαν γινόμεναι. Φυσιχὰς χαὶ ἀναγ- 

χαίας ἡγεῖται ὃ ᾿Επίχουρος τὰς ἀλγηδόνας ἀπολυούπας, 
ὡς ποτὸν ἐπὶ δίψους " φυσικὰς δὲ χαὶ οὐχ ἀναγχαίας τὰς 

ποιχιλλούσας μόνον τὴν ἡδονήν, μὴ ὑπεξαιρουμένας δὲ 
τὸ ἄλγημα, ὡς πολυτελῇ σιτία " οὔτε δὲ φυσιχὰς οὔτ᾽ 
ἀναγκαίας, ὡς στεφάνους χαὶ ἀνδριάντων ἀναθέσεις. 
[λα΄.] Γῶν ἐπιθυμιῶν ὅσαι μὴ ἐπ᾽ ἀλγοῦν ἐπανάγουτιν, 
ἐὰν αὐ συμπληρωθῶσιν, οὐχ εἰσὶν ἀναγχαῖαι, ἀλλ᾽ εὐ- 
διάχυτον τὴν ὄρεξιν ἔχουσιν, ὅταν δυςπόριστοι ἣ βλάῤης 
ἀπεργαστιχαὶ δόξωσιν εἶναι, [λ6΄.] ᾿ὲν αἷς τῶν φυ- 
σιχῶν ἐπιθυμιῶν, μὴ ἐπ᾽ ἀλγοῦν δ᾽ ἐπαναγουσῶν, ἐὰν 
μὴ συντελεσθῶσιν, ὑπάρχει ἣ σπουδὴ σύντονος. παρὰ 
χενὴν δόξαν αὗται γίνονται χαὶ οὐ παρὰ τὴν ἑαυτῶν 
φύσιν διαχέονται, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ ἀνθρώπου χενο- 
δοξίαν. (150) [λγ΄.] Τὸ τῆς φύσεως δίχαιον ἔστι σύμ- 

ῥολον τοῦ συμφέροντος εἰς τὸ μὴ βλάπτειν ἀλλήλους 
μηδὲ βλάπτεσθαι, [λδ΄.] Ὅσα τῶν ζῴων μὴ ἠδύνατο 
συνθήχας ποιεῖσθαι τὰς ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν ἄλληλα 

υτδὲ βλάπτεσθαι, πρὸς ταῦτα οὐθέν ἐστιν οὐδὲ δίχαιον 
οὐδ᾽ ἄδικον. ὡὧνςραύτως δὲ χαὶ τῶν ἐθνῶν ὅσα μὴ ἠδύ- 
νατοὸ ἢ μὴ ἐδούλετο τὰς συνθήχας ποιεῖσθαι τὰς ὑπὲρ 
τοῦ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι. [λε΄.] Οὐχ ἣν τι 
χαθ᾽ ἑαυτὸ διχαιοσύνη, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς μετ᾽ ἀλλήλων συ- 

στροφαῖς, χαθ᾽ ὁπηλίχους δήποτ᾽ ἀεὶ τόπους συνθήχη 
τις ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι. (μι 
[λς΄.] Ἡ ἀδικία οὐ καθ᾽ ἑαυτὴν χαχόν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χατ 
τὴν ὑποψίαν φόδῳ εἰ μὴ λήσει τοὺς ὑπὲρ τῶν τοιούτων 
ἐφεστηχότας χολαστάς. [λζ΄.] Οὐχ ἔστι τὸν λάθρα τι 
ποιοῦντα ὧν συνέθεντο πρὸς ἀλλήλους εἰς τὸ μὴ βλά- 
πτεῖν μηδὲ βλάπτεσθαι, πιστεύειν ὅτι λήσει, χἂν μυ- 
ριάχις ἐπὶ τοῦ παρόντος λανθάνγ" μέχρι γὰρ καταστροφῆς 
ἄδηλον εἰ καὶ λήσει. [λη΄.] Κατὰ μὲν τὸ κοινὸν πᾶσι 
τὸ δίχαιον τὸ αὐτό" συμφέρον γάρ τι ἦν ἐν τῇ πρὸς ἀλ- 

λήλους χοινωνία" χατὰ δὲ τὸ ἴδιον, χώρας χαὶ ὅσων δή- 

ποτ᾽ αἰτιῶν, οὐ πᾶσι συνέπεται τὸ αὐτὸ δίκαιον εἶναι. 

(153) [λ0΄.] Τὸ μὲν ἐπιμαρτυρούμενον ὅτι συμφέρει ἐν 
ταῖς γρείχις τῆς πρὸς ἀλλήλους χοινωνίας τῶν νομι- 
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ἰπδηΐ, υἱ οτἰ ἰοτίπ οὐ οἶα απο. [ΧΧΡῚ.} Αἱ 5ἱ οἱ χιοὰ 

οχϑροείδί δἰ οβίδἝϊοποπι οὔμπθ πῃ ΟΡ Δ Ὀ}1}01}18 ποίΙοΠ }}115 

ἤτηλοβ, ἰάᾳι6 αυοά δι(οβίδίοποπ) ΠῸἢ ἀχοροοίαί, αιοὰ [Ὁ] - 

ΒΩ 511 Ποη αἰ πν 68, 4υδ8ὶ Οὐϑογυδηϑ οππθπὶ ἀ (Δ ]0Π6Π| 

ΟΙΏΠΘΩΕΟ [υἀϊοίυπι γϑοιὶ εἶνε πο γοοῖ!. (18) [ΧΧΥἹ]]}.] ΝΙβὶ 

ῬΘΓ ΟἸΏΠΟ ἰοΠΠ0 018 4} σογ [0 5ἰη συ] δ παίυγαι τγοίογαβ 

ἤηθπι, 564] δηίοαυδπι δι ἤποπι μογυθηογὶίβ ἀοἤεοβ οἶνο [{}- 

ΘΆΤΠᾺ 5'ν ἱποοσίδ 0Πη6ῃ} ἴῃ 810 41141ἰ (ΔοΘη6, πο ογιηΐ 

Ό|ἱ νογῸ!]8 οοποοηίδησιο δοίίοπθβ. [ΧΧΥ͂Π].} Εογυμ 408 

δα (οἴϊιδ νἱίαν ὈΘ ΔΕ πἀ  ΠΘ ἢ 5δῃ οηἰ8 υλαγδΐ, ᾿0Π.“6 πηὰ χί ΠΉ}1}} 

δὲ διηίοἰτἶ δοαιυ βίο. [ΧΧΙΧ.]}] Εδάδπι βοπίοηί, σοηῆγ- 

μηδυΐϊ δηϊπιυπι πα αυοά δυΐ βοπιρίἰογηυπι δυΐ αἀἰυϊγηυπὶ 

Ἐϊπιογοῖ πη] ὺπὶ ; Πυ86 Ρογεροχὶξ ἰὼ ΠΟΟ 'ρ580 νἱΐαθ βρδίίο δηγί- 

οἰεἶδο. ργϑϑιἀΐυπι 6556 ἢγηη ββίμηυπι. (49) [ΧΧΧ.] Ουρί- 

ἀϊδίυπι 8115 παίυ γα οϑ οἱ ποοοβϑαγὶδο δυηΐ, 8180 παῖ γα θ8 

οἵ ΟῚ προρββδυίδβ, 8188 Ὑ6ΓῸ ΠΟ4Ό 6 πδίι γα] 5 ΠΟ 416 ρο65- 

ΒΔΓ δυηΐί, 86 οἰγοδ ἱπδηθηῆι Ορὶπἰο πο, Ὑογβαηίιγσ. Νᾶ- 

ἴυγα 658 οἱ πϑοθβϑαγῖδϑ οχἰβιϊπηδί Ερίουγι8 688 418 ἀοΙΟΓΟ8 

δοάδηΐ, υἱ 65 ἰη 51{| ροίυ8 ; Πδίυ ΓΑ! 68 τογοὸ οἱ ποη ὨρΟα588- 

Γδ5, 4.88 γο]ρίδί ἢ 5011 νᾶγίδηξ, ΠΟ δι 6 πὶ ἀΟ]ΟΓΘ 

(ο]]πηΐ, υἱ διιηΐ ργοιοϑὶ εἰδὶ ; ποηδ παίυγα] 65 δυι ίΐίθι ΠΟΠ16 

Προρϑϑαγίαβ, οἱ βυηΐ σογοηαᾶὶ οἱ δίδι[ίι! γι (ΟΠ ΟΟΔίΙΟΠ68. 

[ΧΧΧΙ.] Οσυρίἀϊ δίνη φιυδοουπχας δὰ ἀοίογομη ποι ἱπάι- 

ουπί, ηἰδὶ ᾿πηρμ] είς; (υδγηΐ, ποι δυηΐ πουρβδαγίορ, 56 δρ- 

Ῥο( πὰ Δ] γοπΐ (Δο116 ἀἰυπάοπάιμη, αυοίίο5 ραγαία αἰ - 

ΟἾ]65 δυοίογοσνο ἀσίγηηθηἝ δβ86 οοηϑί γί. [ΧΧΧΙ!.} Τη 

φυΐϊδυδ πδίαγα!υπι οὐρἰἀϊ δίαπι, 864 4ια ἀο] τ πὶ ποη ἰῃ- 

[ἐτδηϊ, ηἰἶδὶ σοῃϑυμηπμδί [πογίηΐ, ἢΐ το] θηθη58 βίυαϊυ πη, 

ἢ ἰπδη! δχ Ορίπίοπο ργοῇοϊδοιηίυγ οἱ πο οχ ἰρθαγυπι πᾶ- 

ἰυγα [ἰἰἃ π08 ρογππάυηΐ, δοὰ ργορίογ ποιηΐηΐβ ὙΠ 8) 

ΒΙοτίαπη. (450) [ΧΧΧΙΠ.]}ἦἧ Ψακίυμη πδίγιΒ οὶ υ{{Π|Π|8{|Φ 

ρϑοίΐυμη, υἱ ραυδ ἰηνιοθη ᾿ὐἀδιηυβ ΠῸΒ ποὺ ἰδ ἀΔΠΊῸΓ. 

[ΧΧΧΙΥ.] Ουφοιυπιυδ δηϊπιδηΐοβ 60 [ᾺΟἀδγα ᾿υπσὶ ποη 

ΡΌβϑιπί υἱ ΠΟ(υ6 ἰρἀδηΐ μηυΐαο ποη16 Ἰαιἀαπίμγ, ἰη 8 1.8 

Π0}]}0ὺπ} δυ} ἰπ} γᾶ 658[. ΕΔάοπ) 65ὲ ἰπ 118 σοηίἴθυ5 γαίο, 1188 

δῖ ποη ρμοίυδγυηΐ δυΐ ποϊυογαηΐ [8 (ἀὐἀογατγὶ υἱ ΠΟαυ6 1α»- 

ἀογοπῖ ἤθαμ Ἰερἀογοηίυγ. [ΧΧΧΎῪ.} 7υ5{{|4 πὲ }}}} ΡῈ 86 

ἐδὲ, νέγυμπ ἰη οοηίγδοῖ 8 πιυΐυΐβ φυ 3} γε Ιοο5 ράυς 

δ)ίαιιοά ἰπίΐωγ αὐ ποη Ἰαράδιι8 ποαυθ Ἰαϑἀδίγαγ. (151) 

[ΧΧΧΥἹ.] 1) υ51{{|8 ΡδΓ 86 τηϑ] πὶ ΠΟῚ 6ϑ8ΐ, νϑγαπι ἢ βυιδρί- 

οἰομἶδβ πγοείῃ ἰὰ πιά πὶ δἰ ἴω πὶ οδἱ, πὸ (ογία ποη Ἰαίθαΐ 605 αιιὶ 

58Π| 0} ϑποα] γα 08 οοηβί {1} Υἱη 1.68. [ΧΧΧΥἹῚ.} Νοῖ οβὲ 

αυοά ἰ8 ᾳιιὲ οἶδηι αἰϊχυϊὰ (Δοἰξ ὁοπίτγα ἰὰ φυοὰ ἱπίογ 56 οοῃ- 

δι υδγυηΐ ΒΟΠΙΪΠ68 ἢ6 ἰρἀδηΐ 56 πος ἰξρἀδηίυγ, ογοάδί 86 1ὰ- 

ἰογΓ6 ρο556, οἰ δηηδὶ Π}}} 165 ἱπηργοοβθη  [ἅγιπὶ ἰδίοδί : δὰ ἤπρη 

οπΐπ ἱποογίαπι δοὲ 8η ἰδίογε ροβδίί. [ΧΧΧΥΓΠ].} σοιηπιι- 

πἰἴογ υ θη οἸηηῖ 8 [05 ἑάοπι οδὲ : υ{ΠΠΠ8{|8 δηΐτα αἰφυϊὰ 

ὁοπίογί ἴῃ πηυΐυδ δοοϊοίδίθ ; ΘΟ ΠΑ .ΠῚ ργοργίαπι δυΐοπι, υἱ 

γοαΙΟΙ 5 οἱ φυδγῃου 4 6 ΟδυϑΑΓΌΠ,, ΠΟ Ομ ΐ 118 ἰά6 πὴ 

σοηϑοησ υγ ᾿υδίυπη 6556. (152) [ΧΧΧΙΧ.]ἅ Αἰἰορίαἰἰοῃ6 

ἢγπηδίπιὶ αυο δτροῦϊδί ἴῃ υδὺ πηυΐυδο βοοίοία! ἰ5 ΘΟΓῸΠῚ 
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σθέντων εἶναι δικαίων, τὴν τοῦ δικαίου φύσιν ἔχει, ἐάν 

τε τὸ αὐτὸ πᾶσι γένηται, ἐάν τε μὴ τὸ αὐτό. [υ΄.] 

Ἔαν τε νομοθετῆταί τι. υμἡ ἀποδαίνν, δὲ χατὰ τὸ συμ- 
φε ἔρον τὺς πρὸς λήλους χοινωνίας, οὐχέτι τοῦτο τὴν 

δ τοῦ διχαίου τ γύσιν ἔχει. χὰν ὑεταπίπτη͵ τὸ χατὰ τὸ δί- 
χαῖον συμφὲ ἔρον, ἡρόνον δέ τινα εἰς τὴν πρόληψιν ἐναρ- 

μόττη, οὐδὲν ἧττον ἐχεῖνον τὸν χρόνον ἦν δίχαιον τοῖς 
υὴ φωναῖς χεναῖς ἑαυτοὺς συνταράττουσιν, ἀλλὰ πλεῖ- 

στα πράγματα βλέπουσιν. (89) [υ,΄.] Ἔνθα μὴ χκαι- 
10 γῶν γενομένων τῶν περιεστώτων πραγμάτων, ἀνεφάνη 

μὴ ἁρμόττοντα εἷς τὴν πρόληψιν τὰ νομισθέντα δίκαια 

ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων, οὐχ ἦν ταῦτα δίχαια" ἔνθα δὲ 
χαινῶν γενομένων τῶν περιεστώτων πραγμάτων, οὐχέτι 
συνέφε ρε τὰ αὐτὰ δίκαια χείμενα, ἐνταῦθα δὴ τότε μὲν 

16 ἦν δίκαια ὅτε συνέφερεν εἰς τὴν "Ἔρος ἀλλήλους ΤΟΣ 

νίαν τῶν συμπολιτευομένων, ὕστερον δ᾽ οὐχ ἦν ἔτι 
δίκαια, ὅτε μὴ συνέφερεν. (154) [μ6΄.] Ὁ τὸ ἀπρροον 
ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἄριστα συστησάμενος, οὗτος τὰ μὲν 

δυνατὰ ὁμόφυλα κατεσχευάσατο, τὰ δὲ μὴ δυνατὰ οὐχ 
30 ἀλλόφυλά γε, ὅσα μηδὲ τοῦτο δυνατὸς ἀνεπίωικτος 

ἐγένετο χαὶ ἐξωρίσαθ᾽ ὅσα τοῦτ᾽ ἐλυσιτέλει πράττειν. 

μγ΄. Ἰ Ὅσοι τὴν δύναμιν ἔσχον τοῦ τὸ θαρρεῖν! μάλιστα 
ἐχ τῶν ὁμορούντων παρασχευάσασθαι, οὗτοι καὶ ἐδίωσαν 

μετ᾽ ἀλλήλων ἥδιστον, βεθαιότατον πίστωμ᾽ ἔχοντες, 

45 χαὶ πληρεστάτην οἰχειότητα ἀπολαθόντες οὐχ ὠδύραντο 
ὡς ἐλεεινὸν τὴν τοῦ τελευτήσαντος προχαταστροφήν. 

ΒΙΒΑ. 1. ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ 

4υσ [ε5ἴ6 μυϊδπίυγ 6550, 7511 παίυγδμῃ [ια]νεΐ,, εἰτε Ἰάθη εΐ 

οπληΐ θυ εἶτα ποη ἰάοιῃ. [Χ],.] ΡΟΓΓΟ 5ὲ αυϊὰ Ιοσὸ βϑαπεϊδίαγ, 
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Ροβίίἃ }υγὰ οπϑοηΐ, ἴὰπὶ ΄υϊάσδη ι5ῖἴ8 (ΠΟΓ6, φιδηάο ογαπέ 

1118 ϑοοἰοίδί! μηυτ8" 51Π1|}} γειὰ ρυὈΪ οδη δα! πἰσἰ γαη πσα, 
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ἰυ. 
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Ογμΐουβ ροὶϊξ π0}}} 5: ἡ ὈΓδΠ) [ἃ- 
ἐεγα ΥἹ. 2, πη. 6. [ὃ 38. Μείροπι ] 
δογρδὶὶ δὰ Αὐἱἱραίγυπ ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
τα ὨΪΟθοηο5 6856 Υἱ. 2, ἢ. 6. Χα- 
ποογδῖϊ πλλἐ ροουπῃίδηι [Υ̓. 2, ἢ. 5. 

Αἰεχδηυνγία Ὗ. 3, ἢ. 6. 56, η. 7. 11. 
0, ". 5. ΥἹ. 8, ἢ. 5. Υἱῖ. 1, η. 31. 
2, ἢ. 9. 6, ἢ. 2.ὄ ΙΧ. 12, ἢ. 7. Χ. 
". 15. 

ΑἸἰοχδιθγίωδ ροουηΐθ ΥἹΠ. 7, ἢ. 4. 
“αὐἰἶθε5 δι υὐ ογυ δὴ ΒΟ ΓΠΊΟΏ65 δἰ} }6 8 
Υι!. 1,.ἢ. 19. 

ΑἸἰεχίμιδ 1]. 10, ἢ. ἃ. 6}05 οφοἰοαυΐυπη 
ευτ Μεησάδίηο [|. (8, ἢ. 12. εἰεῖδ 
1. 18, ἢ. 12. 1Υ͂. 6, ἢ. 1. ἀϊδείρυϊυ 8 
ΝΊ]. ἀ, ἢ. 3. ΠΟΓἧ [{. (0, ἢ. 5. ραινὶδ 
ΒΙ. 10,1. 5. ρεδροδρίογ {]. 10, "". 8. 
δορί 11. 10, ἢ. 5. υχοῦ 1. 10, 
ῃ. 5. ΟἸγηρίεδε δοοίδ δυοίογ 11. 10, 
ῃ. ὅ. 

Αἰοχίβυβ ἀϊδιθοιίουβ [Υ̓́. 6, ἢ. 11. 
Αἰοχὶβ Ρδίοηΐβ 83 )32511:8 1{]. ἢ. 22. 
Αἰορεοδ ὀολυδ Αἰίοῦ 11. 5, ἢ. 1. 19. 

Υ. 2, ἢ. 14. 
ΑἸρίουβ Πυγνίηδ 1}. 10, ἢ. 5. ΙΧ. 11, 

ῃ. 7. 
ΑἸ δεῖα εἶθο ΠΟΥ ΠΟ ροϑἰίδ 1. 10, η. 3. 
Αἰγδιίες Ο γα ϑὶ ρδίογ . 4, η. 10. Ρῆθηθῃ 

ωὔριιζηδί 1. ὅ, π. 2. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕἸ ΒΕΒΌΜ. 

Ατηδηδδ συ, 5εὶΐ βδρίϑηϑ ΥἹ. 1, ἢ. 5. 
Απηδοίάοβ 11]. 1, ἢ. 3. 
Απρδίογίδ δηνεἰϊα Π1|.- ἢ. 46. 
Αἰιηθί κυ ϊδῖο5 δοεριϊοογυη φιοί ΙΧ. 11, 

ῃ. 9. 

Απθγϑοὶβ Υ. 1, ἢ. 9. 
Αἴη65 υἱ Οδυγιβ ἴ. 5, ἢ. 5. 
Αποἰεἰἰἰα φυϊνὶ Υ. 1. ἢ. 12. ;,. 1, 

Ὡ. 64. αυοίυρϊοχ ΠΠ. ἢ. 46. Υ͂. !, 
η. 12. 

Αμηίσυϑ αυἱὰ Υ͂. 1, η. 11. Υἱ1. 1, η. 19. 
δῸ 60 τερεϊϊηδ φυοά ρεοϊϊηυ8 ΥἹ. 
2, ἢ. 6. δάἀδεῖ ἰῃ υἱγδαπε (ογθηδ Υ͂. 
5, ἢ. 10. θουππ) Ρ]αίοηὶ [ΠΠ.- ἢ. 45. 
θοΏυ5 π}}}1|}8 ργδοϑίδί ἴ. 8, ἢ. δ. ὃ6- 
ποδοὶϊπ ἰονδηὰυ81. 6,2. 4. εὐἱο! 46 
δυηάοπι (6 ρΓΌΘ 1. 7, πῃ. 4. 60 δὲ 
ἑηΐπηῖοο υἱεηθδυπ ΥἹ, 2, ἢ. δ. δου 
οιίηδγο αἰ ΠΣ πυϊη 1}. 5, ἢ. 12. 
δχροίεοῃάι8 αυᾶ ΓΕ [[. 8, ἢ. 8. 9. 10. 
18. ποη ρδοίωγ εἰΐο 1. 2, ἢ. 12. ρβᾶγ- 
ἴυ8 υοη γοὐϊεϊδίατ 1. 2, ἢ. 12. 4}4165 
ΠΟ08 οΓβὰ {Π|08 Ὗ. 1., ἢ. 11. δογιῆ) ὁδ- 
δίδυ5 δαοιτγοηθιπι ἴ, 3, ἢ. 2. Οδ- 
Ἰαπιηΐδ (υφίεηδ ἴ. 6, ἢ. 4. οπιηΐᾶ 
οοὐμυΐδ Υ111. 1, ἢ. 8. ργαϑοοίίυιη. 
οἱ δΌδο Εἰ 1Π| ΠΟ ΠΟΥ δϑίο 1. 1, ἢ. 9. 
ἴη!εΓ 608 ἠυάϊολγα αἰΠῆοί!α [. 5, ἢ. 5. 
δογνυδησυ [Υ̓́. 7, ἢ. 3. νἱγίυϊα ῥΓγα:- 
ἀϊϊα5 ΥἹ. 1, π. 5. 

Ααἰϊηΐδ6 ραίογ Ὠϊοάογὶ [Δ56ἱ 11. 1], 
ῃ. 1. 

Αηνγΐηϊδδ ἄγο οη Αἰ οδἰοπβίλ 11]. 
Ώ. 2. 

Αἰ ηἶδΔ5 Υ. 3, η. 7. 
Αἰηἰπἰδ8 Ῥαγιῃοηϊδθηι δά ηαϊείδῃ Υἱ- 

ἰδπὶ ἀυς ΙΧ. 3,1. 1. 
ΑΠΊΟΓ φυκ ΥἹ]. 1... 61. αυοίϊυρίεν Υ. 

1, ἢ. 13. πηάὰ Υ11. 1... 66. 
ΑἸ ΡΠ ἶδγΓδ5 ἃ ἰογγὰ δυβογριι Υ΄ν 7, 

Ὦ. 3. α)ι5 (Δ πὶ Η. 18, ἢ 3. 17. 
ΑἸρἢ ! ρΡο δ αυϊὰ ΥἹΠ. 1, ἡ. 44. 
ΑἸΩρἰ ἐοἸ 68 δορ!ιοο 8 ρᾶίοῦ Υ͂. 2, 

Ό. ὅ 

Απιρ ἰογυβ, ἃρυὰ φυρῆ Αγοοβὶϊδι}5 
(εδἰδιημθπίυηι ἀδροδυὶϊϊ ΕΥ̓. 6, η. 19. 

Απρ πνθπ68 σου Ρὶ πα δΓὶ διγυΐυ5 1]. 
ὅ, ἢ, 258. 

Ατηρ] ιοη Υ͂. 4, ἢ. 9. 
Ατηρ] ροὶΐβ 11. 5, ἢ. 7. 
Αἰ γοΐδα Ρἰδίοηϊβ 1[. ἢ. 31. ΙΧ. 7, 

ἢ. 8. : 

Αἰηγποιηδοῖνι Χ. ἢ. 10. 
Αἰηγηῖδβα τὸχ Μδοραοηΐδ Υ. Ἷ, ἢ. [. 

οὐπὶ 400 Υἱχῖὶ Αγϑίοίεϊος Υ,(. ἰ, 
ῃ. 

Αῃδορρ ἀδηυϑ ΥἹ. 1, η. 9. 
ἈΝΑΘΒΑΆΒΙΒ ἴ. 1, Π. 7. 8, ἢ. 1. 574. 68" 

Ρίδη5 Ργ. η. 9. ὁχ βορίδηι 580) 6 05 
Ϊ, 1, ἢ. 14. δῦ ὁο ϑογίπίουπι ἀϊοδηάὶ 
δθη18]. 8, ἢ. 2. 6)08 οΟἸοαυΐϊηι οὐ 
Νγθοῃα 1. 9, ἢ. [. οὐη] 50[0}6 1]. 8, 
ἢ. 3. ἀϊεία [. 8, ἢ. 5. ορίδίοϊα δ6 

ς ( γάβυπὶ 1. 8, ἢ. 7. ἱηνοηίδ 1. 8, 
Ἡ. Ὁ. ΠΊοΓ8 1. 8, ἢ. 1. ρΑγΘΙ 685 1. 8, 
ι". 1. ρδίγία 1. 8, ἢ. 1. ρδει ἃ "γ. ἢ. 3. 
δοιίρίδ [. 8, η. 2. 

Δπηδίοσοι οἱ ριοβορ ὈΓγ. ἢ. 12. 
ΑὨδρἢϊ γεῖυς ΥἹΙ. 1, ἢ. 9. 
Απᾶχδροῦδδ ργδιηπδίμοιϑ 1. 3, ἢ. 11. 
Αὐδχδρογδδ γἰιοίον "1. 3, ἢ. 11. 
ΑΝΑΧΑΘΟΝΒΔδ ΑΒ 68 ἴ. 1, ἢ. 14. ΙΧ. 7, 

πῃ. 5.9. 9, η. 1. Χ. ἡ. 7. 6)08 δδεδυ- 
[08 1. 5, ἢ. 25. δοίδα 11]. 3, ἃ. 2. 
ἀδιηπδίίο [1]. 8, ἢ. 9. [10 ὁὀείεωεο Ε. 
8, ἢ. 9. ἀϊείδ !!. 3, π. 2. 6. ἀξξεῖ ρα 
1. 5,0. 3. 24. ΥἹ!]. 2, Β. 2. 1Χ.ὄ 7, 
Ὡ. 2. Π}1} 1]. 3, ἢ. 9. 1Χ. 2, 8. 4. ποῦς 
11. 8, ἢ. 3. 10. ραῖεν [!. 3, ἢ. 1. ρδ- 
πὰ 11. 3, ἢ. 1. ρἰδεϊίδ Ε1. 3, . 1. 4.7. 
10. Χ. 7,η. 2. ργοοδρῖος Ρυ. ἢ. 10. 
Ργαραϊοϊο865 1. 3, ἢ. 5. δασὶρὶδ Ρι. 
Ὦ. 11. 1. 3, ἢ. 8. 

ΔΏΔΧΔΡΟΓΔΒ δἰδίυδγυϑ 1}. 3, ἢ 11. 
ΑΝΑΧΑΒΟΗΟΒΊΧ, 10,Ώ. 1. 646. 11,8. 4. 

605 εοῖδς ΙΧ. 10, ἢ. 2. 
ΙΧ. 10, ἢ. 2. αἰεία ΙΧ. 10, ἢ. 1. 3. 3. 
ἀϊδεὶρῃ!υ8 ΙΧ. 11. π. 2. Ἰἰανς5 ΙΧ. 
10, η. 2. ποῦ ΙΧ. 10, ἢ. 2. ρμδῖγι 
ΙΧ. 10, ἢ. (. ριβδεορρίογεβ ΙΧ. 10, 
1). 1. 

Αῃδχίογοϊθϑ ἄγοῆοη Αἰ πθηϊεηδίυ Χ. 
Ὡ. 2. ᾿ 

Αῃδιίπιδηδοῦ {ἰἰς! ογίσυβ 1}. 1, ἢ. 5. 
ἈΝΑΧΙΜΆΝΌΕΝ μἰ]οδορῶι5 ἢ]. 1. ἢ. 1. 

8644. ΙΧ. 2, ἢ. 2. 6)885 α|29 1]. 1, 
ῃ. 3. ἀϊδείρι!}!} ΙΧ. 3, Β. 1. ἀεί 1]. 
1... 4. ἰηγ Δ 11. 1, ἢ. 3. ποῦς ἢ}. 
1, ἢ. 4, ρϑδίον 1]. 1, ἢ. 1. ρδιγπίδ Π. 
1... 1. μαεϊία 1]. 1, ἢ. 2. ριξιεσρῖος 
Ργ. ἢ. 10. βεγίριδ [{. 1,..ν. 3. 9δοῖδ 
Ῥγ, ἢ. [0. δι ύδϑϑοῦ Ργε. ἢ. 10 

Αῃδχίπηδῃοθ5 Πἰδίογί σους 11. 2, ἢ. 2. 
ἈΝΑΧΙΜΈΕΝΕΘ5 Ὀἰοϑορίιυ8 [{. 2, ἢ. 1. 

5664. Υ͂. 1, η. 8. ΥἹ. 2, ἢ. 6. οι 
ἀϊδεὶρυ!υβ ΙΧ. 9. η. 1. ορίπιοία 1]. 
2, ἢ. 3. 4. πιογδ ἰ}. 2, ἢ. 1. οτἱης 1. 
ἅ, ἢ. 1. ρδίογ 1. 2, ἢ. 1. ρδίγιδ 1. 
2, Β. |. ρἰδεῖία {|. 2, ἢ. 1. 
Ρε. ἢ. [0. 11. 2, η. 1. δά δὴ ἔγ.2- 
βογῶ ορίδίοἷδ Υ11}1. 1, ἢ. 26. 

Απδχηδῦδα γἰνοῖου 11. 2, ἢ. 3. 
ἀποδίρυ!υ8 ἀϊδείρυ!υς ΡΙμωράοηϊβ 1. 

17, Ὦ. 2. 
Απε 5 Υ1Π. 2, ἢ. 6. 
Αποογᾶ ἱηγνοηΐιπι ΑὨδοι δγεὶα ἴ. 8, 

Β. 6. 

Απότγου Αγρίνυβ ΙΧ. 1!, ἢ. 9. 
Απάγοβίῃδηος Οησδοϊεγὶ ΥἹ. 2, ἢ. 10. 
Απάγοβίδηθβ Τῇδορἢιγδϑοὶὶ Υ͂. 2, Ὁ. 1. 

[8 57. Μείροη.) 
ἀὔροῦ αὐυὰ ΥἹΊ. 1... 64. 
Απἰηιᾶ : 6}05 ουτὰ Ογτγοοδὶ οἷα αἱοος {{. 

8, ἢ. 8. ππππογ Δ} 85 ἴ. 1, η..3. ΠῚ. 
Ὡ. 40. ΥἹ]. 5, ἢ. 2. φυοὶ ρδεῖός ΠῚ. 
ῃ. 56. ΥΙ!. 1, η. 63. ἰγδοςιηϊσγεῖο 
Ῥγ. ω.7. νἱησουΐδ ΥἹΠ. 1... 19. σνϑὁ 
11. 1, ἢ. 19.ὄ 1Χ. 5, . 8. ᾿υπιδῆ 
φυοϊυρίοχ ΥΠΠΙ. 1, ἡ. 19. ἱπυρεῦτεος- 
εἰσϑ 9 ΙΧ. 1, ἢ. 6. ἰπδη! πηδι}5 οἰἰδαο 
Ἰησοῖ 1. 1. ἢ. 3. φυάτγιαὶ οπνΐδ ρίδαθ 
ΙΧ. 1, η.6. δοὸγ μἰεπυδ Υ11!. 1. 19. 
αυϊά ΡΙδιοηΐ 111. ἢ. 40. Ατἰεϊοίει Υ. 
1, ἢ. 13. Ργιϊπδροτ ΥΠ]}. 1, ἃ. 19. 



Ἐπιροήοοϊ! ΥΠ|Ι. 2, ἢ. 12. Χοπορῃδηὶ 
ΙΧ. 2, ἢ. 38. Ραγιηθηϊαὶ ΙΧ. 3, ἢ. 2. 
Ριοίδρογθε ᾿Χ. 8, ἢ. 3. Ἐρίουγο Χ. 
ῃ. 24. 4αῦο πιούο δβοηςδὲ [{Π]. ἢ. 12. 
δἰ} οὐπὶ οογρογο ρϑί υν 11. 8, η. 9. 

Αῃΐη18] Δὺ ΕΣ Υρ 8 ργοῸ πυηληθ οὐ] υϊἢ 
Ργ, η. 7. δὲ φιοὰ ᾿οπιΐηὶ ηὐ πὶ }1.5 
ΥΙ]. 1,η.. 66. οοπῃηθάοτγα 0} ἰΠ]ι 811] 
Ὀϊοσοηὶ Ογηΐοο ΥἹ. 2, ἢ. 6. ποη γι]ῖ 
Ὀγιπδρογδβ Υ[}. 1, ἢ. 12. φυοὸ πηριίο 
ηδίυ {{- 3, ἢ. 4. 4. η. 3. Υ1. 1, 
ῃ. 19. Χ, η. 14. φυοίυρίοχ 11. ἢ. 41. 
86 ἰρβυηῖ ἰιοτὶ ἃ ἡδίυγδ ἰγαϊἑυ 
ΥΙΙ. 1, ἢ. 81. 

Αὐΐηλυ8 : οἱ ἱπβογρία ἤοη ρογουπὶ ΥἹ. 
ι, ἢ. 4. 

Απηϊοογ! Ργ. πη, 13.11. 8, ἢ. 7.9. ΘΟ; 
ρἰδείία 1. 8, ἢ. 10. 

Αημἰςσογίβ 1. 8, ἢ. 7. ο᾽υ5 εἰϊδεῖρυ} 8 
ΤΙιοούογιϑ {{. 8, ἢ. 12. ῬΙαίοΙ 8 ΓΘ. 
Θοιηρίογ 11]. ἢ. 14. 

Αμην αγίο δἰ! πὶ δηπι}} υθη 1 πο 
᾿εοὶ γοϊΐμογο 1. 2, ἢ. 9. 

ΑἰηΠδ : 6]08 ἰδπηροτὰ ὑπάδ Υ]1]. 1, 
ῃ. 19. ἰη ΟΟΟΙΙΧΥ͂ ἀΐε8 ἀδεογίριι8 
ἃ ΤΙια οία 1. 1, ἢ. ὅ. Ρ6Γ ἐριϊφηλᾶ . 
0, τι. 3. : 

Αἰμἰδρογαβ Ἀἰιοή 8 1}. 18, η. [0. 
Απινάογυβ, αυοιῃ δα! ηὐογυπὶ) 800 61- 

ἰανὶῖ Ερίσιγιιθ, Χ. π. 4. 
Απίϊχοηοδδ ρδίον σγαίο κυ ΕΥ̓. 4, ἢ. 1. ᾿ 

Απιϊοπυ8 τὸχ ΠΠ. 7, πη. 12. 1Χ. 12, 
ἢ. 1. δὴ Αγεϊοῖδο βριϑίιβ ᾿Υ͂. 0, 
ῃ. 14. δὴ ουπὶ Ζοποηὶβ Οἰ οὶ ορὶδ- 
(οἷα ΥἹ}. 1, ἡ. 8. δου! πὴ}, αι 
ἰυβητηθαι οπγοη! ΙΝ. 7, ἢ. 10. οο]10- 
αυΐϊυγ οὐτιγ,͵ Μοηράδπιο [[. 18. η. 3. 
6᾽1:15 ορίβίοα δή Ζοηοηρηι Οἰϊίοιι τη 
Ὑ]1. 1, ἢ. 8. ΠΠ|ι18 ΑἸενοη ᾿Υ͂. 6, 
ἢ. 17. ἀϊδείρυ!ι86 Ἐπρ δι 11. 10, 
ῃ. 6. Μοροαοιηὶ [Π.- 18, η. 17. Ζ6- 
ποι ὶβ Οἰκἰοὶ Ὑ11. 1, η. Β. ἰῃ ΟἸδδη- 
{πη τους ΥἹ]. 5. ἢ. 2. 1[η8- 
ἰυἱΐϊΓ 8 Ὠειοίγίο Πα οιθο Υ. ὃ, 
ῃ. 8. Ζρηοη 58 Οἰκἰοἱ διηίευϑ ΥἹΙ. 1, 
ῃ. 8. 14. 16. 31. | 

ΑμΠ]οοίν5 [6 νηἶ:8 86 Π1}}}}8 ΘΟΟΓδί 8 
Π, 5, ἢ. 25. ΥἹ1{,1,.1.. 25. 

Απιἰπηρη (65 Ρἰ ἰΔοὶ φοηλυΐ5 11. ὅδ, 
Ἰ. 25. 

Απίΐϊοοιυ8 [,δοάίοοημ!8 : 6}η18 ἀϊδείρε}} 
ΙΧ. 11. ἢ. 7. ρεφοορίοῦ [Χ. 12, 
η. 7. 

ΑπΠοο 8 ΓΥοοηΐ8 (Δυ οΓΎ. 4, ἢ. 4. 
Αμραίον : δὰ θὺ Αἰαχδηδτγὶ ορίϑιοἱἃ 

πηΐ888 ΔΊ. 2,η. 6. 86 δι Χοποογδίθϑ 
ἰομαῖι ᾿Υ. 2, ν. ὅ. Αἰ δη88 ργοῖῆεϊ- 
δείϊυν ΙΥ. 2, π. 7. Ὠἰοσοηϊ Ογηΐοο 
ἀομαὶ ρμδ ! οἷυπι ΥἹ. 2, ἢ. 6. Χαηο- 
οτδί! αἱ {|| μασι ηἰδηη ΙΥ͂. 2, ἢ. 7. 

Δπιρδίογ ευγϑίογ ἰοϑἰδιίη δι! Ατἰδίοί 15 
Υ.Ι,η.9. 

Αὐτἱραῖον ΟΥγΘΠκθι.8. : 6}}}8 αἰ δοῖρι}}}}5 
11. δ, ἢ. 7. ργωσορίογ }}. 8, ν. 7. 

Απηραΐογ Ταγβοηϑὶ9 ΥΠ|. 1, η. Ὁ ́.. 

Δι ρθη ργοι σίγα] ἰμἴοΓρΌΓΡΒ 1}. ὁ, 
ῃ 29. 

ΙΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕἼ ΒΕΒΟΜ. 
Απιροάοδ ἃ Ῥ]δίοπθ ποηλΐηδίϊ ᾿γἰ πη} ΠῈ 

11. ἢ. 19. ἃ Ργίῃᾶροτᾷ ἀοίηάε ΥἹΠΙ. 
1,ἢ. 19. 

Απἰϊφυϊπδίλυπ ᾳυΐὰ ΤἬΔΙοΙ 1.1, ἢ. 9. 
Απεδίσαμα αυϊὰ ΡΙΑίοῃ! [1]. ἢ. 39. 
Αηἰδι! θη Αἰ ἢ 6η!}8 ρίαν ΥἹ. 1, 

τ. 11. 

ΑΝΤΙΒΤΗΕΝΕΒ ΑἰΠΘη ἢ 5}8 1{. 5, Ὦ. 16. 
Υ]. 1,8. 1. βοᾳῃ. ΥἹΊἝ. 1, η. 54. 1Χ. 
1. ἢ 11. οἷπ5 δηϊπιὶ ἰηάοίο5 ΥἹ. 1, 
ῃ. 8. δυσϊ!ϊογίυπι ΥἹ. 1, ἢ. 8. οορῃο- 
ὭΘΩ ΥἹ. 1, η. 6. ουἱ8 ΥἹ. 1, η. 7. 
ἀϊεῖα ΥἹ. 1, ἢ. 1. 5644. [0. 9, ἢ. 3. 
ΥΙ. 1, 19. αἀἰδοίρυ!! ΥἹ. 1, ἢ. 4. 
δον 1. 5, ἢ. 14. ΥἹ. 1, ἢ. 1. ΠΊΟΓΒ 
ὙΙ. 1,2. 10. ρμαίογ ΥἹ. 1, ἢ. 1. ραἰγίδ 
ΥἹ. 1,η. 1. ρμἰδείία ΥἹ]. 1, ἢ. 5. ΙΧ. 
8, Π. 4. ργροδρίογοβ ΡΥγ. ἡ. 10. ΥἹ. 
Ι, ἢ. 2. βογὶρία 1{. 7, η. 3.11]. ἢ. 24, 
ΥἹ]Ι. 1, η. 2. 8.9. ἀϊδοφὶ 1. 7, π. 8. 
ΒΟοΙΔ Ργ. ἢ. (3.Υ1.1, η. 8. οχίγ. 95{ἰ- 
16 ΥἹ. 1... 3. ΒΟ Θ5ῸΓ ῦΓγ. ἢ. 10. 

ΒΟΟΓΔΙ ]ΘΟΓ ΠῚ Ὀγίπορυ5 Π[. 5, ἢ. 6. 
διοίσοτυηι δυςοῖου ΥὙ]. (, ἢ. 8. 

ΑΠ ΞΘ η68 Ἐρἢοβίυς ΥἹ. 1, η. 11. 
ΑὨΠἰ531}|6η68 Η γδΟΙ ἰ ΥἹ. 1,.π. 11. 
Δηιἰβι!θη68 Ἀ]ιοαΐυ8 Υ]. 1, η. 11. 
Αηχίυϑ τηδχίπηα ΟὈμ 6 ἢ 8 6586 (εἰΐχ ΙΥ͂. 

7, Ὦ. 3. 
ΑΏΥΐ8 δοογαῖ 8 δή νογθαγίυ9 11. ὁ, 

ἢ. 18. 23. ἴῃ οχἰ πὴ μΗἰ5ι15 Υ]. 1, 
ἢ 4. 

Ἀπάθεια ΥἹ. 1, ἢ. 8. 
Αροπιδηίυϑ [(οΥ.8886 Αὐἠϊηδηϊι5} [. 9, 

". 2. 

Αρὶ8 ΥὙ1Π1. ὅ, ἢ. 6. 
Αρο!ϊο Ῥγ. ἢ. 3. 1. δ, ἢ. 1. 7, ἢ. 7. 

ΥΠΠ. 1, ἢ. 4. 9. 2. ο)ι19 μαϊτα ΥἹ. 
4, ἢ. 1. ὈὨοἰυ5 }[. 56,8. 22. ὈοΙρ ιὶ» 
Ὠΐυ8 1. 1, η. 7. Πἰάἀγηγουϑ ἴ. 1,1... 7. 
ἴῃ δοιμη 8 Υἱβ8 ΕΠ{.- ἡ. 1. 4|0Ὸ αἷδ 
πδίιβ ΠΠ ἢ). 2. 

Αροϊοάοιι 5. Αγο οἰδὶ ραίογ [[. 4, ἢ. 1. 
Αροϊϊοάογιι Υ"1. 1, ἢ. 33. 
Αρο!οάοτγας Οὔ }}} ρα! Πα] πηου 0 

δοογδὶ! 1{. 5, ἢ. 16. 

Αμο! οήοτι8 χηποτύραννος Χ. ἢ. [5. 
Αρο!ϊοηίΐᾳ ΥἹ. 2, ἢ. (8. 1Χ. 9, η.1. 
Αροϊ]οηία 68 ΡὈ]αϊοπ8 ίδηλυ]ι8 [1]. 

ῃ. 30. 
ΑΡρο Ιου 65 

11. 0, πη. 0. 

Αρο!]οη 469 ΝΊΟδοιΙ5 ΙΧ 12, η. 1. 
Δροϊ!οηΐ5 ΟἸγγβὶρρίὶ ραίογ ΥἹ!. 7, 

ῃ. Ι. ᾿ 
Α[οΪοπίυ8 Οτγοηι8 δυά!ογ ΕὉθι}}18 

Π. 10, η. 7. 
ΑΡο]]οη 8 50|6η8]5 Υ. ὅ, ἢ. 11. 
ΑΡΟΪ]ΟΓ ρηἰ5 1Χ. 9, η. 1. 
Αροϊοροιί οὶ ρ!!οϑορὶὶ ῬΓ. π. 12. 
Αροτοί οὶ φυὶΐ 1Χ. 11, η. 8. 
ΑΡρδδρίιϊο ἃγοίιοη Αἰμθηϊδηδβίυπι [|. ὅ, 

ῃ. 22. 
Δι : ψῥτὶποὶρίππν ΤΊ] 61} οτηηΐμ πη 
τοι 1. 1, πη. ὃ. εἰδηγομίιπη Ρ] ΑΙ ΟἠΪ 
11. ἢ. 4. ϑιοε)5 Υ11}. 1,,.η. 68. 69. 
Ειηρούοοι Π|. 2... 12. 

: δἱ Χοηορίιοη ἰμἰηΐου8 
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Αγδίι18 μοοίᾶ {Π. 18, Π. 10. ΥἹΙ. 4, η. 3») 
ΙΧ. 12, ἢ. Ὁ. 

Αγοδήϊδ 1. 1, η. 7. 7, ἢ. 1. 
Αγοδηῆϊι5 ρί 68 ΥἹ. 9, η. 2. 
Αγοδηδ γοίΐοογθ οἰ Ἶ 6 1. 8. ἢ 2 
ΑΓΟΘΒ.8118 οσομηςἤϊ δηϊἰψυ8 ροοία ΙΥ. 

6, ἢ. 41. 

Ατοθϑ [4119 οἰ ορίεο ροοία ᾿ΙΥ΄. 9, ἢ. 21. 
ἈΠΟΕΒΙ Αὔῦς θ] ]οϑορίιυ8 ΕΥ̓. 6, η. 1. 

8646. ΥΠ]. 2. ἢ. 6. 5, ἢ. 4.ὄ ΙΧ. 12, 

Ὠ. δ. 6118 δοίδ5 ΙΥ. 6, ἢ. 20. 21. 
διηϊεὶ ΙΥ. 4, η. 3. 8, ἢ. 5. 14. 15. 
δίηογος ᾿Υ. 6, ῃ. 16. εἰ Ὀδιι85 ΙΥ͂.Ψ 
6, . 19. αἀἰεοηαϊ σοηυϑ ΙΥ̓. 6, ἢ. 2. 
αἰεία ᾿Υ̓́. 4, π. 2. θ, ἢ. 11. 17. ΥἹΙ. 
5, ἢ. 4, [γαῖογ Κ΄. 10, ἢ. 3. ρἰογία: 
βίυάίυπι ΙΝ. 6, πῃ. 17. 10 ΓΑ} } {88 "Ψ. 
6,η. 12. 13. πιᾶίογ ΕΥ̓. 6, ἢ. 38. ἴη0- 
ἀογαίίο ᾿Υ̓. 0, ἢ. 18. τποτ8 ΙΥ. 6, 
η. 20. ραίογ ΙΝ΄. 6, η. 1. 3. ραίνγία [Υ͂. 
6, Π. [. ρΓΘΟΘρίογαβ ΠΥ. 4, ἢ. 5. ὁ, 
ἢ. 8. 8. βογί ρα {Υ̓́, 6, ἢ. 4. 7. 5{{Ππ|8 
[Νν 6, ἢ. 8. διυιάΐα [Υ̓́. δ, ἢ. 8. ἰο88- 
πιοηϊὰ ΙΝ. 6, ". (9. Πογοβ Ογδηίογίβ 
ΙΥ. δ, η. 5 δυοίον πηραΐδ Αςδήρι 
Ῥγ π᾿ 10. 13,17. 5,.... 2. ΥἹΙ. 7, 
ἢ. 6. βυοόθδ58οῖ Ογαδίοι 5 γγ. ἡ. 10. 
ΙΝ. 6, ἢ. 6. 

Ατορϑί δι δου !ρίογ ΙΥ͂. 6, η. 2{. 
Αγοθϑίϊδιιδ ΠΟΓ68 ϑίγδίοη β Υ. 3, ἢ. 7. 
ΑΓΟΠδαἢ 8558 πιο Ρ] ΔΙ Οἷς 1}|. ἢ. 23. 
ΑτΟϊΔρΟΓΔΔ ΙΧ. 8, ἢ. 5. 
ΑτγοΠοογδίθβ ΕΥ̓͂. 6, ἢ. 12. 
Ατο οϊδὺυνς οἰογοατγδρίνιδ {{. 4, η. 4. 
Ατγοϊ δι Μδοθάο 11]. 4, ἡ. 4. 
ἈΒΟΒΕΙΑῦΒ. ΠΥ δῖοι 5 Ὅγ, αι. 13. ΠΠ. 4, 

Ὦ. 1 δ64η. ὃ, ἢ. 8. ΙΧ. 2, ἢ. 2. 7, 
". 9. Χ. η. 7. 6}115 αἰδεῖρῃ!! 11. 4, 
ἢ. 1. Χ. η. 7. μδίογ {{.. 4. 1.. 1. ρίδοίία 
Ἰ1. 4, ἢ. 8. ροσρίον ἢγ. ἢ. [0. {1. 
4, ἢ. 1. ΙΧ. 7, η. 9. δἰυάίϊα ||. 4, 
ιι. 2. ᾿ 

Ατο οίδυβ ρορίδ 1{. 3, ἢ. 4. 
Ατοοίδυς γποῖογ 1]. 4, ἢ 4. 
ΑὙοΟ ΡΟ 8 Μαοηθίθιηο εἰ Ακοϊορίαὐὶ 

[1118 ἀδοίμηδϊὶ "|. 18, η. 13. 
Ατοἰοδίγαίιιβ 1}{. ἢ. 30. 

Ατοϊδ8 Ευμπηθηὶ ΔΌ Αγοδϑ 0 (ΟΠ "ΠΟ -᾿ 
ἄἀαϊυβ [Ν΄- 6, πη. 12. 

Αγοὶ ΟΠ υ8 1Χ. 1, ἢ. 2. {1 ἢ. 8. 
Αγοϊίπουνυν ΥΠΠ]. 2, ἢ. 1. 
Ατγο]ιομίθβ Αἰ ΠΠδηϊοηβί τ} : ΑἸπἰπἰας ΠῚ. 

Ὡ. 2. Αῃδχίογαίεβ Χ. ἢ. 2. Αρϑο}ιο 
11. ὁ, π. 23. Αγ ΟΠΊΘΠ65 1. 4, η. 6. 
Αὐγιιθη ἀὰβ ΥὙ11. 1... 9. Ο4)}[ἔς 1}, 
8, ἢ. 24. (ΔΠ}6π|168 11. 6. ν". {{. 
ΠαπηδϑἰΆ5 ἴ. 1, ἢ. 1. [,γ8.... }Π. 8, 
ῃη. 8. Και ες 1Π. 6... 15. Υ͂. {, 
Ὡ. 7. ἘπιΟΓ 168 1. 8, νν. 3. [{ωγ5]Π|ἃ - 
οΠϊὰ65 ΙΥ͂. 2, π. 11. ᾿ωγϑίπηδοί5 11]. 

«ἢ, 2. ὈγῃΠπᾶγδῖι8 Χ. η. 9. Ρυ(οάυἱ 3 
Υ. 1, η. 7. δοδβίσοιδβ Χ. ἢ. 9. Του. 
οἰ 8 Υ. 1,1... 7. ΧΟηδρηρίιδβ 1]. 6, 
ἢ. 11. ἀυοτγιιη} ΠΟΥ͂ΘΠ) ΠΟΙ ΓΟ ΑΓ ἐμ - 
δι} ϑοίοη !. 2, π. 9. 

Ατοὶγ 8 ἀσγίου νᾶ" δεγ μοῦ Υ1Π|. 4, 
ῃ, ὃ. 

ιυ. 
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Ατο γίδβ δγοἢ οοΐυϑ ὙΠ|Ι, 4, ἢ. ὁ. 
Αγοηγίας αρὶ σιδηγηδίαγ 8. ΥἹ11. 4, 

ῃη. ὅ. 

ΑτΟΠγ 88 τηιϑἷο 15 ὙΠ᾿. 4, 1). 5. 6}05 
αἰεί ΥΠΠ|. 4, ἢ. 6. 

ΑΒΟΙΥΤΑΒ ΡγΓιδροιΐουβ ΕΥ̓. 7, ἢ. 6. 
Ψ}1]. 4, π. 1. 5644. δά δι Ρ]α[ ἢ 8 
δορί πίοϊα ΥΠ1]. 4, η. 4. 6]0.8 ἀἸ5ΟΙρ.}}18 
Ὑ}1. 8, ἢ. 2. ορἰϑίο!α δαὶ Ὀ᾽ου Υ ϑ 0) 
111. ἢ. 15. ΥὙΠΠ]. 4, ἢ. 2. ορίβίοίἃ δή 
ΡΙδίοποη Υ}11. 4, ἢ. 4. ἰηγδηία ΥΠ|. 
4, ἢ. 7. πηαρίϑίγαιιι5 ὙΠΠ. 4, ἢ. 3. 
ραΐοῦ Ὑ}11. 4, ἢ. 1. ραϊγία ΥΠἪ. 4, 
ῃ. 1. ῥγϑοθρίον ᾿Υ͂. 7, ἢ. 6. ΥἹΠ. 1, 
Ἀ.21. ἃ, ἢ. 1. πιιηαυδη) Βι ραογδίυδ 
ὙΠ. 4, η.ὑ. 

Αγοορᾶσῃϑ 1. 10, ἢ. 3. 11. 8, ἢ. 1δ. 12, 
ἢ. 5. Υἱ!. ὅδ, ἢ. 23. 

Ἀτοίς Ατγὶϑιρηὶ ἢ|}4 11. 8, ἢ. 4. 7. 8ι1» 
αἰγὶ! Αὐἰδιϊρρυμι 1. 8, Π. 7. 6}05 {ΠῚ }}8 
οἱ δυάϊϊον Ατίβίρρυβ ιοἰγοαϊάἀδοίυ 8 
11. 8, η. 5.7. 

Ατους ΊΧ. 12, η.7. 
Ἀγβοηίυπι Ποὴ ΠΟπογδηάιῃ ἴ. 11, ἢ. 3. 
Αἰὐξίνυϑ ]. 1, η. 7. 8.14. ΙΧ.11, η. 9. 
Ατρυϊηθηϊδιίομυ! βροοίδ5 ΒΕ 0} 15 1]. 

10. ἢ. 4. ἀγρυμῃοη δ οηο5 ϑἰοίσογ ἢ) 
ΥΙ1. 1,.η.49. 

Ατδγαί!θδ γοχ ὑδρρδὐοοίς ΙΥ͂. 9, ἢ. 8. 
δὰ οὕπ) ΘρίδίοἰαΣ Οδγηθδαὶδ ΙΥ͂. 9, 
ἢ. 8. 

Ατίάθ!5 οἰυδι8 δὺ Ατοθϑίίδο ΙΥ̓. ὁ, 
Ὡ. 17. 

Αγ) ρσοπογαιοῃ δ ο8ι188 [Χ. δ, ἢ. 8. 
Αὐδηΐυ8 ΝΜ ρογυμ) Πλ8}08 ἀφπηυη ΡΓ. 

ῃ. 6. 
ΑΥἰπηηδβίυ8 : 6}115 ἰδ 60 Υ͂. 1.1. 9. 
Αἰ οδίυδ ΟἸΘΟΒ} {5 Υ. 2, ἢ. 14. 
Αὐτ δίαφογδϑ ἢ 085 Ευάοχὶ ΥΠ11. 8, ἢ. 4. 
Ατἰ βιὰ 65 : 6}.8 ἀϊδοίρυ 58 Ρέροι 8. 1]. 

12, ἢ. 2. {ὦ δοογδίδ ΟΧΟΓ 1]. 5, 
ῃ. 10. 

Ατ δι 68 δ γαίοη δ ἰοβιδιγθηΐ! οὐγᾶίοῦ 
ὟΝ. 3,η.7. 

Ατίβιίρρυϑ Αὐδάθηουϑ [{. 8, ἢ. ὅ. 
Ατἰβιίρριι5 ἰδίοτγίου []. 8, Ὡ. 5. 
Ασίβιρριδβ τηοἰγοἀϊἀδοίυδ 11. 8,1). ὃ. 7. 

(Πἰπ Ατοίδε 11. 8, ἢ. 7. δυάϊίογ 6}0.5- 
ἄδίη 11. 8, π. 7. 

ΑΒιδτιρρὺ8 ϑοογδίίουβ 11. ὅδ. ἢ. 26. 
7, Ὁ. 2. 3. 4. 8, ἢ. 1 5646. ΥἹ. 1. 

δλίγ, 8116Γ Αγοθβιίδυβ αἱοίι ᾿Υ͂. ὁ, 
ῃ. 16. διιγυῖι ͵δοῖαὶ ἰῃ πιάτο [{. 8, 
ἢ, 4. σδηΐδ γορὶυβ ἀϊοϊίυγ 1}. 8, ἢ. 3. 
οοπποπάδθαί 2Ε8ο! ἶποθηι Ὠοηγϑβίο 
11. π. 24. ο)9 δή νεγϑδγίϊ Π{. 8, ἢ. 2. 
411. ἢ. 24. δηίοδ 11. 8, ἢ. 4. δι ] ηγὶ 
ἐπάοία8 1. 8, ἢ. 8. ἀἰοῖα [1]. 8, ἢ. 4. 
ὙΙ. 2, ἢ. 4. ἀϊδοίρυ!! 11. 8, ἢ. 7. ἢ] 18 
1. 8, ἢ. 4. 06ρο5 1]. 8, ἢ). δ. ρδιΓγίᾶ 
ΠΠ.- 8, ἢ. ἴ. ρῥγΡοδρίογῦ 1]. 8, ».. 4. 
δογὶρία 1, 8, ἢ. 7. ᾿Υ̓. 6, 6 16. δθο(ἃ 
Ῥγ. ἢ. 13. ρ!Π]οϑορ αΐ 8 651 ρεπηυ8 
αυσδίι 1], 8, ἢ. 2. 

Αγ βίοθι!υ5 Ἐρίουγί ἔγαῖογ Χ. ἢ. 2. 
Αγίϑίοοϊθϑ ργίυ5. ποσηθη ΡΊαἰοι ΝΣ }}. 

ῶ. 5. 30. 

ΙΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝῸΌΜ ΕΤ ΒΕΆΌΜ. 

Ατί βίοο!θβ οἰ {Ππαγρυβ ΥἹΙ. 1, η. 14. 
Ατϑίοοσταιία 111. ἢ. 47. 
Ατγ᾽ϑίοἀθηυ 8 88ρ 6058] Π11}8 ατϑοο- 

Γαι 1]. 1, ἢ. 7. ὁχ βαρίδπ) βϑρί θη - 
θ08 1. 1, η. 14. ρδίεγ Ῥαγ διατί [. 7, 
Ἰ). ἴ. 

Αγ ϑίορίίοη 1. 2, ἢ. δ. Υ]. 2, ἢ. 6. ΙΧ. 
ὅ,ῃ. ὅ. 

Αγ βίο 80} 18 Ὗ'. 4, ἢ. 9. 
Λεγίϑιοηγθη68 ἀγόποη Αἰ δηϊδηβἰηπι 1. 4, 

ῃ. 6. 
Αὐβίοπηοηθθ Ὠἱοηγϑὶ: ἰγγϑηηὶ δΔηΊ]Ο118, 
ῬΙαιοη 5 ἀἰβοίρυ!υ8 111. ἢ. 14. 

Ατ᾽ ϑἐοιηθῃ68 Νίοδηοτίβ (ἰοῦ Υ. 1, η. 9, 
Αγίβϑίοη Αἰδοθῃβὶ Υ11. 2, ἢ. 9. 
Αγ βίοη Αἰαχδπάγίηυβ ΥΠ.. 2, η.9. 
Αγίβίοη Αγρίνιϑ ρϑ) οί γα {Π|. ἢ. 5. 
Αγϑίοη Αἰπϑηϊθηςὶ8 Υ11. 2, ἢ. 9. 
ΑΆΙΒΤΟΝ Οἰπ5 Ῥγ. ἢ. 11. Υ΄ 4, ἢ. 9. 

ΥΙ.9, ἢ. 3.011]. 1, ἡ. 31. ἃ, ἢ. 1 

8666. 7, ἢ. 4. 6108 σορῃοπΊεη ΥἹΙ. 2, 
ἢ. 1. αἰεῖδ [[. 8, ἢ. 4. ΥΓ!. 2, ἢ. 6. 
5, ". ἅ. Θρί βίο Ργ. π. 11. πη 8 ΥἹ. 
2, ἢ. 8. ραίογ Υ]1. 1,..831. ρδίγία ὙΠ. 
2, ἢ. 1. ρἰδοίία Υ11. 1, ἢ. 31.2.,.η.1 
8664. ργδοοθρίογοϑ ΥὙἹ]. ἵ, ἢ. 19. 2, 
ῃ. 6. βογὶρία Υ11. 2, ἢ. 7. β6οίᾶ ΥἹΙ. 
ἃ, ἢ. ὅ. 

Αὐϑίοη 70υ]}6(65 ΥἹΙ. 2, ἢ. 9. 
Αγ βίοη [γοοηὶς Υ͂. 4, ἢ. 9. 
Ατδίοη Ρ]δίοηΐβ ρᾶῖον [1]. ἢ. 1. 
Ατίϑίοη ἰγδρίοι ροοίᾶ ΥὙἹ]. 2, πη. 9. 
Αγιβίορῃδηρδ ἰῃ δοογδίοπι ἰηο (δῖι8 1]. 

ὅδ, ἢ. [8. 
Αγ βίοι 968 Αἰ δηϊδηφίιη Υ͂. 1, η. 14. 
Αἰ βιοίοἰοβ ΟγγουδίουδΥ. 1, η. 14. 608 

Ῥγωοορίογοϑ [[{. 12, Ὡ. 2. δοηρία Υ. 
1, η. 14, 

Ατὶβίοίθ θ8 ργδιημδίϊουβ Υ.. 1, ἢ. 14. 
Ατίβιοίο!οβ {4408 ΠΟηιοΙΪ ἰμ!ΘΓΡΙΘΒΎ. 

ἵ,.,ηἡ. 14, 
Αγίϑίοίς θοβ Μὶάΐς Ργε δά ΐ84ι6 (}}8 

Υ.2, ἢ. 14. 
Αγὶϑίοίθ!θβ γί 05 [1. 7, ἢ. 7. Υ, 1, 

τ. 14, 
Ατ᾽ βίοις 68 δίου! δ᾽ Ὑ. 1, ἢ. 14. 
ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΕΒ δίδρὶ γι [65 Ργ. ἢ. 13. Υ.. 1, 

ῃ. 1 8664. ΥΠ1. 1, ἢ. 256. Χ. ἢ. 1. 
ἡ, Αἰ οη88 ὁχ Μαροήοπίδ ἀἰβοδαϊ 
Ὑ. 1, η. 7. ο᾽1ι8 εοἴ85 Υ. 1, η. 7. δὲ - 
ΨΟΓΒαΓ8 1]. 10. ἢ. 4. δΔρορ!)ιθι- 
τηδίᾶ Ὑ. 1, ἢ. 11. 2, ἢ. 8. οΘοῃουθίηδ 
ΟῚ, ἢ. 3.5. 9. οογρογὶ8 πα υ8 Υ. 

. 1,η.2. ουὐἱυ5 Ν. 1,η. 2. ἀἰδείρα!! 
Υ. 1,.ν. 4. 6. (5. 2, ἢ. 2. 6, η. 3. Πἰ- 
"Σ Υ. 1,... 8. 9. 2, . 7. ΥἹΙ1. 8, η. 2. 
βοηυ8 Υ. 1,ἢ. 1. ᾿ΠΠ]ΔΡΟΎΥ͂. 2. ἢ. 14. 
Ιορϑῖίο δὰ ΡὨΝ Πρ ρυη) Υ. 1, η. 4. 16- 
Βε8 7. 1, η. 6. πηοΙϑΎΥ͂. 1, η. 7.2, 
Ὠ. 9. ρδγοηΐαϑ Υ͂. 1, . 1. 9. ραίγῖᾶ 
Ὑ. 1, ἢ. 1. 9. ρῥἰδεῖία Υ͂. 1, η. 13. 
υγϑοοθρίοῦ Ἀγ. ἢ. 10. 1Π|. ἢ. 3100. 
1, ἢ. 1. 7. τορθβ808 ἃ Ρ]δίοῃθ Υ. 1, 
ῃ. 4. τγοιποάϊιπη) δάνθγθυβ ΘΟΠΙΏ11ΠΊ 
γ. 1, πη. 0. βογίρία Ρε. ἢ. 1{.0ὕ.1, 
". 5. 7. 12. δοεῖδ θνγ. ἢ. 18. Υ. 1,η. ἡ. 

δι δΟσΚοΥ ΡΓ. ἡ. 0. Υ'΄. 2,1... 2. ἰδ5.8ἃ- 

ΤΠΘΠΙΔΎ. {, ἢ. 9. ἀ6 60 Ρ]αἰοηΐ3 ͵.- 
ἀϊοϊυ) ΙΥ̓. 2, ἢ. 2. ἰη Αἰοχδοάή 
οἤΠηδίοηοπῃ ἰῃοίάϊι Υ. 1, ἢ. 8. 

ΑΥγϑίοχοηυβ ΥΠ11. 1. ἢ. 24. 
ΑὐἸΠπγοιοᾶ ἃ ἘΜ Υρ δ ἰαγοιία Ργ. 

ῃ. 7. 

Ατγγῃδηἶάδ5 ἄγοθοη Αἰ δηἰοηςίαμῃ ΥἹΙ, 
1, η. 9. 

"Αρρεψία φι!α ΙΧ. 11, ἢ, 8. 
ΑΥϑ φιοίυρίοχ ΠΠ]. ἢ. 605. 
Ατίδρ ΘΓη65 [Π. 8, ἢ. 4. 
Αγίθιηοη Ῥγοίδρογο ρδίογ ΙΧ. 8, ἢ. 1. 

Αγ ὲοχ ᾿άϊοδίυς 8} 115 4υ] ποῦ δυοὶ 
}υ0͵],65 1. 8. ἢ. 5. 

᾿Αϑοϊδρί δέος Υ11]. 2, ἢ. ὅ. 
Αϑοϊδρῃίδα 68 Ῥ}}} 5105 11. 9, ἢ. 3. 18, 

ῃ. 6. δηίοιι9 Μοησδάδῃ [1]. 18, ἢ. 4. 
6. 8. 13. 14. ΥἱΙ. 5, ἢ. 7. 6715 ΠηΟΓ5 
11. 18, ἢ. 14. ργδοθρίογ 1]. 18, ἢ. 2. 
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Ομβάτεθ Αοδιϊδηγίουβ Αἰ] Θηΐ ἢ 518 ΙΥ͂. 

4, ἢ. 1 8644. ἃ Νίοοϑίγδίο δὴ οομι- 
πιδογαϊἰοῃθηλ πιογοίυγ ΕΥ̓. 3, ἢ. 1. 
6}08 δηγίοἰ [ἰὰ ᾿Υ]. 4, η. 1. 2. 3. δηϊηνὶ 
ἰηάοίοβ 1Υ̓. 4, ῃ. 2. ἀϊδείρῃ!! ΙΥ͂. 
4, ῃ. 5. 7, ἢ. 4. ΥἹ. 3, π. 1. ΠΊΟΓΒ 
ΙΝ. 4, η. 4. μαῖογ ΙΥ͂. 4, ἢ. 1. ραιγία 
ΙΝ. 4, ἢ. 1. ργροοδρίογ ρῥυ. ἢ, 10. 1. 
12, ἢ. 2. ΙΥ̓́. 4, ἢ. 1. βογίρία ΙΥ΄. 4, 
ἢ. 4. δερυΐϊογυῃ ΙΓ΄. 4, ἢ. 2. 5:0065- 
ΒΟΓΊΥ͂, 6, ἢ. 6. βιιοζαῖβοῦ Ροϊ πη οη 8 
ΙΝ. 4, π. 1. γνορίογίβϑ ᾿Ασδάδηγα" Ργ. 
ἢ. ἴ0. 

Οταίεβ Αὐδάδπηίουβ Τδγβθηβϑὶ ᾿Υ, 4, 
ἢ. 06. ἢ 

Οτγαῖοβ δηίχυδ οοπιι ἀΐο βογίρίον Ι΄. 
4ά,..6. 

Οταίθβ οὐπίου!ογῦμλ οἰἴοβθον [Ὑ. 4. 
ἢ. 6. 

στ 5 Ογηΐοι ]Υ͂. 5, ἢ. 1 8647. 6]. 
τοῖδ8 ΥἹ. 6, ἢ. 3. σοζποπίθῃ ὙἹ. ὅ, 
ῃ. 3. οοἸοφαΐαπι οὐπὶ ΒιΠΠ|ροηδ 1]. 
12, ἢ. ὅ. 6. 7. ἀϊοία {{. 18, η. 3. ΥἹ. 
», Ὡ. 8. ὅ, πη. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 7, 
. 2. ἀἰκοίρυ! ΥἹ. 6, ἡ. 1. 7, η. 1.9, 
.8. ΥἹῖ. 1... 3.11. 19. 27. αἰν[ἷδ 

5,1). 4. ἀοΙηι8 ΥἹ. 5, ἢ. 4. δι 
ὅ, ἢ. 5 ἔγδίεγ ΥἹ. 5, ἢ. 8. πηοῦβ 

ΥἹ. ὅδ, η. 7. ρδίεγ ΥἹ. ὅ, ἢ. 1. ραίγία 
ΥΙ. 5, ἢ. 1. 11. ροδιηδί ΥἹ. 5, ἢ. 2. 
Ῥοῖ8 Υ]. 6, πῃ. 7. ργδοορίογε Ργ. 
ἢ. 10. ΥἹ 5, ἢ. 1. ργίπείρ᾽ απ σο- 
{πο η1|8 ὙἹ. 1, 8. 8. δογὶρία 1. 7, 
Ὦ. 4. εὐσοθᾶδβοῦ ΡΥ. ἢ. [0. νοβίϊυ 5 
Υ]. δ, ἢ. 7. υχον ΥἹ. 5, ἢ. 5. 7, ἢ. 3. 

Ογαῖεβ δρ βραπηηδίθπι), μοείδ ἡ. 4, 
Ὦ. 6. 

Οτγδίοϑ βοοηγοῖνα Κ΄, 4, η. 8. 
Οιδίοα ργδηνηδίίευϑ ᾿Υ͂. ά, ἢ. 6. 
Ονδίβϑ ρερ ραιοίίουβ [Υ΄. 4, ἢ. 6. 
Οεδίοδ τοῖον ΙΥ. 4, π. 8. 

Ϊ 
ἢ 
Ὠ 
ΥἹΙ. 
ΥΙ. 

Οναίοβ, μδίογ Ργιπάρογθ Υ111. 1, ἢ. 25. 
Οτγϑι πο τηογίιο ἀ68}} ρμεϑ(ἰς 1. 10, η. 2. 
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Οτα[ἰβϑιοίοος ὙΠ. 1,.9. 
Ογδίγ 8 : 6} 8 ἀϊδεϊραΐυδ 1Π|. ἢ. 8. ργξο- 

ἐορίογ 1}]. ἢ. 8. 
Οτγεορἢν 8 Ἠθγιησ ϑιηδη[5 ἀνε ὙΠ. 

1, ἢ. 23. 
Οτγείδ 1. 1, π. 15. ΥἹ. 2, ἢ. 9. Ὑ1Π.1, 

Ὁ. ὃ. ἰπάθ οπυπάϊ Ῥγ. π. 9. 1. 1, 
ἢ. (4. Μοηΐρρυ5 Οτείΐοιιβ οδηΐϑ ΥἹ. δ, 
ἢ. 8. Υ11}. 1, η. 2. 

Οὐ ἶδ5 11. 5, π. 8. ἢΠυ8 Ὀτορίἀϊς 11. 
Ὦ. 1. ρδίογ (δ᾽ δθβο γί ΕΠ]. ἢ. 1. 

ΟΥἰδ8 ργδοοθάθη 8 ποροβ ΠΠ|{. ἢ. 1. 
ρδῖθν ΟἸδιιοουβ 1{|. ἢ. 1. 08 6 
ἰπρ πᾶ ἰγγδηη β 1Π|. ἢ. 1. 

Ομιτο 1]. 5, ἢ. 5. 14. 7, η.. 2. 13, η. 1. 
5664. 6}0.8 Πρ ογὶ 11. 18, ἢ, 2. μαἰτγία 
11. 18, ἡ. 1. ριδοοορίογ 1, 13, ἢ. 2. 
ϑογίρία {{. 13, η. 3. ΡΠ ὐθοηρι γϑὰϊ- 
μι 11. 9, ἡ. 1. 

Οτιο ΟΠ ΔΙ ρθη η 58 Ὑ, 4, πῃ. 9. 
Ονοδυ]υ8 Οτἰ ἰοη 5 {ΠΠἰπ8 11. 18, ἢ. 2. 
ΟἸΥΟΡΥ 5 ΠΠ|. ἢ. 18. δοογαί 8 δυαίϊος 1}. 

ι3, ἢ. 3. 

Οταδυ5]. 4, ἢ. 4,7, π. 2. δά 6" ουη- 
γοηϊυηὶ βαρ η68 1, 1, ἢ, 14. τοιῖἱΐῖ 
δοίοη 1. 2, ἢ. 4, δρίδίοϊαυ Αὐδοιαγ- 
δἰαΐδ 1. 8, η. 7. ΡΙἰδοὶ 1. 4, ῃ. 10. 
80] 08 1. 2, ἢ. 20. 6}08 ρασιηΐδη) 
ΡΙ (ἰοὺ 8 ΠΟη δοοίρίενδί 1, 4, η͵ 2. 
10. Ηδίγῃ 400 ρδοῖο (Γδ)εῖαι 1. 1, 
ι. 10. ρἰνδΙαπι τ {{ Ρτίαοο 1. 1, 
1... 7. τοξαὶ Μ|]68[08 8οοίοϑ 1. 1, ἢ. ἃ. 

Οιοίοη ΠΠ. 2, ἢ. 4. ΥἹ]. 5, η. 1. 2. γ.Π. 
Ι,ἢ.3. 19.21.22. 25. 7, ἢ. 1.2. 1Χ. 
1, η. 7. . 

Οἰδϑάγο! 8 Υ. 2, ἢ. 14. 
Οἰ δ} 8 Ὁ Α γοεβιδο ἀοπᾶ δοοίρὶ ΕΨ. 

8, ἢ. 12. 60 πηογίι0 ἀ 511 μρείὶς 1, 
10, ἢ. 3. 

Οἰεδίμρυ5 Οτγοη 8 ΠΙΪὰ 5 11. 13,.Ν. 2, 
ΘΟΟΓΔΙΪΒ δυάσίϊον {{.{3,.. 2. 

Ουπιδ ]. 4, η. 3. Υ͂. 6, ἢ. 8. 
Ουρίάιι5 Πρ δι βϑρίθῃϑβ [1. 8, ἢ. 8. 
Ουργεδδίπαπ) δευρίταπ) δυνίβ ὙΠ. 1, 

ἢ. 8. 
Οιιγδῖογ ρηΡἰ ΠΟγιΠλ πηδίγοπ) θη ἀμποδὲ 

ὈΧΌΓΕΙ͂Ὶ 1. 2, ἢ. 9. ΠΟοῃ 'ῖ δὴ 4ιδιὴ 
ροϑί ρυρ]Πογυπὶ πηογίομη Πογρα 88 
γοηϊαί 1. 2, η. 9. 

Ογοίορβ ΥἹΙ]. 1, η. 86. 
Ογϊοῦ Οτοίοηΐαίεβ γι άρογας δά νογε. 

Πι8 11. 6, ἢ. 25. Υ111. 1, ἢ. 25. 
Ογ!]οηίυτ (δοίη 1, 10, η. 3. 
Ογηδορξίγως [. 2, ἡ. 8. 
Ογηϊοϊ ρὶ ]Οβορ ιν Ργ. πῃ. 12. 13. Π], δ, 

ῃ. 26. 8, π. 17. [Υ̓́, 7, ἢ, 4. ΥἹ. Ι, 
8. 3. ὀχίγ. 8, η. 1. 8, ἢ. 1. 9, ἢ. 3. 
ὙΠ]. 1,0. 19. 64. δογπὶ διιεῖος Ὑἱ]. 
1, π. 8. ΟΧΙΓ, ΘΟΓΙΠῚ μἰδοίία ΥἹ. 9, 
ῃ. 8. υπάρ ἤϊε! Ὑ]. 1,.. 6. 

ΟΥ̓ΒΟβᾶγρο5 βγπγηῃδϑίυτῃ ΥἹ. 1, η. 6. Υ!. 
2, ἢ. 5. 

ΟΥ̓ΡΓΙΙ8 [. 2... 4. 18. Ὁ!.. 18, . 4. Υ!. 
1... 1. 1Χ. 10, πη. 2. (2, ἢ. 7. 

ΟΥ̓ΡΒΕἾ.8 1 γϑίδα ογαίϊογί μαίθγ ΠῚ. 
ἢ. 19. 

Ογρδϑοίυ8 Ῥογίδηάτγί ραίος [. 2, ὦ. 1. 
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ρΡᾶΐογ βοσυθηί!8 1. 7, ἢ. 1. δρυὰ ἐὑπὶ 
δορίοπι βδρίδηῖ68 ΠΟ βΓΘἀϊ θυ ΓΊ. 1, 
ἢ. 14, 

Ογρβοίυ8 δ] 5 δηϊοοοάθη!}85 [. 7, ἢ. 1. 
Ογτγομδίοἱ ρ]Ποβορ Ργ. ἢ, 18. 11. δ, 

". 6. 7. ΠΠ|. ἡ. 14. ΥὙ11. 4, ἢ. 3. Χ. 
ῃ. 4. 28. δ Ατβιΐρρο Ργ. ἢ. 12. 1]. 
8, ἢ. 7. οογυηὶ μἰδοίία ΕΠ. 8, ἢ. 8. 
ΥἹ]]. 4, η. 3. 

Ογγοηθ Ργ. ἢ. 13. 1. 1, ἢ. 14. }[. 8, η. 
1. 18. 19. 11}. ἡ. 8. ΙΥ. 6, ἢ. 16. 8, 
ῃ. 1. 9,1. 1. Υ. 8, ἢ. 11.|1Χ..12, 
ῃ. 7. 

Ογτγιβ ΥἹ. 1, ἢ. 8. οαὔῇ ΧΟΒΟρ)οηΐα 
ἀνε εἶδαν οοἰ υἱ! 11. 6, ἢ. 5. 14. ΙΥ͂. 
ἅ, ἢ. 2, ΟΠ [Δ}}8., 4.4}}8 ἃ ΧΟδΟ- 
υνἱιοπία βεγὶρίυβ ΕΠ]. π. 24. Υἱοίοῦ [. 
1,η. 3. 

Ονιιοτα Οτρθοίβ ἰη[οϑἰ8 [. 3, ἢ. 4. 
Ογπίεναι 1. 7, η. 6. ΥΠ|1. 2, π. 11. 8, 

ῃη. 2.1Χ. |,.. 8. 7, η. 6. Χ.η. 4. 

Ὦ. 

μΜναιοη Ροπεϑ οἱ πιαΐιβ ΡΥ. ἢ. 0. Ῥία- 
[οηἱ οδἱ 111. ἢ. 42. 15 πηυπάιι5 ρἰοημ8 
Ι. 1, η.6. 1Χ. 1. ἡ. 6. 

Πιρπιοηΐυπι (υἱτγᾷ ργωάϊοἱΐ Βοοτγαίὶ {]. 
5,ἢ. 16. ἡ 

Ὠαΐίρμιι9 Υ. 3, η. 7. 
Παδιπδροίυβ ΟἸμ οηΐ ρίογ [. 8, ἃ. 1. 
᾿απιαοίαδϑ ἀγοιο Αἰ δυο δἰ 1. !, 

ἢ. 1. 

Πδιηδϑίρρυ8 Ῥαμιοογϊ ρᾶίογ ΙΧ. 7, 
: ἢ, ἴ. 
Παιηδβίοβ Ὠοιῃοοτ ἰγίον ΙΧ. 7, ἡ. 7. 
Ὠδιηθυιῃ ροιἱ8 φυᾶπὶ πγ06 ἰυσγυπὶ 

οἰψοηάιιπ) 1}. 3, ἢ. 2. 
Ὅδιηηο γί πϑσογῶ ἢ] ΥΠ|. 1, ἢ. 22. 
Πάιηοῃ ϑοοῖδ 18 πιαρίϑίον 1]. 5, ἢ. 3. 
Ὀδηδϑιιβ ᾿οπηρίπι ΜΠ ογναΣ [ἱηα! φοα]ῇ- 

ΟΔΥΪ ἴ. 6, η. 1. 
Ὀαγάδηϊα [{. 6,1). 8. 
Πγίηι5 Πγϑίδδρὶϑ ΙΧ. 1, η. 9. 6]8 δὲ 
Ηοτγδοβ πηι ορἰδίοί ΙΧ. 1, ἢ. 9. 

Ὀαιΐνυδ οᾶ51:5 ὙΠ]. 1, η. 47, 
Ὀεδ οἱ Π}}} 11. {2, ἢ. 5. 
Ὀεαοηᾶ ἃ Ὀἰπἰδίγαῖο Αἰ θη ξη 8:θ115 ἰαι - 

ροϑίϊδ [. 2,11. 6. 
Ὀοοίδιἂπβ δημπηοίδίυπι αυἱὰ ΥἹΠ]. 1, 

ιι. 48. 
Ὀοοοτυϊῃ ἱῃ ἐϊεϊ!οη6 44 ΥΠ]. 1... 40. 
Ὀείοηβο αὐυἱὰ ΠΠ. η. 59. 
Ὀεῆηϊίυ φουϊὰ ΥἹ1. 1, η. 42. 
Ὀεἢηίΐαιη δηυπιϊαία αὐἱὰ ΥἹΙ. 1, 

Ὡ. 48. 
θεϊιογίδιϊο 40Μ] ΠΕ. ἢ. 59. 
Ἠ)εἰοοείδείο φυίὰ ΥἹ. 1, η. 64. 
Βοος ἰσἰδη κα ΥἹ]. 1, η. 4. 
Ὠοεϊΐμηι ΕΠ. 5, ἢ. 7. 22. 23. 1ΠΠ. ὃ. 2. 

ΥΠ|.1, ἢ. 4. 12. Αρο η}5 ραιίγία ΥἹ. 
4, π΄ 1. ορρυρηδίυμῃ [1{}. ἢ. 10. 

ὈὨευ5 ΑΡΟΙΪΟ 11. δ, ἢ. 22. ηἠδίδίογ 1. 
5, ἢ, 7. (Χ. 1,. 7. 

ὈοΙρΠ γΠ5 1, ἢ. 7. 14. ἢ]. 6, ἢ. ὅ. 
7. Υ.1, ἢἡ.7. ΥἹ. 2, π. 1. Ὑ}11..Α8, 
Ὁ. 139. 2, 2.11. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕΤ ΒΕΒΌΜ. 

ὨεΙρἢϊηΐι5 ΡΟ Ϊο 1. 1, ἢ. 7. 
ὨεΙρΠὶ8 Ευάὰοχὶ Πα ὙΠ. 8, ἢ. 3. 
Ὠα}}5 Ὑ}11. 1, πη. 21. 
δ ειπᾶγαίυβ ΤΠ ΘΟρ γαϑιὶ Υ, 2, ἢ. 14. 
Βοιηδγαῖυβ Χοιχὶ ἀδὲ οοῃδὶ υτ 1. 3, 

ῃ. 4. 
Ῥοιηοδ8 Ζοηοηίβ Οἱ ἰοὶ ραίεγ ΥἹ. 1,.η..1. 
Ὀοιιν οί τυ 5 Αἀγδιηγίοπυβ Υ. 5, ἢ. 1. 
Βεπιοίγι δ Αἰοχδηάγίηυβ ΥἹ. 6, ἢ. ὅ. 
Βοιποίγ δ ΑΘ ρ] ΡΟ} 165 ἀἸδοίρι! 8 ΡΙΔ- 

ἰοηὶδ {Π]1. η.31. 
Βεπιδίγιιιϑ Απἰϊρουΐ 11. [2, ἢ. 4. δὰ 

ουπὶ Μοποάοιηὶ ορίδίοἰὰ 1{. 18,1. 16. 
84. οι Μοηδάσηιβ ᾿ορδῖι8 ἰὈϊά, 
Πυοιηοίνίυπηι Ρ])δἰαγθυπι ἀδιῃπδγα [0- 
ΒΟΑΥ͂. 5, ἢ. 8. βογυνδί ἀοπμλ 5.}}- 
Ροηΐδ Μοζάγο 1. 12, ἢ. ἡ. 

Ὀοιηοίγ 8 Αϑρομϊυ8 Υ. δ, ἢ. 11. 
Ὀεηγοιγὶυβ ΒΙ.Π Υ πἰ0.8 Υ. 5, ἢ. 11. 
Ὀοιηοίνὶ 5 Βγζδηίίιι5 ἰδίοτίουϑ Υ. δ, 

ῃ. 1]. 

θεηιοίγίυ9 ΒγΖαηζίι 8 ρεογὶρδίοιϊουϑ Υ͂. 
8.,ἢ. 11. 

Ῥοιποίνγίυ5 Οδ] δ ἰδηυ8 Υ. δ, π. {]. 
ιϑεπιαίγῖυ5 Οαγ Πα! ΘὨ 55 Υ. ὅ, ἢ. 1. 
Ὀεπιοιίτίυ8 ροοίδ οοιῃςΐα δια Υ. 

δ, ἢ. 11. 
Ι)διοἰγίυ 5 Ογγθηϑου8 Υ'. 5, ἢ. 11. 
Ὀεοημοί γί αρίοιϑ Υ. 5. ἢ. 11. 
Ι)οηοίτυ5 ΕτγΕγθ!5 Υ. ὅ, ἢ. 1{1. 
Ὀαηλοίγ 8 γάρ νου Υ. ὁ, ἢ. 11. 
Ὠριμοίγιυβ ἰδιη οι Υ. 5, αν. 11. 
Ὠεηηοίτ 8 δοθη Χ. π. 1. 
Ὀοιηδιγῖ 8 ̓ ωγοοιῖϑ τηδηυ!ηΐθο0}5 Ὗ. 4, 

ῃ. 9. 

Ὀειηοίτγ5 Ρογϑαὶ ῥίον ΥΠ1. 1, π.3:. 
Ὀεμεταιῦβ Ρ]δίοΓΘι}5 Ὑ, δ, ἢ. 1 5644. 

ΥἹΙ. 5, η. 7. Αγοδϑι αἱ ἀπηαδίυδ ᾿Υ͂. 6, 
Ὡ. 16. Αἰιδπᾶϑ Το α Υ. 5, ἢ. 2. 6)}08 
δηνίςᾶ Ὗ. ὃ, ἢ. 4. ἀδῃγηδίϊο Υ. ὅ, 
ῃ. 8. ἤρα Υ. ὅ, ἢ. 8. βου Υ. 5, 
". 8. ΙΠ0Γ8 ὟΥ. ὅ, ἢ. 8. οουὔὶ Υ. 5, 
ῃ. 6. 7. ρώδηρϑδ Υ,, δ, ῃ. 7. ΡαϊΈΓΎ. 
5, ἢ. 1. ματα Υ, 5, ἢ. 1. μαι 0.}6}}8 
Ὕ. ὕ, ἢ. 8. ργοσρίονῦ Υ. 5, ἢ. 2. 
βοΙϊρία Υ. δ, Π. 9. 51}}ι|8 Ὗ. 5, ἢ. 9- 
Ογτγόηθι ηᾶν ρδη9 ἸΥ͂. 6, ἢ. 16. [,8Π|-. 
ροίο ἀϊοῖυ5 Υ. ἅ, ἢ. 6. Τ᾽) Θοάογιπὶ 
ἀουμῦ ἃ Αγθορᾶβο ἰἰρογαὶ 1]. 8. 
Ὡ. [5. ΤΠΡΟΡὨγαδιὶ (81}}}Π|8} 8 Υ. 2, 
". 8. Χοηοογδίοηῃ οἰ ᾿Υ͂. 2, ἢ. 10. 

Βοιηοίγίυ5 Ρδιου δ 11]. η. 30. 
Βοηιείγίυ8 δοορίϊου8 Υ. 5, . [1]. 
Ὀειποίτγί 5 δου !ρίογ Ὗ. 5, ἢ. 1. 
δι ο γι υ8 ΘΩΛΎΓΏ 2618 Υ. 5, ἢ. [1]. 
Βαιημοίείια δορ δία Ὗ. ὅ, η.. {{. 
Ὠοιποίγίυδ βαϊγτίουβ Τδιβίουδ ΥὙ. ὅ, 

ἢ. 1. 

ΠλΘΠΟΟ ᾶΓ68. [,8οἰο 5 1. 6, ἢ. 17. 
ΥΠ..1,0. 16. 

Ὀοιηοσγαία ᾿. 7, ἢ, 4. {Π|. ἡ. 47. 

Ὀεμούμιτυβ Αὐάοτγιίδ ΙΧ. 4, η, 1. 7, 
Π. 1 δ644. 11, ἢ. 6. Χ. ἢ. 4. ε}υ8 
αἴλδ ΙΧ. 7, ἢ. 9.11. ἀϊεία ΙΧ. 7, 
". 2. 5. 1{, ἢ. 8. ἀϊδοῖριι}} Ργ. ἢ. 10. 
ΙΥ. 7, πη. 11. 1Χ. 8, ῃ. 2. 4. Πιεγοάΐ- 
(43 ΙΧ. 7, π. 3. ἰηάο!ε5 ΙΧ. 7, ἢ. 7. 

πἰμγαιίοη68 ΙΧ. 7, ἢ. 5. ποῖ ᾿Χ. 7, 
ἢ. 11. ραίογ ΙΧ. 7, ἢ. 1. ρϑιγὶδ 1Χ. 7, 
Β. 1. ροϊηδχ ἰηἀυοίγια ΙΧ. 7, ἢ. 4. 
ρἰδεὶί ΙΧ. 7, ιν. 12.11, ἢ. 8. Ρίδῖο 

πυϊ δαὶ πηδηκοποϑίῃ ἴδοϊὶ 111. ἢ. 19. 
ρΡιϑοσρίογοϑ Ργ. ἢ. [0.ὄ 1Χ. 7, 5. 3. 
Χ. η. 7. βεϊδη(ία ΙΧ. 7, η. 30. βεγιρίᾶ 
ΡΥ. ἢ. {{.1Χ. 7, η.6. 7η.13.Χ. η. 2. 

δορυϊΐυτα ΙΧ. 7, ἢ. 7. νἱἱϊδαε σοπυ 
ΙΧ. 7, ἡ. 7. 

Ὀεμιοογίυδ Οἰυ8 ΙΧ. 7, ἢ. 14. 10, 
ῃ. 1. 

Ὀοιηοογίίυ5 ορἰκιδημηδίαγίυβ ΙΧ. 7, 
ῃ. 14. 

Βοιηοογ 8 Ρογαδηιθηι8 [Χ. 7, ἢ. 14. 
Παπηοουγί(α8 δειρίος ΙΧ. 7, ἢ. 14. 
Ὀοιημοοσγιίυϑ δειϊρίογ [Χ. 7, ἢ. 4. 
Ὀοπιοηδίγαιἷο ἃ Ρυγγῃοη δ δυυίδιδ ἔχ. 

{1,. 11. 
Ὀδιβορ ἢ 5 Ατίϑίοιο ἰς δοοιδαίοῦ Ὗ. 

1, η. 7. 
Ὀοιπορίμου ΙΧ. 11, ἢ. 9. 
Βοιμοϑίποηος “Ἐδοπἰβ δοπνυ 8 11. 7, 

ι). 9. εἰυ8 πιοῖβ Υ. 1, ἢ. 7. ριϑοομρῖο- 
Γ65 1]. 7, ἢ. 4. {Π1. ἢ. 31. αυδὶὲε ΥἹ. 
2, ἢ. 6. 

Ὀοιποβίγδιυϑ [Π1. ἢ. 30. 
Ποιοίϊπιυ8 Υ. 2, ἢ. [4. 
Ὠοροβίζιπι τοιάδ !. 4, ἢ. 4. 
Ποβογίριίο φυϊὰ ὙΠ]. 1, ἢ. 42. 
οι : 84 ἀεο8 γείογθηάιπι) αἱ πηι 

Ρθοηΐ [4.5 [. 5, ἢ. ὅ. ἃ 51 ΙΧ. 8, 
ἢ. 3. δύ(οοιίθυ5 ᾿μπηδη 8 Ὠοη οὔ- 
ποχίι5 Ργ. ἢ. ἅ. ΠΠ|. ἢ. αἴ. δὴ ργὸ- 
οἰδυ8 οἱ δἀογλίἰοηθ ραυάοδὶ 1]. 12, 
ῃ. ὅ. δηίίᾳυϊβεϊπιυτ οπμηϊαιῃ [. 1, 
ῃ. 9. οοἰοηάυβ8 ΡῬΓ. ἢ. 5. 4ι|0 πιοήο 
ὙΠ]. 1, ἢ. 19. οἱ βδδεγυι!ὴ οη]0 ποῦ 
αιιίοει Υ1{]. 1, 0. 19. 6}ι.5 ἔφυγα αὐ 
Ρ]διοηὶ 11}. ἢ. 71. ἱπιᾶσο ἰῃ δηθυΐὶο 
πο οἰγουηἰογοπδ ΥἹ1[. 1, π. 17. 
ριον δηι δ . ργϊπηυπ ἃ Ραίοης ἴῃ 
ΡΙ ΝΠ οδορ!Πἶα ποιιίπδῖα [{].- πη. 9. 
βυμϑίδηιἰδ 4αυὦ ΧοΟΠΟρ δε! ΙΧ. 2, 
πῃ. 3. ουηοῖδ δὶ 1. 1, ἢ. 9. ουὐγ Τῇρο- 
ἀοιυ8 οοσῃοπκίηδίι8 [{.- 8, ἢ. {!. 
ἀδο8 ποβ8ᾶ880 ϑογδίεβ δοουδβϑίιγ ἢ}. 
5, ἢ. 19. ροηϊῖυ8 ῬΓγ. α. 6. ἰοπογδῆ- 
ἀυβ]. 2, ἢ. 12. [ιοδὶΐα ογυσθηῖδ ποὴ 
οοἰοηδιδ ὙΠ. 1, ἢ. 19... υπιδῃὰ 

ξογηὶϊ 1{1. ἢ. 42. ἱροῦ [1]. ἢ. 42. 
Μαρβογυ) 48 ῬΓ. ἢ. 6. πιυπάιι 
ΥΙ1. 1, ἢ. 70. ποηλἰη δ γϑγίὶ ΥἹ. 1, 
ῃ. 68. ποη ἀεοἢηϊοηιϑ ΙΧ. 4, ἢ. 3. 
Ὠυ}}ὁ ἰηάϊμεῖ ΥἹ. ἀχίνγ. ρεϊδοίρίυπι 
γογυπ) Ρἰδίουὶ 11]. ἢ. 41. διοὶοὶβ ΥἹ. 
1, ἢ. 68. φυλ!ῖ8 Χ. ἢ. 27. φυϊά 1. 1, 
ῃ. 9.0. 1,. 13. Υἱ:. 1, ἡ. 68. φυο 
πιοῦο ἀδ ἀϊϊδ ἰοφυοπάυῃν ἴἵ. 5, ἢ. 5. 

δεχὶυ8 Χϑηορβδηΐβ ραΐοῦ ΙΧ. 2, ἢ. 1. 
Ὀοχίγδ ποῦ (δοῖϊο ἰη)ϊοϊθηὰδ Ὑ}11. 1, 

ῃ. 17. 

Ὀἰεοἰοἴϊοα φυϊὰ ΠΗ]. η. 50. 
Ὀίασογὰβ Ἀοϊ δ : 6)0ὺ5 ἀϊοίιπι ΥἹ. 2, 

ἢ. 6. 

Διαλανθάνον πιοάυς9 δγευιμπδηϊδηάϊ 1]. 
10, ῃ. 4. 



Ὁ ϑοειίοδ ΙΥ̓. 6, ἢ. 9. αἷυ5 γανὶ! τηοὐἱ 
δὺ Ἑυδυ δ ἰηγθηϊ 1}. 10, ἢ. 4. 
ἰηνθηῖὶδ ἃ αυοῃδῃ 111. ἢ. 19. 34. 
ΥἹΙ. 2, ἢ. 3. 1Χ. ὅ, ἢ. 4. πορίοοϊδ 
ἃ Ογτοπδίοἱβ ΠΠ, 8, ἢ. 8. δὺ ἘρίουΓγο 
Χ. ἢ. 20. ρΔΓ8 ρ᾿ ἡ ΠΟδορ να Ῥγ. ἢ. 13. 
ὝΙΙ. 1, ἢ. 33. ραγίοβ ο᾽08 4118) Π8Π| 
ΥΙΠΕ1, ἢ. 3ὅ. φυϊὰ ΡΓ. η. 13. 1Π΄.. 
τ. 32. Υ11. 1, ἡ. 84. 45, 5π|}}}8 ουὶ 
ΨΙ]. 2, ἢ. 3. 

Ὠίαϊοοι ἃ δοοῖα ΡΥ. ἢ. 13. 
Ὀἰδιοοι! οἱ ρἢ δορὶ! ΡΥ. ἢ. 12. 1]. 10, 

Ὦ. Ἷ. 12, η. 2. Χ. η. 4. 
Ὀἰδιθοῖυς φυϊά ΥἹ]. 1,.η. 38. 
Ὀἱδιοσὶ ἃ φυΐθυδ ρῥνίπιυπι δουρὶ ΕΠ]. 

Ώ. 19. 32. 
Ἀἱδπᾶ ΤΠ. 5, ἢ. 22. 6, η. 7. ε͵υ8 (Δη11Π) 

ΙΧ. 1, ἢ. 2. 5. 400 ἀΐθ "δία 1]. 5, 
ἢ. 24. 

Ἄρτεμις ἃ ΡΙδίοηο πιδημη}1888 1{}.. 30. 
Ὀϊοῖίο φυϊὰ ΥἹΙ. 1, ἢ. 38. 
Ὀἰδγπιδοαβ Αροῖϊο [. 1, 8. 7. 
Ὀϊάγηου ΥἹ. 2,1. 6. 
1.65 ἰοπφίυὐϊηῖϊδ ἀϊνογεῶ ὑπᾶθ Χ. 

ἢ. 25. ἠοοῖα ροδίεγίος ἴ. 1, ἢ. 9. δ6- 
ομπυμ Ἰυηδ ουγδυη ἀδβογίρι! 1. 
2, ἢ. 11. 

ὈΠΠ οἶα φυϊὰ ΟἹ] οοἱ 1. 3, π. 2. ΤΊ ἃ- 
Ἰοεἱ 1..1,. 9. 

Ὀἰχίτιιϑ : Ῥγορίογ 6} πὶ ᾿οΙ 658 ἰη88- 
πἰαηῖ ΥἹ. 2, ἢ. 6. 

Ὁϊ: ποηιέη68 Υ]. 2, ἢ. 6. δίάογα ΥἹΠ1!. 
1, η. 19. ᾿ 

Ὀἰινγίι8 [Ὁ] δγοθον Αἰδιδηΐεμ βίυμ ἐό- 
σεδαίμν οἱπι 11. 3., υ.. 8. 

Ὀϊοεϊιδείδ5 ΙΧ. 3, η. Ἰ. 
)οοῖο5 ΡγιΠπαρογίουϑ ὙΠ. 1, ἢ. 24. 
9) οο165 διγαίοη δ δογυυ8 ΠηΔΏ 1580. 
Υ.3, η.7. 

μ)οοἾ6 5 δίγαϊοηΐβ ἰοβδίδιῃθηϊ: ευγᾶίοῦ 
ν. 3, ἡ. 7. 

Ὀιοάοευδ Αϑροηάίυ8 400 πιοάὺ οὐ} 15 
ΥΙ. 1, η.7. 

Βιονομῦϑ 1856118 Ε{. 10... 1 5666. ΙΥ. 
ὃ, η. 9. 6}115 ἀϊδείρυ!υβ Υ]]. Ι, 
ῃ. 20. ΠΟΓΒ 11. 10, ἢ. 1. δογὶρία 11. 
10, ἢ. 1. στγοηιῖδ ἀϊοίυβ 11. 41, ἢ. 1. 

Ὀἰοάογιιβ Χομορίιοηιϊ 8 ἢ 1]. 6, 
ἢ. 8. 10. 

Πίοάοτιυβ ργαπιηηηδίίοι [Χ. 1, ἢ. 11. 
Ὀιοπόποα ΥΠ]. 1, η. 39. 

θιοοενεα Αμοϊοηίδίο5 ΥἹ. 2, ἢ. 13. 
ΙΧ. 9, ἢ. 1 5644. 6)π5 ρδίογ ἰΧ. 9, 
τ. [. ραϊγία ΙΧ. 9, ἢ. 1. μδοίία 1Χ. 
9, ἢ. 2. ριαοορίοΓ ΙΧ. 9, ἢ. 1. δἰυάἀϊα 
ΙΧ. 9, 5.1. 

0} οχοποο Βαδυγίοηΐυ8 Ὑ]. 2, ἢ. 13. 

Ἀοσοιιοα ιο πη δοοηβὶβ Υ]]. ἴ,. η. 33. 
Πίομοινο5 δοϊουκζίυ5 ΥἹ. 2, ἢ. 73. 
υἱοξόηου ϑἰογοηῖβ Υ]. 2, η. 18. 
Διο ΕΝΕ8 δ Ποροηϑὶβ Ογηίουδ ΥἹ. 1, 

Ἀ. ά. 2, ἢ. 4 5064. 9. ἢ. ὅ. ΥἹΙ. 1, 
Β. δά. 6)08 Οἰδ5 Υ!. 2, π. 9. ἀπάθεια 
ΥἹ]. 1, η. 8. δρορ!πορηᾶία Υ]. 2, 
ἢ. ἅ. 6, δυοίίο Υ]. 1, π. 7. 2, η. 4.6. 
οδουὶδ ΥἹ. 2, ἢ. 6. οοἸϊοαι πὶ οἴῃ 
δρευϑίρρο ΙΥ. 1,.η. 8. Οἰυ5 ΥἹ. 2, 

Ὀἱοηγδίυδ Ροϊγπίγδιϊ 

ΙΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕΤ ΒΕΒΌΜ. 

ῃ. 3. ἀοία !. 8, π. 14. 17.Υ.Ὃν, 
Ὦ. 11.0.2, ἡ. 4. 7. 8. ἀϊδείρυ! ΥἹ. 
2, Ὁ. 5. 9. 10. 8, ῃ. 1. 4, η. 1. 3. 5, 
ῃ. Ι. 4. ΥἹΙ. (,.η. 26. ἀοπλι5 ΥἹ. 2, 
ῃ. 3. οἰοφιοηία ΥἹ. 2, ἢ. 10. δχϑ,- 
᾿υπὶ ΥἹ. 2, π. 1. τηριΠοάι8 ΥἹ. 2, 
ἢ. 5. ἴΠ0Γ8 Υἱ. 2, ἢ. 11. ηἱΐονγ ΥἹ. 
2, Ὡ. 14. ρᾶΐογ ΥἹ. 2, ἢ. 1. ραίγίἃᾶ 
ΥἹΙ. 2, ἢ. 1. 114. ργδοοθρίογ Ργ. ἢ. 10. 
ΥἹΙ. 2, ἢ. 2. δοιὶρίδ ΠῚ, 11, η. 2. ΥἹ. 
2, Π. 1. 7. 12. βερυϊζογὰ ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
11. δἰαϊυξ Υ]. 2, ἢ. 1Π{- δυάία ΥἹ. 2, 
ἢ. 8. δυσοοβ80γ γῪ. ἢ. 10. [οἰογδηἃ 
ΥἹἱ. 2, ἢ. 8. (γδρα ἷδ Υἱ. 2, ἢ. 5. 
νἱ ἔθηυδ ΥἹ]. 2, ἢ. 8. 

Ὀϊορβοηθβ Ταγβθθϑίϑ ΥἹ. 2, ἢ. {1.. 6]. 
ργεθοορίογ Χ. ἢ. 18. δογὶρίδ Χ. ἢ. 15. 

Ὀἰοιηοάοῃ ΙΧ. 5, ἢ. ὅ. 
Ὀἱοπιθηθδ Αμᾶχάγο! ὶ ργοθρίογ ΙΧ. 10, 

ἢ. 1. 

Ὀίου ΥἹΙ. 1, η. 48. 49. 
Ὀίου 111. η. 3. 14. δὰ ᾿ἰδογαπάδπι 5]- 
οὐδ) ἃ Ρἰδίοης οχοϊδί08 {{]. ἢ. 15. 
40. 84 δυπὶ δοεῖ δ. Ρ]αῖο 111]. ἢ. 1]. 
ΜΠ. 7, ἢ. 1. διηδβδίυϑ Ῥ]φ ον 5 11]. 
ῃ. 23. ἀϊδείρυϊυϑ Ρ]αίοη!δ 1Π]. ἢ. 31. 
6͵υ5 ορ ἀρ! ἐπὶ 5 Γδοιιβὶϑ ΠΠ1. ἢ. 223. 
γοοοῃοϊ ἰδῆ οὐπὶ Ὠοηγδίο 1}]. 
Ὡ. 16. ϑυγδειϑδϑ γί [!. 7, ἢ. 6. 

Ὀίοη Γγοοιΐβ ΠηδηυΓ 851.8 Υ΄. 4, η. 6. 
Ὀίοη Ραᾳδηΐθυ8 ΥἹ]. 1, η. 9. 
Ὀοηγβίδοδ σοΓαπκὶηᾶ 4.85 ὁχ Ὠίομαδηΐβ8 

Ογηϊεὶ κοηϊοη! ΥἹ. 2, ἢ. 4. 
Ὀἱοηγϑίυ8 ἐπίογῃγοθ Ἠδγδο! ὶ ΙΧ. 1, 

ἢ. 11. 

Ὠἰοηγπδῖιι5 Οοϊορμοοίυβ ΥἹ. 8, ἢ. 4. 
ὈΙοηγδίυ5 ἀἰα! εἰ σι5 1. 8, ἢ. 12. 
Ὀϊοηγδίυϑ Ὠἰοδοοῦ αἷ8 ραίογ Υ͂. 2, ἢ. (4. 
Βιονυύϑιυϑ οἰ! Πριηθηῦϑ Υ}]. 1... 19. 

31. 4, ἢ. 1 5664. ο}5 τηογθυ8 ΥἹ]. 
ά, ἢ. ἰ. ΠΠΟΓΕ ΥΙ. 4, 11. 4. μᾶίοῦ ΥΠ. 
4, ῃ. 23. ραίγία 11. 1, ἡ. δι. 4, η. 2. 
Ρ᾽δεϊία ΥἹΊ. 1, πη. 31. 4, ἢ). 1. ργδ- 
σδρίογοϑ Υ1]. 4, ἢ. 3. δογὶρία ΥἹ]. 4, 
τι. 8. 

Ὀϊοηγδίυϑ ῬΙδίοη 5 (Δι }}18 11. η. 20. 
Ὀἰοηγδίυ5 ΡΙδίοη β ργαορίος Π{|. ἢ. 5. 

ΒΟΟΘΒ80Γ Χ. 
ἢ. (6. 

Ὀἱοηγ δὲι1}5 ΘΥΓδΟΊΕΔη118 δαιΐογ 1. 7, 
ῃ. 83. 6. ΙΥ͂. 1, η. 5. Χ. ἡ. 4. (δυΐοΓ 
4 δεν 5. 1]. η. 24. δυΐογ Αγ ϑιρρὶ 
11. 8, . 3. ἡ. 1Π. ἡ. 24. τ Π 08 
ἰη ΡΙαϊοηοιη 11]. ἢ. 11. 14. ὙΠ. 7, 
τι. 4. τϑεομῃο δηθυβ οὐπ) Ὠίοης ΠΠῚ. 
τ". 16. δ] δι δμίπίυϊα ,Ε 50} 185 1]. 
7, ἢ. 6. ΡΙαίοη 5 11]. ἢ. 14. 

Ὀομπγδῖι8 5ΥΓἀΟυβᾶΠ05 υηίοῦ ΤΥ͂. 2, 
ἢ. 4. 5. 6. δἢ 60 μδῖο ἰδγγαῖη Ρο8- 
ἰυἱανὶ!, φυδιη (ογπιᾶγοὶ 86. ἰοβ08 δυ8 
γοϊρυ ! οαθ 111. ἢ. 15. διγέοοβ 410 
πιοάο ἰγδεῖοι ΥἹ. 2, ἢ. 6 5βογί}}! δά 
δΡΘΟΡΙρρι ΕΥ̓́ῚΞᾷᾺΡᾺΨΡβ, ἢ. 5. δή δυη) 
ομ βίο Αγο γίδ ΠΠΠ. ἢ. 15. ΥἹΙ. 4, 
ἢ. 2. 

Ὠίοηγδιϑ ΥἹ. 2, ἢ. 6. ΥἹΙ. 5, 5. 4. 

δοι οί 5 {ΠΠ15 1}, 8, ἢ. [6, 
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Ὀἰοηνϑυύδογιβ (ἰδίσοη Ι΄. 4, ἢ. 2. 
Ὀορ!Δηΐυ8 ἃ δίγαίοπο τη δηιι:Π)ΐδ505 Υ. 

8, ἢ. 7. 9. 
)}οδοουιῖοβ Ὠἰοηγδὶ! ἢ}}π|8 Ὑ. 2, ἢ. (4. 
Ὀιοβοου 65 ΤΊ ο 18 ἀἰδεϊρι!υ5 1Χ. 12, 

ῃ. 6. 7. 
Ὀίο5ρο}}5 Υ. 5. ἢ. 8. 
ὨϊοίοΙα 8 Νίοδιογβ ουγϑίογ Υ͂. 1, η. 9. 
ὈὨϊοιϊπγι8 δίοίευβ Χ. ἢ. 3. 
Ὀἰοχίρρυϑ ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
ὈΪρ! "5 Ατὶβίοηΐυβ Υῇ!. 2, π. ὅ. 
Ὀἰρι!υς Βοδρογίδῃδ : 6]})8 ΠΟΥ. 

ὅ, ἢ. {{{ ργοδρίογοϑα Π]. 12, ἢ. 2. 
Ὀίβοογα φυοὰ παοϑοὶβ Ὠθη δδὶ ἰαγρα 1]. 

58, ἢ. (8. 

Ὀἰδείριηᾶ αυα πηαχίμηθ ἡδοοβϑαγία ΥἹ. 
ἹἿ, η. 4. 

Ὠϊδείρυ!! φυο τποάὰο ρῃγο[οἰδηΐ Υ. {, 
ἢ. [].. 

Ὀ 8) εποΐαλ δηπημδίυ αυἱϊὰ Ὑ11. 1, 
ἢ. 48. 

Ὀϊφρυίδίυγυϑ 4υ.8}18.68386 ἀσῦοδιί ΥἹΊ. 1, 
η. 19. 

Ὠ 55} 4086 11]. η. 78. 
υλιδγὶ πγ8]6 ποἰϊΐ 1. 1, ἢ. 9. 
Ὀίνπι Μαοράοπίς Ῥγ. ἢ. 4, 
Ὀίνοϑ ἱπάοοσξιβ αιά ὙΥἹ. 2, ἢ. δ. 
Ὀινιάυδ 48 [1]. η. 78. 
Ὀἰνὶηαιϊίο πο δχϑοογδηάᾷΐ. 3, ἢ. 2. ἰν0- 
ποιδηα ΗΠ. 1, ἢ. 19. 

Ὀϊν  βἰο αυϊὰ ΥἹ]. 1, η. 43. 
υ)ἱνἰ : θοπι Ῥ]διοηΐ }{Π]. ἢ. 45. 
ρος Υ. ὃ, Π. [0. σδιιδᾶ ΠιΔΙΟΓΙΠ) 
Π.-. 5, ἢ. 14. οδι158 γνουρίαί 8 1]. 8, 
Ὡ. 8. ηΪ}}}} δὰ νο!υρίδίοηι ἰδοίυηϊ 1}. 
8, ἢ. 9. ποσθοῃϊΐ, Ὠἰδὶ 41:8 ἀΐ η6 υἱᾶ- 
(ὰγ ΥἹ. 6, ἢ. 3. πο διιηῖ ὈΟΠΠΠ) 

ΥΙΙ. 1, η. 60. ργορίογ 685 ΠΟΠΊΟ [8- 
ἀ6ηα1|8 ]. 5, ἢ. 85. δαγυ οα0υ88 πα ἷ- 
δυυη) ποἢ ἰδι 468 1. 5, ἢ. 5. Οὐ 1285 
οδυι58 ΠηΔΙΟΤΟΠΥ͂!, 2, π. 6. φυὰ Ι΄. 
7, ἢ. 3. 

Ὀοιοίυ8 ἂὺ ἱπάοοῖο 4υ0ὺ τηοᾶο ἀϊ[ϊογαι 
11. 8, ἢ. 4. Υ. 1, πη. {1. εἰ! ρμογαϊὶ 
11. 12, ἢ. 4. φυὶ νόγυ8 [1]. 8, ἢ. 4. 

ὈὨοριηᾶ αυϊὰ ΕΠ]. ἢ. 33. 
Βοριπαίοεἱ ᾳυς δἰδίυοτυηΐί ΙΧ. 1!, 

ῃ. 8. 13. 

Ὠοῖοῦ υἱὰ Ογτγοηδίοογιπι 11. 8, ἢ. 8. 
ἘΕρίοσυτί Π. 8, ἢ. 8. Χ. η. 29, Ηορο- 
δίἰδοογι!πὴ ᾿[. 8, ἢ. 9. δἰοἰοοτγιπ) ὙΠ]. 
1,η. 64. 4.0 βγᾶνίογ, 60 Ὀγονίοῦ Χ. 
". 31. (4.) φιοίυρίοχ ΥἹ. 1, ἢ. 64. 
ΒΑ ρίοηἰ5 1]. 8, }). 8. . 

Ὀοιηι8 : δυδ Γοοία ρίδρο856 ἀἰδοσηάιη 
1. 8, ἢ. Ἀ. ἃ μευ 4υδῃ) ὁχοδβ, 
ἀρυα τ6 ρογίγδοίεβ, φυϊὰ δοίυΓι!5 δἰ8 
Ι. 6, ἢ. 4. 

Ὀοπὰχ Τῇ οΟρ  γαϑιὶ ΒογΥ 8 Υ. 2. ἢ. 14. 
Πογίσιβ πού 8 ἰπ πηυϑίο ΕΥ̓͂. 3, ἢ. 6. 
Ποία 68 Ερέπιοηϊαἶδ ρδίογ ἴ. {0,.1. 1. 
ὕτδοο ριῸ ηυπιίηθ σου 05 ΡΥρί 5 ΡΓ. 

η. 7. 
Ὦγδοο : 6,115 ἰοχ ἴ. 2, ἢ. 7. 
Ὀγᾶσο δ} }}}} {Π|}}5.1. 4, ἢ. 8. 
Ὀτορίἀ65 δοϊοηὶβ γαίογ ΠΠ|. ἢ. 1. 
Ὀτγυΐϊαά δ Ρτ. ἢ. 1. οὐγίμ μἰαοἰ ὰ Ἀγ. ἢ. ἃ. 
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λεγ80 οἰΐπι», πιέῆς ΒιΎ80 ΙΧ. 1], ἢ, 2. 
Ὦυο γεγιη ἰπηδηδγυη σοηογὰ Υ 1]. δ, 

η. 1. 

θὺυχ ἱπορίῃϑ Υ͂Ι. 1, ἢ. 4. 

Ε. 

Εὐτίεἰδ8, 4υδπὶ δάνδγβϑιιβ φιιοὰ ΓΟΠΊ6- 
ἄϊιπι 1. 8, ἢ. ὅ. 1Π|. ἢ. 20. ᾳυἱὰ Ργ- 
{Ππαρογα Ὑ11{. 1, η. 6. 

ἐθγίυδ : ο08 ἀυρίαχ μα ηᾶ 1. 4, . 3. 
πηοῖυ 8 ἀοίογγεῖ δὺ ουτγοαία 1. 8, 
ῃ. 5. ΠΠ- ἢ. 26. δηυυ8 ὨΟῺ ρυπῃίδῃ- 
ἦι8.}. 6, ἢ. ἅ. ποῃ ο6ϑίο 11]. "". 26. 
ρεγίησαρϑ ἀαργαί,δηδ08 ποῦ 6 Πη0]} 180» 
ἀι5 !. 2, ἢ. 9. 

ἘσἰιδοΙ6 Υ]. 6, Π. 5. 6105 ραιίγία ΥἹ. δ, 
Ὦ. ὃ. ργϑοορίογοθ ὟΙ. 6, ἢ. ὅ. 

ἘσὨοοΐα!ο5 Υ111. 1, ἢ. 24. 
Ἑοϊοο!οᾶ βεοίὰ ΡΓ. ἢ. 14. 
Ἑλοηάιιπι εἰ νἱνᾶ8 1{.- 5, ἢ. 16. 
Ἑἀυεδιίο 4ιδι8 Ὀἱοσθηὶ Ογοΐοο ΥἹ. 2, 

ἢ. 5. 41|}}5 ΕΥ̓͂. 4, ἡ. 1. 
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Ενϊάθηϊδ ᾳυϊὰ ΥἹΙ. 1, η. 40. 
Εχιϑηοῖι8 Ἐπιροάοο! 5. ἢ] Ἰ 8 Υ11. 2, 

ἢ.1. 
Ἐχϑποίυϑ Επηροὰοοὶϊθ ρδῖογ ΥἹ11. 2, 

ἢ. 1. 
Εχεποῖυβ ΜΥγπθοΐδ ρμαῖογ 1]. 12, ἢ. 2. 
Εχδιηΐυ5 ΤὨδἰο 8 μδίογ ἴ. 1,η. 7. 1]. 

2, Ὦ. 3. 
Εχοδηάοβορηίίδ φυϊὰ ΥἹἹ. 1, ἢ. 64. 
Ἐχϑοδϑί 68 ϑο οη δ ρμαῖογ [. 2, η. Ἷ. 
Ἐχογοϊαἰΐο δὰ υἱγίυίοι (δοϊὶ ΥἹ. 2, 

Ὡ. δ. οοΓροιΐς δὰ νυἱγίυ!θηι (Δο} 1. 
8, ἢ. 8. ΟΟΥΡυ8 δὰ (οἸεγδι δ: [Γ- 
πδὶ ΥΠ|. 1, ἢ. 64. ἀμριοχ Ὀϊοσθηὶ 
Ογμΐίοο ΥἹ. 2, ἢ. 6. ρο[σϑὶ ομηηὶᾶ 1]. 
7, πι. 6. 

Ε. 

Ἑαϊνο φῦ πδίυγα ΥἹΠ1. 1, ἢ. 19. ἰῶ- 
ἰογἀϊουπῖυς ἃ ΡΥγΓάσοτὰ Υ1|1. Ι, 
ῃ. 18. 19. 

Εδοΐθδ ποῦ ογηδηὰᾶ ἴ. 1, ἢ. 9. ἴῃ 4ιιᾶπὶ 
Ὀ οζθη68 56} 6] τὶ υο Υ]. 2, ἢ. 6. 

Ἑδοί!ὸ αυϊὰ ΤηδΙειὶ [. 1, η. 9. 
Εδουϊα ροάϊοοη!Β ποῦ δυϑίογροηάδηι 

ΥΠΠί. 1,0. 17. 
Ἐαϑίαδ ΥἹ. 1, η. 9. 
Ἑδϊυμ Υ111. 1, ἢ. 19. 1Χ. 4, ἢ. 6. 
ἘεΙ οἰ ̓88 ρογίοοϊδ ἰῃ ἢος δ΄ ΐἷ7ὸ ἱπηρο881- 
811. 8, ἢ. 8. 9. φυϊὰ Υ. 1, ἢ. 18. 
ᾳυοϊυρίοχ 11]. η. 64. 

ἘδΙχ φυΐβ 1. 1. ἢ. 9. 6386 ουρίοηβ οἴ- 
Πἰτηη πιᾶχίμηθ δηχὶι8 ΕΥ̓. 7, η. 3. 

Ἐδδιϊπδηά θη} πΟΏ δδί ἰῃ Υἱὰ 1. 3, ἢ. 2. 
Εἰσυ! τοῖδ ἱηγοηίιηι Αηδοϊιαγϑἰάϊβ 1. 

8, πΠ.6. 

Εἰφυγῶ αυδ' ρυϊοογγίπη6 Υ 1], 1, η. 19. 
ΕἸ ἃ 4υδ]65 οἰοοβηάδ 1. δ, ἢ. 4. 4φυΐ- 

θηϑουτ τλἰϑοογὶ (85 ΡΓ. ἢ. 6. ΙΧ. 11, 
ἢ. 9. 
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ΕΠ 15 ὈοηυΒ υἱ ἱπιραείγοίυγ, ἤθη ἱπλη)0- 
ἰδίειν ΥἹ. 2, ἢ. 6. 

ΕἸΠ65 : ἴῃ ἰΐ8 ρογομγηδηϊὶ πο γοάσυῃ- 
ἀυπὶ ΥΠΠ. 1, η. 17. 

ΕἸπΐ8. 45 11. 8, π. 8. 10. (3. ΥΠ᾽|. 2, 
ἢ. 1.3, η. 1.1Χ. 7, ἡ. 12. φιοίϊυρ!οχ 
111. ἡ. 61. 

Εἰχῷ 5.61} 4086 Υ11. 1, η. 71. 
ΕἸυνίΒ υπήδ Ρτ. ἢ. 7. 
Ἑοτιηοϑιιβ ΥἹΠ]. 1, ἢ. 19. 
Ἐοτβ 51 τηδηϑυοίυϑ 1. 3, ἢ. 2. ἢ ρΡδιεὶ 

ργφδϑίδηϊ ῃ}ι}} 16 ἱπ} 6 }}} 08 Ὑ]. 1, 
Ὦ. ὅ. 

Ἑογιδδίυηλ αὐ ΤΊ οι 1. 1, πη. 9. 
Ἑογίυάο ἀχογοθηὰδ Ργ. ἢ. 5. [υγ6- 

Ὡυη ᾿Υ͂. 7, ἢ. 3. αυϊὰ 11]. ι.. 57. 
ΨΠ1, ἢ. 68. 

Ἑοτίυηδ οδδοᾶ Υ. ὅ, ἢ. 10. φιφοιιη- 
406 [ογοηιΐᾶ 1. 6, ἢ. 4. 7, ἢ. 4. 

Ἑοτυπὶ αυϊά ἴ. 8, π. 5. 
Ετδίγαπι οοποογάϊα Πϑη[ἃ ΥἹ. 1, ἢ. 4. 
Βεϊρίάυπι ροπογαιοηἱβ οδυδὰ }|. 4, 

ῃ. 3.1Χ. 5, ἢ. 8. 
Ἐγιμα 88 Ὀοηυπ) Ρ]δίοηϊ ΠΠΠ. ἢ. 45. 
Εὐϊχινγ πᾶ Χ. π. 25. 
Ευϊθοη υὑπάδ Χ. η. 25. 
Εὐυγοϑ πιδζηὶ ράγνυπι ὑυσυηί ΥἹ. 2,.6. 
Ευϊυγθη) οοἰδηάμηι 1. 4, ἢ 4. 608 
ογοηΐ5 ΟὈΒΟΙΓὼ5 1. 4, ἢ. 4. 

6σ. 

Οσαϊδίδγ) γυΐϊάδε ΡΥ, ἢ. 1. 
Γαλαξία αυϊὰ [{. 8, ἢ. 4. 
6 8}1υ18 4108 οὐὔἱ δδ0εὲὺ Υ1Π1. 1, ἢ. 19. 

ρΡυ σοῦ πδίυγδ 1. 2, ἢ. 4. 
Οδιμειίοη πιθηβὶβ Χ. ῃ. 9. 10. 
Οδιοίίιι8 ὀδηγυδ Αἰἰϊ 85 Χ. ῃ. 1. 
αδυάΐαμ υϊά ΥἹ1. 1, ἢ. 64. 
6ε)ά ΥΠΠ. 2, ἢ. 6. 
ΟεοΙουϑ 1. 10, η. 1. 
Οεδηογδί οι ϑ οι 886 1. 4, ἢ. 3. 
Οσδιογί8 ποῦ 88 οδυβϑᾶ πρρ]ογ} 1}. 

5, η. 14. 
Οσοηϊιίνι:8 ο8508 ΥἹ. 1, η. 47. 
αδφηυϑβ ἰορίουμμ αυϊά Ὑ]1. 1,.... 42. 
Οδφοχηοίεϊα : οἱ φιουδ|αυθ ὁρογᾶ ὀδηήδ 

11. 5, ἢ. 16. ἱπνθηία δὴ “πυρί 8 Ρυ. 
Ὦ. . 1. 1, ἢ. 3. ΠΟ) ποορδβδι ΥἹ. 
2, ἢ. 8. ρεγίοοίδ ἃ Ῥγιπαροτα Ὑ1Π1|. 
1. ἢ. 11. ᾳυϊά }11. πα. 49. (οἸ Π ξιΓ ἃ 
Ογωϊεΐδ ΥἹ. 9, ἢ. ὃ. 

σεῖς ΥΠ11. 1, η. 1. 
Οἰδοῖθβ υη46 Χ. ἢ. 25. 
Αἰδάΐυι) δουΐυπι ἀγογίομάθι Υ111. 1. 

Ὡ. 17. δο ἱχηΐδ ποὴ ἰοαϊοπάι8 Ὑ1}11, 
1, ἢ. 17. 

αἴλῦοον 1]. 15. ο͵υ5 ᾿ἰογὶ 11]. ἢ. 1. 
ρδίογ 111. ἢ. 1. ραιγίδ . 15. δου ρα 
11. 15. ΡΙ]αἰοη 5 (Γδίογ [1. 5, ἢ. (2. 
111. ἢ. 4. 

Οἰδυουβ [Χ. 11, ἢ. 8. 
ΟΙοτίδ αὐυἱὰ ΙΥ͂. 7, ἡ. 3. α)υς ρείναιϊα 

Ὀοηυπ ΥἹ. 1, ἢ. ὅ. 
Ομοπιοῆ ἃ 600 ἰηγαπίμ8 Π. 1. ". 8. 
Οηυτυδ ΑὨδοϊαγϑ ἐξ ρδίογ 1. ὃ, ἢ. 1. 
αοῦγγαι Μαρὶ ὕΓ. αν. 2. 
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Οονεὶδβ δου! ηυς ΠΠ.- 6, Β. 5. 7, ἢ. 7. 
Υ11. 2, ἢ. 3. 665 ἀϊδοίρυϊυ5 ΥἹ. 1, 
Ὦ. 2. ρτγδοορίον ΥἹΠ],. 2, ἢ. 3. δογίρ- 
ιυπ| Υ111]. 2, η. 3. 

ΟὐΟγΥΪυ8 Υ. 8, η. 7. 
Οοτγείδβ ἴ. 1, ἢ. 11. 
Οτεοίδ ΡῬγ. ἢ. 3. 1. 1, ἢ. 7. [5. 2, η. 6. 

8, ἢ. 4. 8, ἢ. 1. 4. 5. 7. 11,0. 7. 
11. 5, Ὦ. 4. 11. 6, η. 7. 13. 14. ΥἹ!. 
1,. 26. 44, Υ111. 8, η. 8. ΙΧ.!, 
ῃ. 7. 9, 11, Ω. 9. Χ. η. 5. ἃ 400 Π1611- 
δυγὰ οἱ ρομάογδ δοοερὶϊ ΥἹΠ]. 1, ἢ. 13. 
δυοσίοτοβ ἰηάθ6 πυπιδηὶ κοπογί8 Ρι. 
ἢ. 8. ρ᾿οδορί να5 ΡΥ. π. 3. 6)118 58- 
Ρἰοη ἐπί πη08 [[. 1. η. 7. 

Ογεοίθηι ΥἹΙ. |, π. 40. 
Οτγδηνηδίίοδ : 6)0υ5 ναι ργπηυ Ρ]αῖο 

δροου!δίυδ οδὶ "11. ἢ. [9. 
Οτγδηιηδίϊοὶ ὃ Ὀίοσοηθ Ογμίοο ἱγγί δὶ ΥἹ. 

4, η.4. 
Οτγδηῦο υηὐδ Χ. ἢ. 5. 
Οτγδίϊα οἰΐο σοηβοηοδοὶ Υ͂. 1, ἢ. 11. 
Οτγαι δ ἃ δοογαῖα δου! ρίδ Π. 5, ἢ. 4. ἴῃ 

Αοδάθείδ ἃ ϑρευδίρρο οοἰοοδίξ ΙΥ͂, 
1, η. 8. 

συγ! ο δοι!ρίον Υ͂. 1, ἢ. 9. 
Οὐ Π]Πυ5 ΧΟηΟρΙ ΟΠ 5 ἢ] 15 [[. 6, ἢ. ἴ. 
ΟΥΠυ5 Χεδορμοηιί8 Ραΐογ 1{. 6. 

ῃ. 8. 10. 

Ογπηῃοδορ  ἰδῖδ Ρυ. ἢ. 1. 1Χ. 7, ἢ. 2. 
11, η. 2. Μδρογυϊη ργοδδρία ΡΤ. ἢ. 6. 
Θογιη) μἰδείίδ Ρε. ἢ. 5. 

Η. 

Η αἰ ολγδ 5808 1Χ. 1, ἢ. 13. 
Π1|δοὸ υπάς Χ. ἢ. 1δ. 
Η1 δ᾽ γ8 οομ δὶ! ο ΤΙ 8] 615 δίῃ ροηίο ἰγαΐθο- 

08 1. 1, ἢ. 10. 
ΠΔρΙοσγο ἀϊοίις Απιδί! 6 68 ΟΥ̓ ΐοι8 

Υ]Ι. 1,π. 6. 

ἘΠΔγιηοαΐυ5 1. 2, ἢ. ἃ. ΥἹ. 2, η. 6. 

Ἠδγηιουΐδ ἤσηϊ οἱηηΐδ ὙΠ. 1, η. 19. 
7, η. 3. 

Παγιοπὶδ αυϊὶ 1}. ἢ. 49. 
Ηδγραίυβ Αἰεχδπάγυηι Πρ Ὑ, 5, ἢ. 2. 
Ηεοδάεοπιίδ ργο Αὐδάδηγία [{]. ἢ. 9. 
Ποοδάδη"5 ργοὸ Αὐοδάθηυβ [{{. ἢ. 9. 
Ἰ]οοδίδοιι8 ΙΧ. 1, ἢ. 2. 1|, η. 7. 
Ηδεῖον ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
116. 084 ΠΠ]. ἢ. 23. 
Ηοάϊα Χ. ἡ. 3. 
Ηοροδίας : δ͵08 Θορποπιθῃ ΥἹ. 4, ἢ. 3. 

ρδίγι ΥἹ. 4, ἢ. 38. ριδοθρίογ ΥἹ. 4, 
ἢ. Ὁ. 

Ηοροεϊδεΐ 11. 8, ἢ. 9. Θογυπ) ρἰδοὶία [!, 
8, ἢ. 9. 

Ηεροδὶδ ΥἹ. 2, ἢ. 6. 6}0}8 ργροσρίογ 1. 
8, ἢ. 7. 

Μοροοίδα Ηἰρραγο ὶ ἢ 8 Υ΄. 2, ἢ. 14. 
ΗΠ ρεκίθυϊυ8 Απδχδρογ ρδίδγ 1]. 3, 

Ὦ. 1. 

Ηεξεκίηι8 Ρεγρδιμθηθδ ΙΥ͂. 8, ἢ, 4. οἱ 
δυοσορδεὶί σδγηοδά68 ᾿Υ͂. 8, ἢ. 4. δυς- 
ΟδΑΒΟΓ ΕΥ̓ΔΗΟΓῚ ΙΥ̓. 8,1. 4. 

ΠΠερεαὶρο 5 ἀϊοίυε Μοηράσιηυ8 1]. 18, 
ι.7. 

ΙΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕΤ ΒΕΆΌΜ. 

Ηεροοίοίγδιιβ Πϑιποογὶ ρᾶίογ ΙΧ. 7. 
Ὦ. 1. 

Ηερίδ5 Π1}1. ἢ. 30. 
Ηοἰδηδο ἐγαῖογ !. 1, ἢ. 7. 
ἨοΙϊο 1Π|. ἢ. 14. 
ΗεΙορο! 8 ΥἹ. 8, ἢ. 6. 
Ἠοἰϊοϊτορίοη Ῥηογοογάδ ]. 1|, ἢ. 8. 
ΗεἸοηἰδηυβ αυϊά ΥΠ11. 1, π. 40. 
Ἠεἰοδροηῖυδ ΙΧ. 12, η. 1. 
Βειηοδ Οἰνίυ 8 80 Ατοθβι!]δο ἀδἰμδι5 [Υ͂. 

6, ἢ. 11. 
Ἠδρ!δοβ δά 65 {{]. η. 30. 
Ἠεγδοίου ΙΧ. 5, ἢ. 1. 
Ἠοτγδοίοδ Ρομίὶ Υ. 6, ἢ. 1. 
Ἠογδοϊθοῖς 11. 5, ἢ. 23. 
Ἠδεδοίουηι 111. ἢ. 30. 
Ἠογδοὶὶδ Υ}1. 4, ἢ. 2. 
Βεογδοι!ἀδγυπιὶ ρ6Π8 1. 7, ἢ. [. 
Ἠεγδοι ἀθ8 ΦΕηἰυ8 ἀϊδοὶρυ!υ8 ΡΙΔίοη 8 

"11. ἡ. 31. ᾿ 
Βεγδο 4638 ΑἸοχδηάγίυβ δ 8 Υ. 6, 

Ὡ. 8. 
Βεγδοι 468 Αἰοχαπάγιπυβ Ῥογδί δγιῃλ 

Ργοργίεἰδίυπι δογὶρίου Υ. 6, ἢ. 8. 
Ἠογδοι 468 δϑίγοϊ σία δογίρίογ Υ. 6, 

π. 8. 

Ηδσγδο! 465 ΒαγαΥ οἰ[68 Υ. δ, ἢ. 8. 
Ηογδοιίαος Δ} δηι8 Υ. 6, ἢ. 8. 
Ἠογδο 465 Ουπηδηι15 ΓΟΓΠπΊ ΡοΓδίοδγυη 

δετὶρίοῦ Υ. 6, ἢ. 8. 
Ἠογδο 65 Ουπιδηι58 Γῃοίοῦ Υ.. 6, ι.. 8. 
Βογδο 68 Ὠοπιείγί! θ] 15 Υ. 4, ἢ. 9. 
Πογδοι 65 ορὶ αγδηημηδίδγυϑ Υ.. 6, ἢ. 8. 
Ηογδο ἀο5 Ηἱοοδίυδ Υ. 6, η. 8. 
Ηεογδο ἀθ5 Μαρβηῃοβίυβ Υ. ὁ, ἢ. 8. 
Ἡοτγδοϊ ἐς Ῥῃοοδ δ Υ. ὅ, ἢ. 8. 
Ηογδο ἰἀ68 ροοίϊουδ Υ. 6, ἢ. 8. 
Ηεβαορεβ Ροηίϊουβ ρἰ οδορἢυδ Υ. 

θ, ἢ. 1 5644. ΥΠ11. 2, ἢ. 1{.1Χ.1, 
Ὦ. 11. 6͵1:18 οογρουΐϊδ Δ 0} 18 Υ. 6, 
Ὡ. 8. ΟὐΓροΙὶδ Οὐ 8 Υ. 6, ἢ. 3. ἀΐ8- 
Ορυ]υδ ὙΠ]. 4, ἢ. 3. ἄγζδοο Υ. 6, 
Ώ.6. μαϊεγ Υ. 6, Ὡ. 1. ρϑίἰτγὶα Υ͂. 6, 
ῃ. 1. 3. Υ]]. 4, ἢ. 3. ραηᾶ ἂὺῦ Αροί- 
ἐπα Υ. ὅ, ἢ. 6. μγδοομρίογαβ {ΠΠ]. 
ἢ. 31.0Υ. ὁ, ἢ. 2. δορί Ὗ΄. δ, ἢ. 4. 
4(ἰΠ05 Υ. 6, ἢ. 4. 

Ηογδο ἀθ8 Ροηίΐοιιδ μυγ ΟΠ ἰσογυπη 
βογίρίογ Υ. 6, ἢ. 8. 

Ηοτγδο 465 Ριοἰοιηδοὶ δυάίΐΐίογ [Χ. 12, 
ἢ. 7. γγβοδρίος δε ηθβδί θη Χ, 12, 
ἢ. 7. 

Ηεγϑο 65 Ταγθηίίηι!5 Υ. 6, ἢ. 8. 
Ηογδο 65 Γαγβθηδὶ Υ 11. 1, ἢ. 64. 
Ηεγδοι εἰ 111. ἢ. 10. ΥἹ. 1,..11.1Χ... 

Ὦ. ὅ. 

Ηογϑο  υ5 οἰ Πδγαρυ ΙΧ. 1, ἢ. 13. 
Ηοτγδοϊἰυ8 οἰορίδου ΙΧ. 1, ἢ. 18. 
Ἠοτγδοϊυ5 [μ50 05 1Χ. 1, ἢ. [8. 
Ἡοτγδο 5 ἰγγίουθ 1Χ. 1, η. 13. 
Ἠεξκαοιιτῦδ ροϑορι9 ΥὙΠ|. οχίγ, 

ΙΧ. 1, ἢ. 1 δ664. 4, ἢ. (. Χ. η. 4. 
δὰ εἰπὶ Ὠδιϊΐ ορίδίοϊα ΙΧ. 1, ἢ. 9. 
ο͵υ5 28 Υ111. 2, ἢ. 1. 1Χ. 1,..1. 

8. ἠϊοῖα ΙΧ. 1, ἢ. 2. 4. 8. ἀϊδοὶριυὶ 
ΥἹΙ, 1, ἢ. 11. ορἰβδίοἰὰ δὰ Ὀαγίυηιν ΙΧ. 
1, . 9. ἰηἀοίο5 ΙΧ. 1, ἢ. 2. 4. ὅ, 

ῃ. 6. Π2Ο[8 ΙΧ. 1, ἢ. 3. ρδγίο 5 ἰῃἢ “ἐπ: 
8:0 1:5 (πε δίυγ Ρ]Δῖο [ΠΠ. ἢ. 10. ρδιεῖ 
ΙΧ. 1,. 1. ρδιεία 1Χ. 1, ἢ. 1. ρὶὰ- 
εἶα ΙΧ. 1, η. 6. 5εγὶρία [{. 5, κι. 7. 
ΙΧ. 1, η. ὅ. 7. δορίογαμ ἰπίογρεείο: 
ΙΧ. 1,η.11. 

Ηδγδο ει 8 Ὑ. 4, ἢ. 9. 
Ηοτγουΐοδ 1. 5, ἢ. 2. ΑἹ. 1, η. 3.2, 

ῃ. 6. Υ̓ἹΙ. 1, η, 26. δ, ἢ. 4. 8[{ε᾿ 
ΟἸοδπ 65 ΥἹ]. 5, π. 2. οὐσα 6 ρο5- 
ἰογία ΟἸϑοῦυ 5 ἰ. 6, ἢ. 1. οΥὶς 6] 5 
Ὑ.1, η. 7. 

Πεβι 8 ΥἹΙ. 1, ἢ. 31. 3, π. 1 εδᾳη. 
οἷ Δηηοζοβ ΥἹΊ. 8, ἢ. 3. ρδίγα ΥἹ]. 
1,..31. 8, ἢ. 1. ρἰδείδ Υἱ!. 1, 5. 31. 
δ, Π. 1. μγωοορίογ ΥἹ. 1, ὦ. 31. 
βογρία ΥἹ]. 2, ἢ. 2. 4. 

Ἡοτηδγοῖυ8 Ὠοπλοογὶι! ργεορρίοςγ Χ. 
ἢ. 7. 

Ηοελιδγοῖυδ ΕρἰουΓὶ βασοδεαποῦ Χ. ἢ. 9. 
6)08 πιοῖδ Χ. ἢ. 18. ρδίος Χ. ἡ. 9. 
10. 13. ραιγία Χ. π. 18. ργξοθρίοι 
Χ. ἡ. 3. βογ!ρίᾶ Χ. ἢ. 13. διυοοῦϑϑος 
Χ, ἡ. 15. 

Ηδγηδ8 Αἰδυποη δὶ ἰγγδηῃι5 Υ. 1, 
ῃ.5. 7. 

Ηοτπ δ ἘΘΌυ] θΟΓΤῸ 8 Υ. 1, ἢ. 5. 
Ἠοτγηλΐα8 [γοοιΐα Πηδηυπηίϑδυδ Υ. 4, 

Ὡ. 9. 
Ηεγηίοηο 1. 1, πῃ. (4. Υ. 4, η.9. 
Ηδγπιοάδηιᾶ8 ΡΥ ΙΑ ΟΓΔ Ὀτγεροδρίος 
ΥΠΠ. 1,6. 2. 

Ηαγηοάοτχιϑ Ἐρίμ650 οὐ οοῖθε ΙΧ. 1, ἢ. 2. 
Ἡοιτοβοῆοβ δυάϊϊον Ῥδετηθη ἐς {Π]. 

ἢ. 8. ΠΠ}π|8 ΟτοηΪβ 1. 13, ἢ. 2. ργα- 
οορίογ ΡΙδίοη 8 1{{. ἢ. 8. δοογδιῖς [!. 
13, η. 2. 

Ηογπιοϊδυϑ ΘΟ] υΓγδὶ ἰῃ ΑἸἰοχδηάγθη; Μ2- 
ξηυπὶ Υ. 1,η, 6. 

Ηδτι οἰ ὙΠ. 1, η. 4. 
Ηογοάοίυβ Ατὶεὶ ΙΧ. 12, ἢ. 7. οὐυς ἀἐδ- 

οἰρυ]υβ ΙΧ. 12, Ὡ. 7. ρδίδον ΙΧ. 12, 
Ὡ. Ἴ. ραϊτία ΙΧ. 12, ἢ. 7. ριδοδρίοι 
ΙΧ. 12, η. 7. 

Ηδοτγοάοῖιι9 Χ. ἢ. 3. δὰ ουπὶ Ερίουτὶ ἐρὶ- 
βῖοίδ Χ. ἢ. 18. 24. 

Ηετγοεσαυὶϊ ΝΠ. 1, ἢ. (9. φυὸ τοάοου- 
Ἰοηὰϊ Ὑ1}1. 1, ἢ. 19. 

ΗΘΓΡΥ 8 οοπου θη Ατιοίοῖο 8 Υ͂. 1, 
ῃ. 3. 9. ο͵υ8 (Πἴὰ5 Νίοοιμδοῖλυς Υ. 1, 
ῃ. 3. 

Ἠοδίοάυς ΡΓ. ἢ. 9. ἴ. 1. ἢ. 11.0΄. 6, 
ἢ.7. ὙΠ]. 1, π. 25.1Χ. 2,5. 3 3, 
ῃ. 3. 6)}υ8 δι υ8 Χοπορθδηοὸς Οὐ- 

- Ἰορῃοπίυϑ 11. ὅ, τι. 25. ργδδοδρῖος ΙΧ. 
1,.η. 2. δορ[ ἰδία ἀϊοίυ5 ΡΥ. ἢ. 9. 

Ἡδερεγυς ἰάδπι ὃς Ρἰιοϑρίοευδ Υ}1]. 1, 
ῃ. 14. 1Χ. 3, η. 8. 

Ηοβιίοουϑ δυάϊϊον Ρ]ἰοηὶδ 1{1. ἢ 31. ρᾶ- 
ἴογ Ατομ γί Υ11]. 4, π. 1. 

Ηἰοοδἃ Υ. 6, ἢ. 8. 
Ηἰοοοὶδ5 Ὠϊοζεηὶδ Ογηϊεὶ ρῥδίενγ ΥἹ. 2, 

ῃ. 1. 
Ηἰςοδς ὥγγϑουδδηυ ὙΠ]. 7, η. 5. 
Ηἰοπὶδ υπήδ ὙΠ]. 1, πη. 19. 
ΕΠἸαγοοΐα5 Ὀἰγαοοὶ ργρ τοί [1]. 17, ἡ..2. 

ΙΥ. ὁ, ἢ. 14. 18. 



Η ΓΟ ΠΟΙΏΟΠ 68 πηδαίβίγαῖ!4 ἸΥ̓́. 2, 
ῃ. 6. 

Ηἰδγοηγιηυ8 ρατραίοἰΐουϑ ΕΥ̓. 6, ἢ. 17. 
18. Υ. 4, π. 4. 1Χ. 12, η. 5. 

Η!]άγὰ 1γοοηὶδ Υ͂. 4, η.9. 

ΠΠΙρΡράβοΗιλ Υ᾽. 7, ἢ. 1 ξ0ηη. ο}18 
ἐἰθρυϊαῖο οὐαὶ ΤΙιΘοΟάογο δἰ[ιθο ΥἹ. 
7, ἢ. 3. ἀοηγυϑ ΥἹ. 5, π. 4. ἢ] 5 ΥἹ. 
5, ἢ. 5. [τδῖον ΥἹ. 6, ἢ. 1. 7, ἢ. Ι. 

πε ι.8 ΥἹ. δ, ἢ. 8. 7, ἢ. 2. ρα[γἰἃ 
ΥἹΙ. 7, ἢ. 1. 

Ηἰἱρρατεῖυ8 Ποραϑβίο ρᾶίοῦ Υ. 2, ἢ. 14. 
Τιυορἢγαβιὶ (Δ τὶ Ὗ,, 2, ἢ. 14. 

Ηἰρράγοιιυ8 Νίοδηογίϑ εἰγαίογ Υ. 1, 
ἢ. 9. ᾿ 

Ηἰρμάᾶβυβ Ἐπιροάοο δ ργοορίογ ΥἹἹΙ. 
1, ἢ. 2. 

Ηἰρρδϑυδ !}Γῷδοοῦ ὙΠ]. 6, ἢ. 4. 
Ηιρραϑδυβ Μοίδροηίπυ5 ΥΠΠ. 6, ἢ. 1 

564Π. αυ8 ρδἰεία Υ111. 6, ἢ. 1. ρἰδ- 
εἰϊὰ 111. 6, ἢ. 2. δογίρία ΥἹΠ1. 1, 
ἢ. 5. 6, ἢ. 8. 

Ηἱρραᾶδυδ Ργ(!αροιῶ ἅγυβ ΥἼ11. 1, 
ῃ. Ι. 

1Πρροοσόπίδιτιιβ Υ]]. 1, ἢ. 86. 
Ηἱρροοζδίεϑβ ΙΧ. 4, ἢ. 1. 7, ἢ. 10. 1], 

Ὦ. 8. ᾿ 
Ηιρροογδίος Ρἰβἰϑίγαιί ραίογ. 3,ὴ. 1. 
Ηἰρροογαιεβ δίγδίοῃ!β ἰοβίδιηθηι! ουγᾶ- 

(οΥΎΥ. 3, ἢ. 7. 

Ηἴρρου ΥἹΙ. 1, η. 9. 
Ἡϊρροπίειυβ Αγοδϑί δὶ ργθβοθρῖογ ΙΥ̓͂. 6, 

ῃ. ὅ. Μεηράσιηἱὶ (Δ οΓ 1}. 18, ἢ. 14. 
Ηἰἱρροί[α]166 Ρ]αἰομί8 ἀϊδοίρυ!υ8 [1]. 

Ὦ. 31. 

Ηἰτγυπάο πο 80} δοάδφιῃ ἰδεῖο ᾿ΔὈΘηάἃ 
ΥΠΠ1.. 1, π. 17. 

ΠΠ5ιτῖο ἰηγδπίυβ δεοιηᾶιδ ἃ} ΦἘδΟ }γ}0 
"11. υ. 84. ἰογίϊ8 8 ϑορίιοο!α {Π|- 
ιι. 34. υὯ8 ἃ Τὔῇσϑρὶ ΠΠ]. ἢ, 34. 

Πυηιοιυδ Ρι. ἢ. 9. 1. 1,π. 1]. 1. 18, 
ιν. 10. 1Υ͂. 5, ἢ. 6. Υ͂. θ, ἢ. 7. ΥΠ. 
42,5. 3. [Χ.1,η. 2. 2, ἢ. 1. 3.11, 
ῃ. 6. 8. 12, η. 6. δῦ Ατορδίϊδο πγᾶρῃὶ 
«οβιἰπηδίυδ ΕΥ̓. 6, ἢ. 4. 608 δΔὐμηΐΓᾶ- 
ἰος ΥἹ. 4, ἢ. 3. δι! : δαρδγὶϑ 11. 
5, ἢ. 20. Χοπορῇδηοδ ΟΟ]ορ οηΐυ8 
1]. 5, ἢ. 25. δηίπιδ Υ11]. 1, ἢ. 19. 
ροειμδίδ οοἰθοῖδ ουγὰ δοίομ δ οἱ Ρὶ- 
δἰδίγδιὶ [. 1, ἢ. 9. περὶ ἀρετῆς καὶ δι- 
χαιοσύνης [{. 38, Π. 7. ἀδημηδίυγ δὺ 
Αἰἱρηϊοι5ἰθι5 11. δ, ἢ. 28. δοδρίϊοδδ 
δροίδ' δυείογ [Χ. {ἰ, Ὡ. 8. δορί{ἱδῖδ 
ἀἰοίι5 Ργ, ἢ. 9. 

Ἡοπο δάβρεοοιι δηλ ὙἹ. 2, ἢ. 14. οἱ 
εὐ αἰ 5 οορπαιϊο ΥἼ1]. 1, ἢ. 19. 
6.18 ΟΔγΓΏ6 γϑϑοΐ πο ἱπ)υκίυη) ΥἹ. 
2, Ὦ. 6. ΥἹ!. 1, . 64. νἱῖδ (δε! ΥἹ. 
2, η. 6. βἰκηϊυγ υπάθ ΙΧ. 8, π. 2. 5, 
ἢ. 8. ΡΙαϊοηίου ΥἹ. 2, Π. 6. ργίπιι8 
Οτγώουβϑ ΡΓγ. ἢ. 8. 4ιιρδί (8 ἃ Ὠϊο- 
θ6η6 ΟΥ̓ΪΟΟΎΥ͂!. 2, ἢ. 6. 4φυδη ΓαΥΪ- 
Υἱϑοογα δἰδίυοθδηϊ Μαερὶ ΡΓ. ἢ. 6. 
4υο ηἰ )ὲϊ εταρίη(ἰυ8 αἱ διε {108 ΥἹ. 2, 
Ὡ. 4. 

ἨἩομοβῖυπι πυϊΐυπι ΙΧ. 11, ἡ. 3. αυϊά 
1. η. 42. ΥἹΙ. 1, η. 59. φιοϊυρ!ὸχ 

ΙΝΌΏΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΕΤ ΒΕΆΌΜΝ. 
ΨΙ]. 1, ἢ. 59. 80111π| ὈοΒιμῃ ΥἹΙ. 1, 
ἢ. 59. 

Ἡοτγοϑθοορίυηι Απδχίπηδηἀτὶ ἰηναπίυηι 
1.1... 3. οὦἱ υϑ0} ΥἹ. 9, ἢ. 3. 

Ηοδρ (4}}8 διιϊοἱ ἰα φυδ ΠΠ|. ἢ. 46. 
Ἠοδίίδἃ ογυθηίδ αἰ8 πΠοη οἴΐεγοι δ ΥΠ1]. 

1, ἢ. 19. 

ΗΠυιῃηδηΐίδ8 φυοίυρίοχ [1]. ἡ. 63. 
ἀὐπ το βοηογαιοηἱβ οδι.98 ΙΧ. ὅ; 

ἢ. 8. 
Ἡγθώ ΠΙΪ:8 Υ. 2, ἢ. (4. 
Η}6 ΙΧ. 5, ἢ. 6. 
ἨἩγπηιηὶ ΥἹ. 1, ἢ. 19. 
Ἡγρογίἀοβ Ρἰδιοηΐβ ἀϊΐβείρυϊυ8 [Π]. 

ἢ. 41. 

Ἡγραογυογοὶ ὙΠ. 1, η. 9. 
Πγρπίογαίοβ ΥἹ. 7, ἢ. 12. 
Ἡγτγγαάΐυϑ ΡἰιἰΔοὶ ρδῖεν 1. 4, Π. (. 8. 
Ἡγείδδρῃίβ ἢ. [Χ. 1, ἢ. 9. 

Ι. 

Το γδ8 Μοίδ1}} Πἰ 0.8 11. 11. ἢ. 2. δὰ 
οὐ Ὠίοροησθα Ογπίουθ Πἰγυη) 5ογὶρ- 
8.1 Π{.11, η. 2. 

1ἀδου δηίγσυ ὙΠ. ἵ, ἢ. 8. 
Ιά6δ αυἱδυ8 ποιμίπίθυδ Ρίδιοηὶ 11]. 

ῃ. 38. ασυϊὰ Ρ]αἰοπὶ [1]. ἢ. 12. 838. 41. 
ΥἹΙ. 2,η. 6. 

Ιἀοπιοπουβ Χ. πη. ὃ. 10. 6}08 ργΓδΟΘΡΙΟΥ 
Χ. η. 15. υχογ Χ. ἢ. 11. 

Ιξυΐβ : οἰδιμοπίυη) Ρ ιοηὶ 1Π1]. ἢ. 4. 
διοϊοἱδ ΥἹΊ. 1, ἢ. 68. 69. Ἐπιραάοοϊ! 
ΥΠΠ.2, ἢ. 12. ΗΠογδο ὁ ΙΧ. 1, ἢ. 6. 
Ραγηγοηϊαϊ ΙΧ. 8, ἢ. 2. ὁχ 00 σοηϑίδηϊΐ 
οὐμηΐα ΙΧ. 1, ἢ. 8. φἰδαΐο ποη (οἀΐδη- 
ἀυϑ Υ1]. 1,1. 17. αν 5 {. 8, ἢ. 4. 

᾿Ἰδουπι οογίδιηθῃ Υ. 4, ἢ. 8. 
ΠΏ 0 6 }}18 : 8 αὐυἰ8 ργϑοϑίδηϊ ρῥδαυοὶ 

(οτίοε ΥἹ. 1, η. 5. 
{πιηοτίδ|18 400 τη060 [88 ΥἹ. 1, ἢ. 4. 
[τπογί8}} 86 δηΐπιδο δἰδίυϊα ἃ 41}00.8 
ρεϊυαι 1. 1, ἢ. 3. ἃ ΡΙδίοῃα 1. 
ῃ. 39. 

[στυπάδ ἰοοδ ἰηργοά!η68 δοη (δοϊυηΐ 
ἱπιιηυηάοϑ ΥἹ. 2, ἢ. 6. 

Τωηρογαίίνυμ αυϊὰ ΥἹΊ. 1, ἢ. 48. 
Πωροτ εἶα ἀοιιϊπαίων 1. δ, ἢ. 4. 
Τπροτίυτα Ὀοπογο δηἰία πιυπίοηάυπ ἴ. 

7, ἢ. 4. ᾳφυδρηδη) 6}08 (ΟΓηλᾶἃ Ορ(᾿Π)ἃ 
Υ]Π1. 1, ἢ. 66. φυαυάηδῃη) τηδχίπηυπ [. 
4, ἢ. 4, 

Πωρίεἴδ5 ροδδίπη}5 σοη (Ὁ ΡΟ ΓΠΔ ἰδ ΕΥ̓͂. 7, 
ἢ. ἃ. 

Τιηροδδί δἷ16 δῆγδγο πιογῦυ 8 δηϊμηὶ 1. ὅ, 
ἢ. 5. Θῃυποίδιυπ) αυϊὰ ΥἹΊ. 1, ἢ. 48. 
Ὧ0η δἀρεϊοηάι 1. 3, η. 2. 

[πδολὃ ΥἹΙ. 1, ἢ. 48. 
᾿πδηϊπιδίδ ἀθδηὶ οἰΐδη) δηΐπηδηι 1. 1, 

Ὡ. 3. 
Ιπεοεῖυβ8 Μδρίδ ᾿ἰοίυ8 Ρε. ἢ. 6. 
Ιηοΐρογα Ὀ6η6 φυδηϊυπι Π]. 5, ἢ. 16. 
Ιποοιμρτγα  δηβἰ δ {8 οπηπίδ ΙΧ. 2, η. 3. 
Ιποογρογουῃ φηϊὰ ΥΠ]. 1,η..70. 
ΙηἀεΠπἰυτη οηυηοίδίυπι αὐ ΥἹΙ. !, 

ῃη. 48. “ 
[{π4}Ὶ Χ. 11, πη. 4. δογτυ ΟΥ̓ ΠΠ080- 
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"ἱβίε5 Ῥγ. ἢ. 1. ΙΧ. 7, πη. 3. 11: 
ἢ. 2. 

Τμαἰκοηι4 φυϊὰ ΥἹ. 1, ἢ. 64. 
Ιηἀϊνίάυδ αι 1{1. ἢ. 78. 
[παοοῖυβ ἀοίογοῦ πηρηαίοο [[. 8, ἢ. 4. 

ἴῃ φυο ἃ ἠοοὶο ἀϊεγαὶ [{. 8, η. 4.Υ. 
Ἱ,. ἢ. {1. ἰδρὶϑ 1{. 8, ἢ. 4. πηδηοίρίι 
1. 8, ἢ. 4. 

Ιπἀσοίίο φυὶά 1Π|. ἢ. 33. 
1πἴΔ1}9 400 πηοᾶο ογοβοδί ἰῃ υἱθΓο πιλι γί 8 

ΥἹἝΙ. 1, π. 19. 
1η[6]}οἰ188 φυο πιοὰο ρευάοηϊὶ οἱ (οπὶ 

(ἐγαῖυν 1. 4, ἢ. 1. ἰο᾽εγδὈ ον ἢαι [. 
Ἷ, ἢ. 9. 68) 4υἱ ίδγτθ παοϑεὶϊ ἰη(ε ἐκ 
Ι. 5, ἢ. 5. 

ΙὩ(6}χ ἢ0}}}8 ἰγγί θην]. 3, Π. 2. 6, 
ῃ. 4. 

Τηίογηυϑ8 ΥἹ. 56, ἢ. 10. (δοὶ  α ἀθδόδῃδι 
ΙΝ. 7, ἢ. 8. 

Ιυδηϊίυσι οπηπο ΙΧ. 6, η. 2. ρυϊπεὶρίυ πη 
οἴηπίιπη 1[. 1, ἢ. 1. φυϊὰ Ατοϊιοῖδο 
11. 4, ἢ. 3. 

Ἰηρσγαίυβ 6 885 ἴ. 6, ἢ. 4. 
[Ιεἰηνίοἰ ἰδ δοϊγοηάδ 1. 6, ἢ. 4. 
1ηἰπιίουδ θοηοῆοϊ 8 το ἀθηάυ8 δηηγΐοι!5 

1. 6, η. 4. ἢδὶ δηΐου ΥἹ[{. 1, ἢ. 19. 
οὐφοενυδηάιϑ ουγ ΥἹ. 1, 5. ηυὶ νἱΓ- 
ται ηοη δἰυάσι Υ[1. 1, ἢ. 28. δοΙΏ ἢ 
ἰδ δε [υρίοπ δ [. 6, ἢ. 4. ἰηΐα. 605 
ἰυάΐοαγα (δε 5 1. 5, ἢ. 5. 

Ιηἰ δι} φυὶ οἱ φυοά ἰΐδ6 οοεηπιοάυῃ Υ. 
4, Ὦ. 8. 

Τυ͵υγίδ : δῦ 68 400 πιούο ἰ)οπη 65 δι- 
σοηίαν ]. 2, ἢ. 10. αἰΠῆο!!6 ἰοογδη 
Ι. 3, η. 2. ᾳυϊὰ Χ. η. 81. (37.) 

ΠηυΪυ δι} (υρίη ἀδ 1]. 6, ἢ. 4. 
Ιυ͵]υδίυπ) ἢυ} }υπὶ ΙΧ. 11, η. 3. 
Ιηδοἰεΐα υηἰουῃ δίυπι 1}. δ, ἢ. (4. 
Ιηδἰ δ ἰηϊπηϊοογυπ) ἐυρίοηάδε 1. 6, 

ἢ. 4. 
[μϑἰρίθη8 ΥὙἹ]. 2, Π. 6. οἰΐδηιϊ 4864 Π| 

Υυἱγίυϊοϑ μᾶϑαὶ 1{.8, ἢ. 8. ΒΟ Β6ΙΏΡΘΓ 
ἰη ἀοίοτα 681 1]. 8, ἢ. 8. 

[ηϑυᾶγ6 πὶ }}}} πδίυγα 11]. 8, ἢ. 9. 
ΙηἰδἰΠχοη!ἷδ ᾳυϊά ΥἹΙ. 1, η. 86. 
{π|ο᾿ εἰ 01}6 φυϊά ΡΙΑἰοηίΐ 1{]. η. 12. 
[πἰογγομδιίο φυϊὰ ΥἹΙ. 1, ἢ. 48. 
Ιηγεοοΐυ αυϊὰ ΥἹΙΊ. 1... 49. 
Ἰηγοηῖδ 4088 δοῦ ροδυεείδ, Ὠ6 (0}}.8 1], 

4, ἢ.9. 
ηγἱαΐδ ᾳυϊὰ ΥΗΙΪ. 1, ἢ. δά. 
Ιυνἱὰυδ δὺ ἰηνίἀΐα οοηϑυμίλυν ΥἹ. 1, 

Ὦ. 4. Ὠοη 68 δδρίεῃν [{. 8, ἢ. 8. φιϊά 
ΙΥ͂. 7, ἢ. 3, 

Ἰοηΐδ ΡΓ. ἢ. 10. [. 1, ἢ. 7. 8. 15. 5, 
ῃ. 4. 5. 11. 2, ἢ. 1. 4. 4,8. 1. 8, η.7. 
Χ. ἢ. 6. 

Ιοπίοδ ἀϊαϊοοίυ ΥἹΊΙ. 1, ἢ. 38. 
Ιοπίεδ δοοία ΚΠ]. 1, ἢ. 1. ὁ} 8 ργίῃ 608 

Τιιδῖίοϑ ΡΓγ. ἢ). [0. 1. οχίγ. Υ11. 1, 
Ὦ. 1. δι οδοδβοῖο8 ΡΓ. Β. 10. ΑὨδΧχἃ- 
βογῶβ τ. ". 10. Απᾶχἰπιδηθθν ΡΓ. 
". 10.1. οχῖν. Απδχίμηθηθᾷ "Γ. "). 10. 
Αγοποίδυβ Ργ. ἢ. 10. ϑοοζαῖος Ριυ. 
ἢ. 10. ἀδδίηϊϊ ἰῃ ΟΠ οπιδοίπη., 
ΟἸιεγϑίρριι εἰ ΤΙθορ δία ηι ΡΓ. 
ῃ. 10. ἀἰεῖα υπᾶς Ρτγ. ῃ. 10. 
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Τρ! ναρϑιἰδάατυπι (πη ἀπ5 Π]. ἢ. 80. 
Ινἱογαῖα89 ἀπχ 11. 6, ῃ. 1. 
[τὰ οοἰϊδαηάα 1. 3, π. 2. ρο(οπί 

ποι οοαμπιογνοηίδ Υ}11. 1, ἢ. 17. δὰ 
ποῦ ρυηΐδ8 1{Π|. ἢ. 26. ΠΗ] ἀΐοι5 
δὺὶ (δεὶδ8 Ὑ111. 1, ἢ. 19. αυἱὰ ΥἹΙ. 
1, ἢ. 6ή4. 

1γῦθ8 Υ. 3, Π. 7. 

τ υπάς Χ. ἢ. 28. 
Ἰγγίἀοηάυβ 0115 ἰη(οἰϊχ 1. 3,1. 3. 6,η. 4. 
Ἰγγίβίο ἃ ᾳυο Υ͂Ι. 2, ἢ. 6. 
Ικἰάογιθ γῃοὶονῦ ΥἹ. ἴ, ἢ. 29. 
[58 Ἰυπὰ ἀἰοίδ Ρε. ἢ. 7. 
Ιδοογδίοβ : οεἷι8 ἀϊδοὶρυϊαδ 1]. 7, 5. 9. 

πϑῖυβ αυδιιὰο 11. η. Δ. ΡΙΔίοηἰδ δηλ" 
οὐ 1Π|. η. 9. 

1ςπη6ηἴ85 {ἰρίοοη ΙΥ͂. 4, ἢ. 2. ΥἹΙ. 1, 
ῃ. θά. ; 

19 πϊοηίοδο ἤοηοῦ ἴ. 2, ἢ. 8. 
158 ΥἹ. 2, π. 1{. 6708 Ἰυοίαίογοϑ 

"11. ἢ. 5. Ἰυαὶ ΥἹ. 1, η. 3. οὐαὶ Ρ6- 
τἰδηάονυ το]υἱῖ ρογίοάσγο 1. 7, ἢ. 6. 

".α]6 Ργ. π. 10. ΥἹἱ1}. 1,0. 8. 15. 21, 

46. ΙΧ. 2, Π. 3. 
"α]ΐοδ βοςῖδ ὙΠ. 1, ἢ. 1. 6}]08 δυιοῖοῦ 

Ῥγί(!δρογαβ Ρι. ἢ. 10. ΥΠ1. 1, η. 1. 
ἀσδ ει ἰῃ Ερίουγιπι Ργ. 6. 10. ἀϊοίδ 
πη66 Ρι. ἢ. [0. 

γα φυο πιοὰο υἱοηάυπι ΥΠΠ. 1, 
ἢ. 19. 

{{πᾶροηο5 ΜΟΙ ἰ88ὶ ρδίογ 1Χ. 4, ἢ. ἴ. 

Ψ- 

φιιάωὶ Μοξογυπὶ ργοβδρίαᾶ ῬΓ, ἢ. 6. 
Ψιάοχ οἱ δηνίοιιϑ 400 π)060 ἰῃ ΟἸ 006 
δἰ [. 8, π. 3. 

γιαϊοδηάὶ ἱπεϊγυπιεπίαπι αυοὰ ϑιοἱοἰ 8 

ΨΙ]. 1,.. 37. 
Δ ἴ65 ΥἹΊΙ. 2, ἢ. 9. 
2 ιηο ἴ. 7, ". 2. ΥἹ,Ι. 7, η. 12. ΥἹ1{, 

4,1... 12. τὸγγ ΥΠ]|. 2, πη. 12. 

ψυρρίϊογ 1. 1,5. 12. 8,. 2.11, ἢ. 6. 

ι{.6, ἢ. 14. ΠΠ. ἡ. 30. ΥἹ. 2, 0. 6. 
10. 3, π. 2. Υ11. 1...). 25. 4|. 51.7, 
ῃ. 12. ΝΠ. 2, ἢ. 12.1Χ. 10, ἢ. 2. 
ι{, πη. 8. μουυ8 ἀξιηοη Μαρὶβ. ΡΥ. 
ῃ. 6. οἱ φα!υβ αἰθι8 5806Ὁ ΥἹ11. 1, 
ἐἰ. 19. οὐι5 ἢΠΠ18 Μίποτνα ἢ]. 12, ἢ. ὅ. 
(ας Ἠδγου ο8 Υ. ἴ, ἢ. 7. ρογ οι 

Αἰποηΐβ ΥἹ. 2, Π. 3. δεερίτυπι ΥἹΙ]]. 

1,π. 8. ΕἸδιΒ 1. 1,0. 12. (Δοἰδὶ φυϊά 
Ι. 8, ἢ. 1. ᾿χηΐ5 ὙΠ. 2, ἢ. 12. υγᾶ- 
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1, ἢ. 55. φυοά ΥἹ, 1, π. 5. φυοίυρ!οχ 
ΝΠ. 1, ἢ. 56 5δ66η. 

Μαὶυβ : οἱ φυϊὰ ἢα[ 1. 4, ἢ. 5. 60 (0ῆ- 
Βτοὰϊ ποη ἴυγρα ΥἹ. 1, π. 4. Π6 0οῃ- 
ετοαϊατγίβ 1. 2, ἢ. 12. Π1818 ρυγρδπάδ 
γΓΕΒρυὈΠ ο ΥἹ. 1, η. 4. [98 6 οά. Μεϊ- 
ὕοπι.  ὁογυ πὶ θ᾽ υΓ68 81 1. ὅ5,, ἢ. 6. 

Μϑποβ Ὠομδηΐβ Β6ΓΥ}85 ΥἹ. 2, ἢ. ὅ. 
Μδῆδβ ἃ ΤΙ θΟρ ἢ γδϑῖο Πδηυ Πιΐ88118 Ὗ, 

ἃ, Ὦ. 14. 
Μδηδβιινοίυάο 4φυδπὶ ἀδοραῖ ἴ. 3,. 3. 
Μδηιηοοηβὶβ ρυρβηδ [{. 6, ἢ. 10. 
Μδηι8 ἱπίον ἰοᾳυδηάυπ) ποῃ δρ δη δ 

Ι. 3,η. 3. 400 πιοάο δά διηηίοο8 6Χχ- 
ἰοηἀοηάᾶ ΥἹ. 2, Ὡ. 4. 

Μακγαίϊου ἴ. 2, ἢ. 8. 
Ματα ἱπῆάυπι ἴ. 4, ἢ. 4. αυἱὰ [Π. 4, 

ἢ. 3. ϑαϊυίατγο {Π|. η. 8. 
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Μαγίηδ Ομ γϑιο [1]. π᾿. 8. 
Ματγδοιδ ΥΠ1]1. 1... 1. 
Ματγηιηδιίυῃ Χ. ἢ. 8. 
Μδτιοῃθᾶ Υ͂Ἱ. 7, ἢ. 1. 
Μδδδδροῖδο ὑυχόγδβ ΔΘ Ὀδηϊ ΟΟΙΏΠΙΠΠ69 

ΙΧ. 11, ἡ. 9. 
Μαῖογ : οἱ πηϊϑοογί [28 δΝίδοἱβ Ργ. ἢ. 6. 

οὐπὴ ΘΔ Θοπουδυϊ Ῥογδη θεῖ. 7, ἢ. 2. 
Μαῖογ ἀϑυη ΥἹ. 1, ἢ. 1. 
Μαϊιογίδ γογιπὶ ργποίρίυπμ ΡΓ, ἢ. 7. 

ΠΠ. ἢ. 41. 
Μαινοπιδιἰοὶ ἃ Ὠΐοβοβα Ογαΐοο ἰγγίβὶ 

ΥἹ. 2. ἢ. 4. 
Μαυϑςο]ῖ δαρυϊοσυῶ 1, 3, η. 6. ΥἹΙ. 

8, Π. 2. 

Μαχίιηηη ᾳυϊὰ ΤἼηδίοιΐ [4 1, η. 9. 
Μαὰϊ ΥἱΠ1[. 1, πη. 26. Θογθί οὐ Ιοηΐ- 

θη8 ΒΕ] 11. 2. ἢ. 4 
Μααϊεὶ “ἘΦΥρΡΙΕΪ 1{{. ἢ. 8. ἰΪ5 ρᾶγοηάι:Π) 

ΥΙ. 2, ἢ. 4. 6. ξαρὶοηιἰ55ἰπιὶ Δηΐπηᾶ- 
Ἰυπ ΥἹ. 2, ἢ. 4. δογνὶ ΥἹ. 2, ἢ. 4. 

Μεοαϊοΐμδ φυοίυρίοχ {{Π|. ἢ. 50. 
Μεάου ΥἹΙ. 1, ἢ. 9. : 
ΜορδΌΥΣιΒ Ὠίδηθββ Ἐρῃθβίδο βδοογος 

Ι. 6, ἢ. 7. 8. 
Μορδο!ἀθ8 ΙΧ. 8, "» ὅ. 
Μερδγὰ ἢγ. ἢ. 13. ἢ. 7, ἢ. 5. 10, ἢ. ἴ. 

11, ἢ. 4. 12, ἢ. 1. 2. 4. 11. η. 3. 
ΥΠ. 7, ἢ. 11. Υ1{. 2, ἢ. 11. 83, 
ἢ. {.ὄ 1Χ. 12, ἢ. 1. Β6Π1δἱ οὐπὶ Α1[10- 
Ὠἰοηδίθυ8 ἴ. 2, ἢ. 2. ΟΥ̓ΕΒ ρου! ἰυυϑ 
ἰορὶ ΠΠΪ06 ἢυ 08 ΓΟ παυθῃβ8 ΥἹ. 2, 
η.6. 

Μορατῖοδ βοοΐδ Ργ. ἢ. (8. 
Μεορανὶοἱ ρἢ ἢ οϑορ ιν Ρυ. ἢ. 12. 4ιι8 5[8- 

᾿ἰυδηΕ Υ1]. 2. ἢ. 4. υπὰδ αἰοιὶ }}. 10, 
Ὦ. (. 23. 

Μοϊδηο δῦ ἰΥΓδΏΏ.8 1,680 ὲ 1. 4, ἢ. 1. 
Μεϊδηΐϊδβ [δου ἷ8 ΠΙυ6 ΤΙΘΟΡ γαϑιὶ 

ΠΟΙΓΟΔΥ͂. 2, ἢ. 14. 
Μεϊδηΐδα ΤΠΘορἤγαϑίΐ ραίοῦ Υ. 2, ἢ. 1. 
Μοϊδηίος Υ. 2, π. 14. 
Μεϊδηιο Ρεπεϊορίβ δης ἢ 8 1{. 8, η. 4. 
Μεϊδηΐι8 ΠΙΠοάΐυβ : 6δ᾽υ5 ἀἰδοίρυ! 8 

11. 7,. 9. 
Μοϊδηυγυβϑ ποὴ δἀδηάιυ8 ΥΠ11. 1, η. 18. 
Μοϊοδρον υἱχὶὶ Μεηϊρρὶ ἰδιρογί 8 ΥἹ, 

8, Ὁ. 2. 

Μοὶΐ884 Ρογίδησγί ὑχοτῖ 1. 7, Π. 1. 
Μειιβδῦβ ΙΧ. ἅ, ἢ. 1 8644. δ, ἢ. 2. 
6᾽8 εἰδΔ8 ΙΧ. 4, ἢ. 4. δηΐπ)ὶ ἰηάο᾽ο8 
ΙΧ. 4, π. 2. ραίονγ ΙΧ. 4, ἢ. 1. ραἰγίῶ 
ΙΧ. 4, ἡ. 1. ρἰδοεϊ(8 1Χ. 4, ἢ. 3. ρΓγδ- 
οορίοῦ ΙΧ. 4, . 1. βεγίρίδ Ργ. ἢ. 11. 

Μοἰ ίδευβ ὁδΔη}9 ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
Με] Χ. ἢ. 10. 
Μοιίιυδ δοουβξανὶ! ϑοογδίοη ἢ. ὅ, ἢ. 18. 

19. ποῦς ἀδηηηδίι [{. ὅ, ἢ. 23. Υ]. 
1... 4. 

Μοῖυδ ΙΧ. 6, η. 1. 
Μοιηοιΐδ οχοροουάδ ὙΠ, 1, ἢ. [9. 
Μοηιρ ἰδ ΥΠΠ. 8, η. 6. 
Μοηδηάδν οοπιίουϑ ἃ ΤὨΘΟΡΙ γαϑῖ0 ᾿ῃ- 

δἰἰυϊυ5. Ὑ. 2, ἢ. 4. σδρὶ ἰ8 ρογίου- 
[υτἢ ἱπουγηὶ Υ. δ, η. 8. 

Μοηδηάον Ὀγυίυβ ἀϊδείρυϊυδ Ὠϊορβοη 5 
Ογηϊοὶ ΥἹ. 4, η. ἃ. ὔ 
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Μεμπάδχ αυἱά ἰυογοίυν Υ. 1, ηἈ 12. 
Μοηάρφυβ {Π, 7. η. 5. 
Μοπάϊουβ πιοίίογ εδὲ ᾿ἱπάοείο 1{. 8, 

ῃ. 4, 
Μενερενῦβ Οοἱοῖ!, ΥἹ, 9, ἢ. 1 5664. 

6.18 ἀϊδείρυ!! ΥἹ. 6. ἢ. 5. ργΓωσορίοῦ 
ΥΙ 9. 1. ὁῃ ἰπίογηο γὙϑηΐγο δίῃ! - 
ἰδῖ ΥἹ 9,1. 2. 

ΜΈΝΕΡΕΝυΒ Ετοίγίδ Ῥγ. ἢ, 11. 11. 18, 
ῃ. ἴ. 5644. ΙΥ͂. 6, ἢ. 9. δηχίυβ 11. 18. 
ἢ. 7. οσοηἴοιηρίυ! ρείυπι, ἀοίηάα ἰη 
Βυπιηπιὰ δΔαηλ ΓδιίΟη6 ἰδϊ 18 11. 18, 
Ὡ. 16. οοὐΥ̓ Υνἱα οὐαὶ 400 πιοάο [Π. 
18. ἢ. (5. 608 δάγογβδγί 8 }[. 7, ἢ. 3. 
τοῖδα ΠῚ, (8, ἢ. [8. διηΐίουβ 1{. 18, 
ῃ. 4. 6. 8. 13. 14. ΥἹ. 5. η. 7. 0οΓ- 
Ῥογίβ πδρηίίυβ 11]. 18, ἢ. 9. ἀϊοίδ 11. 
18, ἢ. 3. ἀϊδείρυ!! 11. 18, ἢ. 17. 
ΥἹΙ. 4, ἡ. 3. ἀοορηάὶ πποάυς [1. 18, 
ἢ. 5. δρίξίοἰδ δὰ Ποηιοίεγίυπι 1]. 18, 

Ὡ. 16. ὀχ  Πυπι 11. 18, ἢ. 17. τ 18 
11.18, ἢ. 2. 28 1|. 18, ἢ. 14. πιοῦδ 
11. 18, η. 17. ρδίογ}!. 18, ἢ. ἵ. ρδ- 
(γί 1]. 18. ἢ. 1. ργοδρίογοα ἢ]. (8, 
Ὦ. 2.11. δεείρίιπι δὰ Δηϊροηυῃι 1]. 
18, ἢ. 17. δοοῖδ Ρι. ἢ. 13. Υἱίδο 36. 
Ὠυ5]}}. 18, ἢ. 1. υχογο8 1}. 18, η. 14. 
εΕἰογί ανϊὰυϑ 1{. 18, ἢ. 6. ἰοεζϑίι5 
δὰ γδεῖοβ 11. 18, ἢ. 16. ΟΓδῖογ δύθῖ - 
γἰηυβ 1]. 18, ἢ. 12. Ρεγβθὸ δάγϑῖ- 
δλίογ 1. 18,2. 17. Ρ᾽ δἰ δηΐ δυσοθδβ0 Ὁ 
11. 9, ἢ. 3. δυρογδι ἰοδυ8 1]. 18, 
ἢ. 8. 

Μοριοϊδυβ]. 1,. 7. ὙΠ. 1,2. 4. 
Μοποχϑῆιβ ϑοογδίϊβ ἢ 08 []. ὅ, ἢ. 10. 
Μενιρρῦβ Ογηίΐουδ ΥἹ. δ, ἢ. ὅ. 8, ἢ. 1 

8664. 6)υ8 εοηάϊιὶο Υἱ. 8, η. 1. 86" 
Πυ89 Υ]. 8, ἢ. (. 3. ποῖ ΥἹ. 8, η. 8. 
δΟΓΡΙΔΎΥ͂Σ. 8, ἢ. 2. 4.0. 

 Μεοπίρρυβ8 γάοτγυμῃ δβεογίρίος ΥἹ. 8. 
". 5. 

Μοηΐρρυδ ρίοεῖογ υἱόγαμ ΥἹ. 8, ἢ. 5. 
Μοηΐρρυϑ5ευϊρίου ΥἹ. 8, ἢ. ὅ. 
Μοηΐρρυϑ δορ[δῖδ ΥἹ. 8, ἢ. 8. 
Μεηοόήοτδ [ιγοοῃίδ Υ. 4, ἢ. 9. 
Μοποάοι ἸΥ͂. 6, ἢ. 4. 
Μαοποάοιίυδ : ου5 ἀϊδείρυϊαδ ΙΧ. 12, 

ἢ. 7. ραϊγδ ΙΧ. 12, ἢ. 7. ὈΓΟΔΡΙΟΥ 
ΙΧ. 12, ἢ. 7. Βιυαία ΙΧ. 12, . 7. 

Μοηώοθιδ : δὰ δου) Ἐρίευτί ορίδίοἰδ 
Χ.η.18. 27. 

Μομοῦ : οἱ Χοηορθσῃ ἰοἰπηίουβ 11. 6, 
ῃ. 6. 

Μεης οοιῃροδυΐξ ὁχ πρδίογία ἢος υἢ» 
ψογϑιιη 11. 3, ἢ. 1. Πποιυλίηΐδ 50}}18 
οδὶ ΥΠ|. 1, ἢ. 19. ἰάθη δα δηϊΠη)8 
ΙΧ. 3, η. 2. ἰοἰπίυπ) πλοῖυ8 1. 8, 
ἢ. 4. νοϊοοϊδοίπηυπι ἴ. 1, ἢ. 9. 

Μεηβδ 4υδ' ἀεοϊἀογίηϊ, ὩΟΩ συδβίδίο 
ὙΠ]. 1,8. 19. 

Μομεὶβ φοηἰχιηδίε ἀδδογίρίυϑ 1.6, ἢ. 8. 
οἱ φιά δδογυηι ΥἹἹ. 1, η. 19. ο)8 
αυὶ υἱεἰπιυ8 ἀἐ65 1. 1, ἢ. 8. 

Μοηκίεί ποἱΐ 1. 2, π. 12. 
Μοηιηγ ηυΐ νοΐδη! !. 8, ἢ. ὅ. 
Μορῖογ ᾿δΠ γηι.5 ΕΚ, 9, ἢ. 6. ΔΓ θᾶ- 

15 δυύσίτος ΙΨ. 9, η. 0. 

ΙΪΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΕΤ ΒΕΆΓΜ. 

Μογουγ8 1. 6, ἢ. 4. .1,. 3. Ξ4γ- 
Ριϊογυπὶ ἰοριη δυοίογ Ργ. ἢ. 7. δῃϊ- 
Πηδγυπὶ ἱπηρογδίοῦ Υ1|1. 1, ἢ. 19. 
608 σορηοιηίηδ ΥΠ11. 1, η. 19. Π᾿105 
να! ἀθ8. ΥἹΕΙ͂. 1, ἢ. 4. δβἰδίυδ ΙΥ͂. 
4, ἢ. 5. 

Μογοίγίχ 1. 8, ἢ. 4. 
ΜΟΓΟΡΘΒ 1. 1, η.7. 
Μεδβδδηὰ ΚΠ]. 2, ἢ. 11. 
Μαβδβδρὶϊ Υ111. 1. ἢ. 15. 
Μοιίδρί(ηἰθη πηθης8 Χ. η. 10. 
Μείδι!υδ ρδίον [οἰ γδ 11. 11, ἢ. 2. 
Μεϊδροπίυπι ΥΠΠ|1. 1, ἢ. 15. 21. 6,ῃ. 1. 
ΜοΙδιπϑηλθηιβ ΥἹ. 1, ἢ. 19. 4, . 1. 
Μετεμψύχωσις Ρ]δίοπί5. ΠΠ. ἢ. 40. Ργ- 

Οἰιάρογο Υ111. 1, ἢ. 4. 
Μείοοτδ αυϑ Χ, ἢ. 25. υηάδ Χ. ἢ. 24. 
Μοιϊμποάϊοϑ Υ. 1, ἢ. 13. 
Μοίου ΥἹΠ11. 2, ἢ. 1.11. 
Μείτγοοϊοβ Ογηΐουδ : οἦυ8 σΟΗΟαυΐ 
οὐ Τιρούοτο ἀδο 11. 8, ἢ. 17. 
ἀϊοία ΥἹ. 6, ἢ. 2. 3. ἀϊδείρυ!! ΥἹ. 
6, ἢ. 5. ποῖ ΥἹ. 6, ἢ. 4. ρδίτδ ΥἹ. 
7, Ὡ. 1. ργεοθρίογοδ Υ]. 6, ἢ. 1. 
βοτίρίἃ ΥἹ. 6, ἢ. 2. δογὸῦ ΥἹ. 6, ἢ. 1. 

Μειϊγοάοτγυβ σε πδρὶ πἰδη5.6 Υ. 5, ἢ. {{. 
Μοεϊγοάογυβ ΟἸνέυ8 ΙΧ. 10, ἢ. 1. 618 

ἀἰδοϊρυ!υβ ΙΧ. 10, ἢ. 1. ρϑίγὶα ΙΧ. 
10, π. 1. ργωοθρῖον ΙΧ. 10, ῃ. 1. 

Μεϊγοάογυβ [,δηηρβδοθηυδ [[. 8, ἢ. 7, 
Χ. η. 3.10. 6)8 δίδβ Χ. ἢ. 1|. 
διξπνὶ ἰη401658 Χ. ἡ. 11. [ἴδ Χ. ". 10. 
ΠΠἰυ8 Χ. ἢ. 10. [τδίογρ Χ. ἢ. 3. 11. 
ΓΟΓΒ Χ. ἢ. 11. ργϑοδρίογῦ Χ. ἢ. 1]. 
δογίρίδ Χ. ἢ. {1. δογοῦ Χ. ἢ. 1]. 

Μοεϊγοάοτυβ δίγδι οη θη 818 Χ. ἢ. 5. 
Μείγοοη Αἰδηΐθ Υἱ. 2, ἢ. 3. Χ. ἢ. 10. 
Μεῖυβ ᾳυϊὰ ΥἹΙ. {, ἢ. 64. δδρίδηιὶς 1]. 

8, ἢ. 8. ' 
Μίογυβ : ἰρδ6 οἱ 6]0.5 τηδίοι. ἃ [}ΟῸΠΟ 
τὴδηιΠ) 58 Υ. 4, ἢ. 9. 
Μίογα 5 ΥἹΙ. 1, η. 9. 
ΜίάἀδΔ8 [1]. 5, ἢ. 12. 6᾽).υ5 Μδυδβοίθδιιπ 1. 

β, ἢ. 2. φυδηήο νΥἱχὶί ἴ. 6, ἢ. 2. 
Μιάδ5 τηθάϊΐςιβ Υ. 4, ἢ. 9. 
Μὶιάϊδδ Αγίδιοίο  β ῥδίογ Υ. 2, ἢ. 14. 
Μι|ιάΐδα Ὠἰορεηδίῃ οοἰδρἢῃ δ οεράθη Ὑ]. 

2, Ὦ. 6. 

Μιιεῖυδ Ρι. ἢ. 10. 1.1, 7. 8. 16.383, 
Ὦ. 5.11}. 1, ἢ. 5. 2,2. 1. 3. 4. 4, 
ῃ. 1. 7, ἢ. 9.8, η. 19. 10. 7, ἢ. 11. 
ΨΠΠ. 1, η. 1. 26. ΙΧ. 7, ἢ. 1. ο͵υδ 
οἶνο8 τοσδηίυγ ἃ Ογα"30 8βοοὶϊ [. 1, ἢ. 3. 
ἰτϊροάδιη ἀεάϊοδηὶ [. 1, ἢ. 7. 

Μίϊου ΥἹΙ. 1,0. 21. 
Μιἰὶ ἰδ 1. 2, "". 8. 
Μὲ δο8 Ατίβιοιἱβ ρδίονῃ ΥἹ. 1, ἢ. 31. 
Μὶ  ἰδο5 Ατδιοηΐυδ Υ1]. 2, ἢ. ὁ. 
ΜιΒογι8 ἴ. 2, ἢ. 13. 
Μίηδα ποιίηΐ ἰἰοηἀδ8 ἴ. 3, ἢ. 2. 
Μίμοινα [ἰηἀϊ ἰορ]υπὶ ᾿ᾶῦοὶ 1. 6, 

Ὡ. 1. Ρ] ἀ κα 1|. 12, ἢ. 5. δογυδίγὶχ 
Ὑ. 1,η.9. 

Μ|δβογίοογάΐϊα αυϊὰ ΥΠ]. 1, ἢ. 64. 
ΜΙιΠγᾶ 1 ,γϑἰπιδοὶ Χ. ἢ. 3. 1{. 8, η. 16. 
Μ|Εεαιος Ῥοιὰα Ρ] δῖοι! 5ἰαίυδῃ ἰη 

Αςδιομὶα ἰοοσδυὶ! {|. ἢ. 20. 

Μίίγοπα 1. 4, η. 1. 11.7, 5. 9. Υ͂. 1, 
ἢ. 7. Χ. η. 8. 9. 10. οἷα, οεγίδεοφη 
ευπι Αἰ δηἰδηϑίθ0 ἴ. 4, ἢ. 1. 2. 

Μρυδδοδα Ζεοηοαὶς ΟἸ εἰ ραίος ΥἹΙ. 1, 
ἢ. 1,9. 27. 

Μηδπ ΥἹ. 1, ἢ. 8. 
Μποδδβογδὲ Αγοῆγί ρδίεν ΚΠ]. 4, 

ἢ. 1. 

Μπηαβδγοῖιυδ ΡυΓΠδβογθ ραΐος ὙΠ. Ι, 
ἢ. 1. 

Μαηεκίβοηθε Υ. 3, ἢ. 7. 
Μηεβίβιγδίαβ ὙἹῖ. 6, π. 2. ΡῬιδίοιυς 

ἀϊδείρυϊυδ ΠΠῚ. π. 31. . 
Μοάυβ ορί[ἱπιυ8 1. 6, ἢ. 6. οεδιῤοηΐς 

ᾳυϊά ΥἹ]. 1, ἢ. 49. 
Μοουδ ΥἹ. 1, η. 4. 
Μωτοδδ Αγοδδ αἱ ἔγδίος ΕΥ̓. 6, ἃ. 3. (9. 
Ματίβ ΝΠ. 1... 11. 
Ματὸον υἱά ΥἹΙ. η. 11. 
ΜοΙ "5 υπὰθ οοροίΐϊίυδ ΝΠ]. 5, ἢ. 4. 
Μοϊοι : ε͵υ8 ἀΐοίυπι ἰη ΡΙαίοηοαι 1], 

ῃ. 24. 

Μοϊοβϑβίουβ οδηΐδ [Υ͂. 3, ἢ. 7. ΥἹ. 2, 2.6. 
Μοιιδβ Ργμιδρογῶθ μεϊείρίθ) Υ1]. 

1... 19. 

Μοπιμῦβ ΥἹ. 3, ἢ. ἴ δ6η4. 6)05 διηϊον 
ἰηάοϊοα ΥἹ. 3, ἢ. 2. ραίγίδ ΥἹ. 3, 
ἢ. 1. ργοθρίογα ΥἹ. 3,.η. 1. βεσίρίδ 
ΥἹΙ. 3,η. 3. 

Νογῦυκ αυϊὰ ὙΠ. 1, 2. 19. 
Μοτγοϑβ 6χ δβροοίο ΥἹ. 5, ἢ. 4. 
Μονεὶ [οἰΐοοπι οδιἰβδί πη Υ]. 1, ἢ. 4. 
Μογβ δουίοηηΐϊϊυΓ ἃ ΟΥ̓ Ὠορορ ςδ 

Ῥγ, ἢ. 5. οδάδῃν οπιηΐνυδ 1}. 3, ἢ. 6. 
ὨΪΝ} ἃ υἱῖίδ αἰ εγὶ 1. 1, ἢ. 9. ὕο8 
τηδίυπὶ Υἱ᾽. 2, η, 6. Χ. ἢ. 27. 31. 

(2.) 
Μογίυμδ : οἱ ποῦ πιαὶδἀϊορηάυπι !. 2, 

Ὡ. 2. οἱ σοῃοοῖίογ ορίίπια γΥἱνὶϊ Υ. 
1.1. ἃ. 

Μοεεϊιυβ Ῥἰιαδδοιὶα ἀϊδοϊμοϊυ5 11. 18, 
τ. 2. 

Μυϊίυβ πο οἰδοηάυδ ΥΠ|. 138, ἢ. 2. 
Μυπαυϑ δηἰπιδὲϑβ. 1, ἢ. 6. ΥἹ. 1,..70. 

οοτγτυρίἱοπὶ οηοχ μι. Ργ. ἃ. 7. ΥἹ]. 
1,.70.1Χ.7.,.12. Χ. η. 24. βηίϊυε 
ΨΙΠΠ. 6, ἢ. 2.ὄ ΙΧ. 1, . 6. ἰοειδδ 4υδ 
Χ. η. 24. φοηϊζιιδ Ῥγ. ἢ. 7. ΠΠ|.η. 41. 
ὙΠ. 1, ἢ. 70. 1Χ.ὄ 7, 8. 12. ἰηδηιις 
ΙΧ. 1, ἢ. 3. 7, ἢ. 12. 9. ἢ. 2. πιο 
Ρἰεχ ΙΧ, 5, ἢ. 8. πδῖυδ υηὰδ ΠῚ. 
ῃ. 41. ΙΧ, 6, ἢ. 3. 3. 9, ἢ. 2. ρυϊοεῖ- 
τἰωυπ 1. 1,2. 9. φεία ΥἹΊΙ. 1, 8. 70. 
Χ. η. 25. φυοίϊυρμίοχ ΥἹΊΙ. 1, 5. 70. 
δρίογοίάοα Ργ. ἢ. 7. ΝΙ. 1, ἢ. 70. 
ΙΧ. 11, ἃ. 13. ἰοπηροτία οδιδὰ Ρ[8- 
οὶ 1{{. 8. 41. γαγίδὈ} 8 ΙΧ. 2,8. 2. 
υη09 ΙΧ. 1, ἢ. 6. 

Μυηγεῖνδ ΙΥ. 6, π. 14. 46 68 Ἐρίη- 
ηἰάϊὰ γαιϊϊοϊεΐυ [. 10,8 11. 

Μύυτοβ Ὠἰοβοηῖβ ραγδείἰὶ ΥἹ, 2. ἢ. ὅ. 
Μυτυδ δηίπιὶ ὙἹ. 1, ἢ. δ. ἰυιἱδοὶ πλιὸ 

φγυάεπίία ΥἹ. 1, ἢ. 5. 
Μυ8 Ερίοιτί δεν Χ. ἢ. 2. 5. 10. 
Μυϑἃ Ργ. π. 3. 4. 6, ἢ. 14.1Π|. ἡ. 25. 

ΙΥν. 56,,Ὡ. 6.0Χὕ.1,η. 7. 
Μυϑᾶ8 ὈΓ. ἢ. 3. 6)0}8 ΠΟΥ ΡΓ. Β. 8 



ραίδγ Ργ. ἢ. 3. ρίδοῖίδ Ρυ. ἢ. 4. βογϊρίδ 
"γ. ἢ. 2. 

Μυδῖοδ ἤθη ποοόβϑδγία ΥἹ. 2, ἢ. 8. αυο- 
ρίοχ 1. ἡ. 58. το] γ ἃ Ογμοίβ 
Υ1Ι.9,.}. 3. 

Μιιδίεἰ οργοφὶϊ ἱμοοποίπη δ πηοτίθυδ ΥἹ. 
Ἵ, ἢ. 4. 

Μιιίδιίο (ἐγίυν αἰαῖ !6 1. δ, ἢ. ὁ. 
ἈΓγάοῃ Αγοϊο]δὶ ρδῖθγ 1{. 4, ἢ. 1. 
ΝΙγηάυ8 1. ἴ, η. 7. ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
Μγυγώριβ ΥΠ1. 4, ἢ. 4. 
Μγεῖοδ υἱ Ὁ ΙΥ. 6, ". 16. 
Μγήπιοχ : 6}08 ρῥΓΟδΟΘΠΙΟΓΟΒ []. 

ῃ. 2. 

Μγγθχ Αγ βίο δ ρυοῦ Υ. 1, ἢ. 9. 
Μγιτὶ ηυδίυ5 Π|. η. 30. [Υ̓. 1,. 2. 
Μγεῖο ϑοογδιὶβ χοῦ. 6, ἢ. 10. 
Μυϑον ἴ. 9, η. 1 564. εἰ ροουϊυπ) Π|18- 

διῖπὴ 1. 1, ἢ. 7. 9, ἢ. 1. οἦ05 ἀϊοϊυπι 
Ι. 9, π. 3. πιοῦβ ]. 9, ἢ. 4. ρδίενγ !. 
1, η. 7. 9, ἢ. 1. ρδιγία [. 1, ἢ. 7. 9, 
ἢ. 1. ἐχ βορίϑην ὁδρίοι 05 ΡΥ, Ω. 9. 
1. 1,η. 14. 9, ἡ. 1. Ἰιοηηϊηιπι οδογ [. 
9, ΠΝ 2. 

12, 

Ν. 

Νδίδ!!β οοεἰεὐγαίυδ ᾿Υ͂. 6, ἢ. 17. 
Ναίδεο ᾳαυὸ μἰοτγία 11. 8, ἢ. 4. 
Ναίυγα ᾿υδῖυπι ΥἹ], 1, πη. 66. η}}} }118- 

ἴυπι δι ἰυγΓρα 1], 4, ἢ. 3. 8, ἢ. 8. 
13. η}} ὈοηυηΣ δηῖ πηδίυπι 1Χ. 11, 
ῃ. 11. εἰ} δυᾶνα νοὶ ἰηϑιιᾶνα [1]. 8, 
Ὦ. 9. δουιιηάυπι θ8Π} ΥἱγοΓῸ τ δίοἱ- 
εἶδ ΥἹ!. 1, η. 52 8664. 

Ναί γα! δ δι οἰ ἰδ αυῶ 11]. ἢ. 48. Ιοχ 
4υ: 111. ἡ. 51. 

Ναυσγάσδ οι ΟΓ εἰ βυ 580 Ργ.ἢ.10. 
Νδιιβὶριδη68 ΙΧ. 11, η. 4. 12. ἀἰδείρυ- 

᾿Π 48 Ρυγγιθη 8 1Χ. 11, ἢ. 7. ρΓΟΘΟΘΡΙΟΥ 
Ερίουνί Χ΄. η. 4. 8, ϑυοοαϑδοῦ Ὠθη,0- 
εἰ Ργ. ἢ. 10. 

Νανΐρδϑιῖδδ Ὠ660}6 Υἱνὶβ ΠΟ4}}6 πιοτίυ β 
δοθθηβεηάϊ 1. 8, ἢ. 5. ρδγΌμη ἃ ΠηΟΓί6 
ὐκυηῖ [. 8, ἢ. 5. 

Νανὶδ αυὰ! δοουγᾶ 1. 8, ἢ. 5. 
Νοδηῖποβ Ογοίζϑηυϑ : ο᾽υ8 βογὶρίδ ΥἹΕ]. 

2, ἢ. 11. 

ΝΟΔΡρΟΙ 5 1}. 7, η. 9. 
Νοδγεϊιβ 1Χ. 5, ἢ. ὅ. 
Νεοοδβαγί πηι ὀπυηίδίυτ αὐἱὰ ΥἹ1. 1, 

ῃ. 48. 

Νοοδδϑίίδϑ (ογι ἰ βαδίσῃ [. ἵ, ἢ. 9. ἀϊγθα- 
ἐἰχ οαμπίυ ΥΠΠ. 7, . 3.1Χ.7, ἢ. 12. 
6 ἃ ἀΠ|5 αυϊάδι διιρογδίυγ [. 4, η. 4. 

Νοοίδηδῃϊβ ΥΠ11. 8, Ὠ. 2. 
Νοραιϊνυπ) οηυηιαἰυπι ΥΠ. 1, η. 48. 
Νείδυβ 1. 1, ἢ. 1. ἃὉ 6 ϑοίοη ΠΙ. ἢ. 1. 
Νείδυδ δοοίρ!! Ιεραίο ΤΙορ γι ᾿ Όγο8 

Υν. 2, ἢ. 14, (Δη}}}}ᾶγὶ8 ΤΠ ΘΟρ γαϑιὶ 
Υ. 2,η. 14. 

Νεπηδᾶ Υ͂. 1, η. 9. ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
ΝΘοΟΙο5 Ερίουτὶ [ταῖονῦ Χ. ἢ. 2. 
Νοοοίοα Ερίοιτὶ ρϑῖον Χ. ῃ. 1. δ. 
Νεορίγοῦ ροοσίδ [{. 18, ῃ. 10. 
Νομίυηυβ.: δ 60 ϑοίοῃ {{|. η. 1. 

ὉΙΟΘΕΝΕΒ, 

ΙΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕΤ ἈΕΒΟΌΜ. 

Νοδιὶς ὙΠ]. 
ἢ. 12. 

Νοβδυς [Χ. 10, η. 1. 
Νίοδηογ : ο᾽υ8 ἱπιᾶρο Ὑ, 1, ἢ. 9. πιδίογ 

Ὑ. 1, ἢ. 9. βσοηοῦ Αὐϑιοίθ 8 Υ. 1, 
ἢ. 9. Π6Γ68 Αγ βίο} ΙΒ Υ. 1,.ν". 9. 

Νίοδηογ Ερίουτίὶ Χ. η. 10 
Νίοδγοία δι! ροη 8 διηΐοδ [1]. 12, ἢ. 3. 
Νἰοἰδᾶ5 ἀυχ Αἰ οηϊαπβίυπι 1. 3, ἢ. ἅ. 
Νίοΐδ8 δογυιβ Ερίουγὶ Χ. η. 10. 
Νίεἰαΐυπι Χ. ἢ. 8. 
Νίοίρρυξ Υ͂. 2, ἢ. 14. 
Νοοογοοη Ογρτὶ ἰγγδῆηυβ 11. 18,11. 4. 

ΙΧ. 10, ἢ. 23. 
ΝίοοΪδυβ Χ. ἢ. 8. 
Νίοοϊοοσίδ ΙΧ. 12, ἢ. 7. 
ΝΙσοοπηδοίν8 ἢΠ}π|8 Αγίβίοίο 8 Υ. 1,ἢ. 3. 

9.2, ν. 7. ΥΠΙ. 8, ἢ. 2. 6)08 ἱπη|ρ0 
ν. 2, ἢ. 14. 

Νἰςο δ. ἢ 5 ΜΔο  δοῦΐ8 Υ͂. 1, ἢ. ἴ. 
δ64υθη18 Νιοοπηδοὶ ρδίογ Υ. 1, 
ῃ. 1. 

ΝΙοοιδοῖ 8 δῖε Ατίβίοιε! β Ὑ. 1, 
ῃ. 1. 

Νἰοοπηθάο8 ΙΧ. 1. ἢ. 11. 
Νἰίοοπηράϊΐα ΙΧ. 12,2. 7. 
Νιίοοδίγδίιι8 Οἰγίεηϊηοείγ ᾿Υ͂. 3, ἢ. 4. 
ΝΙσηυμη πη)8}ΐ οπΐοἷδ ὙΠ]. 1, πα. 19. 
ΝΙΏΝ ἀοδηίΐγα φηογυμ ΙΧ. 11, ἢ. 8. 
ΝΙΝ πγαςίβ αυοτυπὶ ΙΧ. 11, η. 8. 
ΝΠ δ οἰδδ δ σοῃ Γδγὶ 8 ὁχογοϑεὶ [. 1, 

". 9. 

ΝΙΙυ8 Νυϊοδιὶ ρδίογ ὕγ. ἢ. ἴ. 
Νιίιἰυνη ΠΙΠ}1. 1, ἢ. 14. 2, ἢ. 16. [1]. 

5,ἢ. (6. 1Χ.11.». ὃ. Σ 
Νίνοβ ππᾶ6 Χ. ἢ. 25. 
ΝΟ 88 φυοίυρ!οχ ΕΠ]. ἢ. δΆ. Υἱγίι)8 

οβὲ ΥἹ. 1, ἢ. 8. 
Νοοίυδ Αἰ Θηδ8 ΠΠ|. ἢ. 32. 
Νοθιηοη 1ωγοοηΐβ ΓηΔηυπηΐβϑυ8 Υ. 4, 

ῃ. 9. 
Νοπιθη : 6}118 γδοι υἀο ΠΠ|. ἢ. 43. ᾳυἱὰ 

Υ|1. 1, ἢ. 39. πάρ Χ. ἢ. 24. 
Νοβοεγο 88 ἰρβυπὶ ᾿. 1, ἢ. 18. αἰ Ποῖ! 

Ι. 1, ἢ. 9. 
Νυθοξποιηοηίοδ αυϊὰ {Π|. η. 50. 
Νοχ ἰοηρὶ υαἱη 8 ἀΐγαγβδ' υηθο Χ. ἢ.258. 

ργίογ 661. 1, ἢ. 9. 
ΝΌΡο5 ὑυη646 ΙΧ. 2, η. 3. Χ. ἢ. 25. 
Νυπιηδηίΐι8 ΙΧ. 11, η. 12. 12, ἢ. 6. 

Ο. 

ΟΡΒοΪιι8 ᾳυϊὰ ΡΙδιοηὶ [Π{. ἢ. 39. 
Οὐϊτοοίδιογ ίογδ Ὀοϊυδ πηογάθῃβ ΥἹ. 2, 

ἢ. 6. 

Οὐ] ]}υ8 ΥΗΠ]. 4, ἢ. 4. 
ΟοἰνυΝ ΡΓ. ἢ. 1. 
Οοἰορίπίδ δηηΐ Υἱδο ἰογηηΐηι!9 1. 2, ἢ. (3. 
Οουΐυ8 οἴοδδιι8 αυὰ ριδΏ [. 1,1. 9. 
Οἀα ὙΠ]. 1, η, 19. 
Οἀΐυπ ἐγβᾶ ποιηΐποαι ἢ. 8, ἢ. 9. φυϊὰ 

ὙΠ. 1, η. 64. 
Οἀοκγδίυ η66 Χ. πη. 24. 
Οὐἀγγβδγυπ) Γὸχ ϑ6ι}{{|68 1]. 6, ἢ.7. 
(Δ ἀδθηυ5 Αἰἰΐοδ ΕΥ̓͂. 3, π. 1. 
(ΕΞ ορί(ἐβ ΙΧ. 7, η. 5. 9. 

2,π. (2. 8248 ΥἹΠ!. 2, 

80ὅ 

(Εἰαίοιιβ νἱοιβ [ϑορηΐοιις ἴ. 1. ἢ. 7.9, 
ιι. 1. 

ΟΠ ευπ ν. Καθῆχον. 
ΟἸος υτὶ ΥἹἱ. 2, η. 4. 
Οἰδυπι γβδῃΐδο ΘΠ ΔΓ ΟΠ 1. 8, ἢ. 5. 
ΟΙ μαγο δ 11]. ἢ. 47. 
ΟἸγπιρία Π. 10, ἢ. 5. 11]. η.20. ΥἹ. 2, 

ἢ... Υ11|.1, ἢ. 25. 2,. 9. [18 ὁΔη6- 
θαυ Υ 1}. 2, η. 8. Υἱοίογὶ φιοὰ ῃγε- 
τΐαπὶ 1, 2, Ὦ. 8. 

ΟἸγιμρίοδο δδοίδ ρ ἢ] Οδορ ἶσα: δυείογῦ 
Αἰοχίυϑ 1. 10... ὅ. 

ΟΙἸγηρίυϑ Υ. 3, η. 7. 
ΟΙἸγπρίυβ ἃ Αγίβίοίϑία ᾿πδηυπιῖ8808 Υ. 

1,0. 9. 

ΟἰγιηρίοάοΓιβ Υ, 2, ἢ. 14. 
ΟἸγπρυϑ ὙΠ. 1, η. 26. 
ΟἸγμΠ} 15 Π{. 10, ἢ. 6. 
Οἰῃηὶ γδίίοηα φυογυῃ ΙΧ. ἢ. 11, π. 8. 
ΟΝΕΒΙΟΒΙΤυΒ ΥἹ. 4, ἢ. 1 5664. οὖυ5 }}} 

ΥἹ. 2, ἢ. 80. Χ᾿}}Π|ὦ ΥἹ. 4, η. 2. ρᾶ- 
(εἶα ὙἹ. 4, η. 1. ρεφοορίογ ΥΊ. 2, 
". 8. 4, ἢ. 1. δογρίυηι ΥἹ. 4, η. 2. 
δἰ πη υο οἴη Χοπορῃοηία ΥΙ. 4, 
Ὡ. 2. 8{}Π08 Υ]1. 4, ἢ. 2. 

Ομ υηἃ ἰο!!δμάυπη ποη ἱπιροιδηάι) 
ὙΠ]. 1,0. 17. 

Ορ!ιοοη 1, οοηΐβ ΠΙΔΩΘΠΐ88ι8 Υ. 4, 
ῃ. 9. 

Ορίηϊο αυϊὰ 1]. ἢ. 33. Χ. ἡ. 22. ἀ6 59 
αυϊὰ ΙΧ. 1, ἢ. 6. ἰη οἰηηΐθυδ ΙΧ. 7; 
ἢ. 12. 

Οριϊπυῖ αυἱά Ριϊίδοο 1. 4, η. 4. 
ΟΥδγο ρΓῸ 86 ποηγίηὶ Ρέγια Ργιᾶρο- 

ΓΑΒ ΠΤ. 1, η. 6. 
Οτδῖϊο : 6)0υ8 ψίγίυἱβ ΨΙΠ1. 1, η. 40. νἱ(ἃ 

ΥΙΙ. 1, η, 40. αυϊὰ ΥΙ!. [, ἢ. 38. 49. 
αυοϊυρίοχ ΥἹ]. 1, η. 39. 49. 1Χ. 8, 
ἢ. 4. 

Οτγοϑίδαθβ ΙΧ. 2, ἢ. 4. 
Οτοβίορβ 11]. ἢ. 10. 
Οτίου Ἐρίουτὶ ἀἰδεῖρι!α8 Χ. ἢ. 1ὅ. 
Ογηδίυβ ἰῃ ἀἰοιίοηθ φυϊά ΥἹὯΙ. 1, η. 40. 
Οτοπιδ8465 Μδρογυῃ Ὀοηυβ ἀδιπιοη ΡΓ. 

ῃη.6. 
Οτγορυ8 11. 18, ἢ. 16. 17. 
Οτγρίιδυϑ ΥἹ]. 1, Π. 5. δ Ρ]}}Π0500}}}}8 

αἰοοπάυϑ ΡΓ. ἢ. 4. 6108 γοΓ8 ὈΓ. ἢ. 4. 
δδρίθῃδ ἴ. 1, ἢ. 14. 

ΟὐΥρίοᾶ πιγοίογία ΥἹ. 1, ἢ. 4. 
ΟτΥἰβοπιθηο8 Χοβορ ιδηΐβ ρδίογ [Χ. 2, 

ῃ.1. 

Οεἰγὶ5 οἱ ἀϊοίυβ Ῥγ. ἢ. 7. 
Ο588 ΥἹΙ. 1, ἢ. 20. 
Οϑίδης Μαερὶ Ρτ. ἡ. 2. 
Οἰΐυπι ποηοϑίιη, Υ. Οὐΐ65. 
Οἰἰυμ ρυπίοραίων }. 2, η. 7. γεοίς ἀΐ» 

Ρεηδᾶγα ἀϊ( οἰ! 1..3, 2. 5. 

Ρ. 

Ριβδη Χ. πῃ. 3. 
σδηϊθηκὶ8 ΒΠΡΠ γοπἶ 5 Υ. 4, υ.. 9. 

Βίοη ΥἹΙ. !.,.η.9. 

Παιδεραστεῖν ρυηΐίυπι 1. 2, η. 7. 
Ρεοῦθδ βυθιηογαιηῖ οδίδνογα ΙΧ. 11, 

ἢ. 9. 

φυ 
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Ραδϊδιηρα δα ΙΧ. 5, π. 3. 
Ῥ4ΠΠ}π ἀπ ρΠοδίυ οὐ θ]}ΠΟΘΟΡΠΟΓῸ ΠῚ 

υγίπηηι ΥἹ. 1, η. 7. 2, ἢ. 3. 
Ῥδιηρ 5 Ρ]Αἰοηΐςι5 Χ. ἢ. 8. 
Ῥδη 18 ΥἹΙ. 1, ἢ. 33. 6118 ἀϊξοίρη 5 

Ὕ,. δ,η.11. 
Ῥδωογθοη ἤϊϊυ8 1,δοηϊ 5 ̓ ο 68 ΤΊ 60- 

ΡΠ Γαδ Υ. 2, ἢ. 14. 
Ῥδηϊοηΐυπ 1. 1, ἢ. 14. 
Ῥδῃ8 οἰ ἰγδηρθηάυβ ὙΠ. 1, η. 19. 
Ῥαηι! θα ὙΠ. 2, ἢ. 11. 
Ῥδη( 5 ᾿υγοοηΐβ ργςοορίοῦ Υ. 4, 

ῃ. 6. 

Αγ (65 ἀϊδοίρυ!υδ ἘΡ Εἰ 8 {]. 8, 
ῃ. 7. 18, ἢ. 4{. ργδοθρίοι Ἠροβθϑδ 
11. 8, ἢ. 7. 18, ἢ. 11. 

Παράλιοι [. 2, ἢ. 9. 
Ῥαγθηΐοβ ἢοῃογδηδὲ ργ8 σοίογὶ 9 Ποῃηΐ- 

ηἰδυ8 Ν1Π. 1, η. 19. φυὶ τηδρὶς Υ. 1, 
Ὡ. 11. ποη 5ιιδίθηϊδηϊος ρ0}{] 1. 2, 
ῃ. 7. φυίΐθυ5 αυδ ἐδοριΐϊβ ἃ ᾿Ἰθ6ΓΙ8 
Θχδρθοίδ Ι. 1, ἢ. 9. 

Ῥαιὶβ [. 1, ἢ. 7. 1]. 8,..1ν. 8. ΙΧ. 12, 
ἢ. 6. 

Ῥαγίν πὶ ΠΠ. 6, ἢ. 16. 
Ῥϑγῖτδ ἰδρί5 ΥἹ]. 3. ἢ. 11. 
ῬΛΆΜΕΝΙΠΕΒ ΠὨΠΟΘΟΡΙ 5 ΥΠ|. 2,.}. 2. 

ΙΧ. 3, ἢ. 1 8644. ουἱΐ βυσοσδβ8)1 ὕΓ. 
". 10. 6]08 δ} 14 ΥΠ]|. 2, ἢ. 2. 
ἐοίδ8 ΙΧ, 8, ἢ. 3. ἀἰδείρυ}} Ργ, ἢ. 10. 
ΥΠΠΙ. 2, ἢ. 2.1Χ. 4, ἢ. 1. 5, πη. 2. [Π- 
γοηίὰ ΙΧ. 3, η. 4, 5, η. 7. ραίου ΙΧ. 
3, ἢ. 1. ραϊγία ΙΧ. 3, η. 1. ρἰλοι ἃ 
ΥΙΠ. 1,η. 25.1Χ. 8. η. 3. ργρεορίο- 
65. [Χ. 8, ἢ. [. δογρία Ργ. ἢ. 11. 1]. 
10, ἢ. 1. Υὔύ [. 2, η.2.1Χ.3, 2. 

ῬΑΓΠΊΘἢ 68 τ]ιοίου ΙΧ. 3, ). 5. 

᾿ἀγπΊ θη 468 Ζαποηΐβδ Εἰ6α[.8 ραῖογ ᾿Χ. 
ὅ, ἢ. Ἰ. 

ΡῬ}ατγιποηίβουϑ ΙΧ. 2, ἢ. 4. 

Ραγτε!οδία ἰηΐοῦ Ποιη65 ορί(ϊπλη} ΥἹ. 
2, ἢ. 6. 

Ὀαγγοἰάδ ἰθσο ποὴ ηοίδίυ8 ἴ. 2, ἢ. 10. 
βαγιἶο φιΐὰ Ν}1. 1, ἢ. 48. 
Ῥαβίοίοϑ Ογαίοι 8 Πἰΐυ 5 ΥἹ. 5, ἢ. 5. 
Ραϑὶοθ8 Ογαίϑ 8 (γδίοτγ Υ]. 5, ἢ. 6. 
Ῥαϑρ]οη 15 ἀἰα!οσὶ 11. 7, ἢ. 3. 
Ῥαςίρ! οη 5 {υεἰδηὶ βογὶρία ΥἹ. 2, ἢ. 7. 
ῬδϑεσπηΪ8 Ὗ. 4, η. 9. 

Ἰαίογ : θυπὴ ἀδδμίοίεης ἤΠπι5 ΥἹ. 2, 
ῃ. 6. 

Πα 4 Απᾶχδρογα οδίυπι 1{. 8,0. 2. οἱ 
θθη6 σοηδι !δηάμπ) 1. 5, ἢ. 5. 6] 
[ἐ}οἱ188 θοηιπὶ 111. ἢ. 45. 4188 σἰοτγία 
Υν 1, ἢ. 11. ργὸ 48 πιογίοηήυπ) 1]. 
8, ἢ. [0.ηοη πιογίοησιπ 1, 8, ἢ. 123. 

Γαϊγπιοηΐ! ἀἰαρίἀδίοΣ ρυοίίυγ 1. 2, 
ῃη. 7. 

Ραίγοο δ ΙΧ. 11, ἢ. 6. 

Δι ογίδ5 ἢ} 1} δὰ νοϊυρίαίαη [Δοἱξ 1, 
8, ἢ. 9. 

Ῥδυϑδη δ ἘΠΊΡΘΟΟΙ 8 δηημδβίυβ ὙΠ. 
2, ἢ. θ. {1. 6)08 δοιἐρίυμ ὙΠ]. 2, 
ἢ.0. 

Ρδιυνϑδηΐδβ ΠΘΓδΟ δῖα ΙΧ. 1, ἢ. {1. 
"Αγ Ὸ παῖμγα με} 06Γ]}. 2, ἢ. ἡ. 
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ὨίδΩ568 αἱ ΜΙ ΘΟ 5 [. ἄ, ἢ). 1. πηὰ- 
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ΥΠ. 1,.ἢ. Δ. χυοίυρίον Υ. 1, η. 13. 
ΥΠ[. 1, ..32.1Χ. 3, ἡ. 2. Χ. ἡ. 190. 

ΙΝ ΟΞΟρ 5 : δά ΟΠ 6Π) [γι ΙῺ Ρᾶ- 
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Ιόᾳ65 βογυδὶ 1]. 2, ἢ. 0. 

Ρἰίδηα 2: ο δὲς ιι.}}9 ΕΥ̓. 6, ἢ. 1. 13. 
ΡΠ οη Ρ]ίοι 5 «περ! υϑ ΠΠ]. ἢ. 31. 
ΡΠ υ 8 ἀθπν 5 Δ Ποαν Π. ὁ... (9. 
ΡΙΠδοΙὰ γρρῖο [. 1,1). 2. 

ῃ. 30. 

Ι, ἢ. 2.0. 8, 

. 

. 
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ΡΠΙ͂ΔΟυ5 Ἰορ πίον 1. 4, πη. 7. 
ΡΙτταοῦβ ΜΙ οῃδοιι5 ὁχ βορίοιη βαρίθῃ. 

{μι5. γι ἢ. 9. 1.1... 11. 4, 0.1 
δ0ηΠη. δ] 611 Τη}{{ΠΠπ| | ρ] ἰαΐα 1.1, 
ῃ. 7. 670.5 οι} } 1}. 5.,... 25. δρίαϑ 1. 
ἡ, ἢ. 7. αὐ ΠΠον μὲ. ἢ. 10. 1. 11, η. 1. 
(εἴ 1... 4. η. ἅ. 55:6. 8 ΠΠπι5. 1. ἦ, 

ἢ. 3. ΠΊΟΓΒ ἴ. 4, η, 7. δοιῖριὰ 1. 4, 
ἢ. 5. ΠΧΟΓ 1. 4, η. 8. ἠϊεῖυ5. 40 
τη 0 ἴ. 4, ἢ. 9. ΜΙ(ν]οηρον πὶ εἰν 
Ι. 4, ἢ. 1 86η4. τηοαθαϊ 1. 4, η. 9. 
ΠΕΟΙΠΪᾶ 5. Αἰ δ᾽ ἃ Ογιρθο ε} 5885 5ροι- 
1. 4, η. 2. ΡΠΓΥποποῦ. νἱμεὶῖ 
Ι. 4. π Ι. 

ΡΊΔοΘγο οὐ Υ θι}5 δι ς [. 5, ἢ. 5. 
ΕἸδληαγαπῃ) 4185 ρι σον γίπ)α ἴσιγα ΥὙΠ|Π, 

1, η. 19. 
ΡΙΔΠοΙαΣ ἐν ΠΠΠ. ἢ. 41. χυὰῦ ὙΠ. 1, 

ἢ. 71. υπύο Χ. ἢ. 23. 
Ρ]Δηΐα" δι! πηαῖαο Υ}11. 1, ἢ. 19. 
Ῥελτο Αἰ] θη θη 518 1. 8, ἢ. 3. 4. ΠΗ. 

ἰοῖ. ΓΝ, 6, πη. 9. ΥἹ. 1, πη. 4. ΥΠ),Π. 
2, Π.. 2. 7, ἢ. 1. Χ. ῃ. 4. αὖ “0 ἱ- 
ΟἸΆΓΙΠΟ πη} Θυπιρδῖς 11]. ἢ. 12. 
Ασδε θη απὶ Γαηρηίαὶ {ΠΠ. ἢ. 9, το“ 
ἰἐγθην ἰμ51}{|1 γι ἢ. Τὺ. 13. 1}. ἢ, 
Ὡ. 26, ΙΥ. οτίγ. δή Ευς!!ἀδηῃ) τόρ 
Π. 10, 0. 1. 8ι] φημ Αγ γα δορί βίο! 
ΥΠ1. 4, π.ι 4. ΑὨΠ ΞΕ] θηΐ πηαϊο ἐν ιι 
Υ]. 1, π. 4. Αγοδάμπι εἰν ἴοσπ) ἔοι 
Πηδ 1015. Π]. ἢ. 17. σΟΉΥ ΟΝ 5 ἃ σοι ΐ- 
ΟἿ Πιοϑοίβειι5 {Π]. ἢ. 22, 6118 δύ γογ- 
581} {Π].. 24. τοῖδ5 {Π]. ἡ), 2. Δ} - 
Οι8 Ιδυσγα 08. 1Π]. ἢ, 9. δι ογθ5. {Π] 
ἢ. 28. εοοσυΐϊμα) οὐαὶ Ὠυη πο 
δϑιΐογα {ΠΠ. πη. 14. ΥΠ|. 7.,.11. 4. ασι1- 

οἷο πηριγοτγίδι διΐ γο π]υθη ! ΠῚ. 
τι. 27. ἀϊοοη! ρρηι5. ΤΥ. 6, κι. 2. 
αἰεία 11. 7, ἢ. 8. ΠῚΠ. ἢ. 14. 206. ᾿Υ. 
2... 2. 3. 6. Υ. 1, ἢ. 4. 11. 2, η. 4. 

δ Οἰδοῖρυ!αρ 111. ἢ. 31. ΙΥΥ. 1, ἢ. ὃ. 
«ΠἸβοῖθ}} Ργν ἢ. 10. 14. 10, πὶ 11. 
11... 31.0.1, ἢ. 2. 4. 7. 2,ι.. 2. 

Υ1Π. 8, νι". 2. αἰν οι 8. {{. ἢ. 42 
5644. αν! ΕΠ]. ἢ. 11. ἰγᾶϊγ 5 1}. 
ὃ, ἢ. 12. Π]|. ἡ. 4. σοηι5 ἃ δυίοιο 
}1|. ἢ. 1. Ποπογδίιι8 ἃ)) Αγοθϑία αν. 
6, ἢ. 8. Ἰάθε5 {Π].... 12. ἰην δ {Π]. 
ἢ. 19. λείην ἀ6 Ατίβίοϊο! ὁ εἴ Χοὺ- 
ῃοσιᾶϊο ᾿Υ. 2, ἢ. 2. π ΠΠΠ|4. 11}. ἡ. 10. 
ἸΠΟΓβ Π|Ὶ. ἢ. 2. 29. Χ. ἢ. 9. μα||- 
Υἱ 8 ΠΠΠ. ἢ, 2. Ὠοίηθι αη46 ΠΠ{. ἢ. ὅ. 
ρᾶγοη ον ΕΠ]. η. 1. 3. ραϊγία ΠῚ. ἢ, 1. 
μἰλ8 1]. ἢ. 67 5644. Υ. 1,.. 12. 
ΝΠ. 1, ιν. 28. ργαορίογοβ Π1. ὃ, 
". 19. Π]. .. 8. 7. 8. ρηϊηοὶ μία 6χ 
ναγ 5. τηϊχία {ΠΠ{.᾿ ἡ. 10. ἰπη εἰν} - 
μ08 ἃ δοσγδῖο 1]. ἢ. 10. ἰἴ6ΠΠΠσοη{}ἃ 
ἃ ΡγιΠασογὰ 11]. ἢ. 10). 5σι δὶ 5. 8}» 
ΠΟγΔΟΟ 1Π1|. ἢ. 10. μτοίδοι!) ἰὴ 
Δισνρίιμη ΠῚ. ἢ. 8. (ἶπ4 ἰ 8:0 ΠΠπ 8 
ἘΠ1. ἡ. 14. 106. 21. τοβοιηρίίο 1]. 8, 
ι.. 7. ΠΠΠ. ἢ. 14. γο 5 Αἰ Ποηδς ΕΠ]. 
ῃ. 9. Γἰδ51:15 ΠΟ Ο115}1{. ἢ. 21. Ξογίρία 
1... 24. 25. 81 5647. ΙΧ. 3, κ᾿ 3. 
ἀἰα!ομὶ Π1. 7... 8 111. Ν. 82. 33. 25. 
47. 1Χ. 8, η. Ὁ. 405 θΓ]Π}}5. ἐπ - 

2υ. 
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ἀπχῖι ΠΠ-᾿- ἢ. 19. ορίσγαπηπιαί ΠῚ. 
ῃ. 23. ορίβίο!αο ΠΙ. η. 36. ΨΠΠ. 4, 
ῃ. 4. αιἶθυ8 εὖ πράττειν ργαιροπεθαὶῖ 
111. ἢ. 36. ροοπηαῖίᾶ 111. ἢ. 6. μοβίπιο- 
ἀϊπη) ΔῸ οοάοιῃ αχυβῖα [{Π]. ἢ. 8. 
φοτγιπὶ ποῖ ΠΝ. 39. ΒΡΡΌ Γᾶ 
111. π. 30. βογοὸγ {Π|. ἡ. 4. ΙΥ. 1, η. 3. 

βίαια ΠΗ’. ἢ. 20. 5{Π|Ππ8 1{{. ἢ. 25. 
«ἰιάϊα ΠΠ, ἢ. 5. 6. β8ι1|0σο 5500 ΕΥ̓͂. !, 
ῃ 2. ἰοδίλπηοηίυπ) 111. ἢ. 30. γοηήϊ-. 
(ἰο 1. ἢ. 14. γνοχ Π]|. ἡ. 7. θέπιο- 
οὐ σοιῃηπιρηίαγία σοη υδίυγυ8 ΙΧ. 
7, ἢ. 8. αἀἰα]οοἰίοοη ρἢ  οϑορ δ 86 - 
ἀϊ ἢ ΠῚ. ἡ. 34. Ποηθπι ἐυ ὈΙΟΠΥ - 
οἷο γτϑοοῃο !αίυγιιϑ 11]. ἢ. 16. ἰοσδ 
την αἱ (γοαυθηίοῦ [1]. π. 28. ΡΠ ]080- 

᾿ μΠδαι ἀϊάϊεϊα υὉΪ ΠΠ. ἢ. 8. ἀδοθδηη 
ξοοίδγυπι διιείογ 11. 5) ἢ. 26. 51.}Π}81ὴ 
Πθογαηὰϊ οδιι88 50] οἰ ἀν ογὶΐ 4106- 
ἄδιν [Π]. ἢ. 15. 20. δϑοογαιογυπὴ 
φγίησορβ 11. 5, ἢ. 26. 7, η. 2. 3. 4. 
Θοσγαι 5 ἀοίοΠ80Ὁ [1]. 5, ἢ. 10. (6γ- 
τῶ ἃ ἱοηγδίο [ηΐογο ρει 1Π|. 
Ὡ. 15. Τ]ΘΌδηοτγυηι οἰ Υἱ δίθπ [ΟΓΠἃ- 
Λυγυ5 Π|. ἢ. (7. 

ἈΕΊ] αῖο ρογίραιοιίουϑ 1. ἢ. 74. 
ῬΙδίο ρμοδία δηϊίφυθ οομπολἶα 111. 

ῃ. 75. 
ΡΙαῖο Ῥεγαχὶ ρ]δηΐ8 ΠῚ. ἢ. 75. 
ΡΙαῖο ἈΠοάΐυ5 1Π|. ἢ. 75. 
Ὀϊαἰοιίοιϑ 1. 1, ἢ. 7. Χ. η. 8. 

ΕἸ κίδ8ι5 : οἱ Μδηθάθῃμϑβ βυοςοϑϑὶξ Π. 
9, Π. . ϑ0υοοθδβϑοῦ Ρ]ιδραοηίβ []. 9. 
ῃ. 8. 

Ρ] δ διοιιυν Ῥυτγγιοηΐβ ρϑίογ [Χ. 1|, 
η. 1. ᾿ 

Ριίο ΙΥ͂. 5, η. 7. 7, ἢ. 10. ΥΠΙ. 1, 
ῃ. 20. 2, ἢ. 12. 1Χ. 8,1.. 7. δέ ΥΠ|. 
4... 12. τη8]0ὺ8 ἀφ πο Μαρίϑ Ἀγ. 
".0. 

ΠΟΟυΪα ἰπ ΓΟὨΥΪΥ} 8 ὈΓΙΠλ ρᾶγνᾶ 
ἀοίηθ πάσῃ !. 8,, ἢ. ὅ. 

Ῥοάὸχ : (Δ) Ὠοη δοδίογ θη υϑΎ ΗΠ. 
1.,..ν..17. 

Ῥυσηᾶ ᾿γίπλ! ἢ} ἰῃ ὉΠ Οϑορἷᾶ 8 Ρ]8- 
ἴ΄οη6 ποπιϊηαίηι 11]. ἢ. 19. αυϊὰ 
ὙΠ. 1, η. {1. 

Ῥαρᾶ ροϑὶ πιογίθηι Ρἰίοη! βἰδίυίδ 11]. 
ῃ. 44. 

Ῥοσϑβὶδ σι!α ΥΠ]΄. 1, η. 41. 
Ρορίίσα αι ΠΠ. η. 49. 
ῬΟΙΕΝΟΝ ἸΥ͂. 3, ἢ. Ἷ 5644. ΥἹΙ. 1, 

ἢ. 19. 7, ἢ. 12. α͵υς δίας ΙΥ̓. 8, 
ἢ. 1 .διηὰίογ Ογδίοι ΕΨ, 4, η. 3, σ0Π)- 
γα ΠΟ ΙΥ. 5, ἢ. 1. σοηϑίδηϊια ΙΥ. 3, 
ῃ. 4. εἰξείρι!! ΙΥ͂. 4, η. 1. 5, ἢ. 8. 
ΥΠΠ 1,1. 3. 19. 2, ἢ. 6. ἀοοσρῃὰὶ 
16 1 ΠΟἋ08 ΙΥ. 3, ἢ. 4. 5. ΠΟΙ ΙΥ. 
8,11. 8. ραίον ΙΥ̓́, 3, ἢ. 4. 2. ρει γᾶ 
ΤΥ. 3, η. 1. βεγίρί! ΙΥ. 3, ἢ. 8. 8ι6- 
ΟΟΑϑ0Γ65 Ργ. ἢ, 10. υχογ ΙΥ͂. 3, η. 3. 
ΡΠ οϑο 4ιὸ πηοήο [Δοῖι5 οὐ] οΥ 
ΙΥ. 3, ἢ. 1. 5ορ! 06 }}5 Ξιυἀΐοϑιι8 ΙΥ͂, 

. , 1. 7. 800 8801 Χοπούγαῇ 8 ῥι. 
ι. 10, 1. δ, η. 1. 6. νοϊυρίυοϑιιβ 
ΙΝ, 3, η. 1. 

ΔΝ ΙΧ. 12, ἢ. 7. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΕΤ ΒΕΒΌΜ. 

ῬοΙ ἶσα 9} Ποϑορ να μαγ8 Υ. 1, η. 19. 
συΐά 1Π]. ιν. 49. 

Ρο 5 [,δορἀαρπηοηΐι8 νοηαϊίον Ρ᾽ δίοη 8 
ΠῚ. ἢ. 14. 

Ῥοϊνωπυβ Χ. ἢ. 10. 6}18 αἰαϊοσί 1]. 9, 
ἢ. 2. ἰηάοίοβ Χ. ἢ. 12. ραίος Χ. ἢ. 
12. ραϊγια Χ. ἢν. 12. 

ΡοΪγογαίοϑ ϑδιηηίογυπιὶ ἰὐγϑηηι}5 1]. ἵ, 
ἢ. 4. ΥΙΠ. 1, πη. 3. 

ῬοΙγεγδῖα 8 δορὶ ἰδίδ [1. 5. ἢ. 18. 
Ῥοϊνάοτγα 11. 8, ἢ. ά. 
Ροϊγουσῖίιϑ {{.- δ, ἢ. 18. 
Ῥοϊγσηοίι!5 ρῥἰοίον ΥἹ. 1, η. 6. 
Ῥοϊγπιποδίυβ ΥἹΙ. 1, η. 24. 
Ροϊγϑείγδίιι8 ΗδγπΔγο ὶ Βυσοθ580Γ Χ. 

ῃ. 15. 
ῬοΪγ χοηι}8 ΒΟρὨΪδί 11. 8, ἢ. 4. 
Ροΐγζοίιβ [. 2, ἢ. 8.ὄ ΙΧ. 8, ἢ. 5. 
Ῥοϊγζαίυβ ῬΡυΓΠιοάοτὶ ραΐογ ΙΧ. 8, ἢ. 5. 
ΡΟΙΏΡΥ]υ8 βογῦυς οἱ δυάϊίον Τίιου- 

Ργϑδιὶ Υ. 2. ἢ. 3. 14. 
ῬΡορίυϑ 1. 7, ἢ. 1.11.6, η. 7.0. 6, 

ῃ. 1.3. ΥἹ. 1, η. 4.8, ἢ. 1. ΙΧ. 1, 
ἢ. 1:. - 

Ῥοτί:Β υγϊβ πηοάΐοδο τοδρῃϊῆοθ Υ]. 2, 
ῃ. 6. 

Ῥοδίἀδοη πηρηβὶβ Χ. ἢ. 10. 
Ροκίἀοῃΐι5 Αἰοχδηάγί 8 ΥἹΊ[. 1, η. 31. 

9323. 
Ροκίοηΐυ5 Πγοοῃὶβ ΠηδηυΠ|1550.8 Υ. 4, 

ἢ. 9. 
ῬὈοϑίἀοηΐυ5 δίοϊευδ Χ. ῃ. 3. 
Ῥοβϑίθι16 οημπηςαίυ πῇ ΥΠ]. 1, η. 48. 
Ῥοϊδηνοη Χ. ἢ. 10. 6115 5Βθοία Ργ. ἢ. 14. 
Ῥοίοει φιυοϊυρίοχ 111. ἢ. 62. 
Ροϊ ἀδρα 1]. 8, ἢ. 7. 
Ροϊοησ Ρἰεαἰυηΐδ πηαῖογ [1|. ἢ. 1. 1Χ.1, 

ἢ. 2. 

Ροΐοηα Ῥίαίοπδ βοτοῦ {Π{. ἢ. 4. 
Ῥγδοίίοδ φυῶ {Π]. ἢ. 49. 
Ῥτγοίρογο δ }ὶ (δοῖϊθ [. 1, ἢ. 9. 
Ὀτγοίαγὰ δ ἀΐοβα πιραϊίατο 1. 2, ἢ. 12. 
Ὀτγααϊοαιίναηι οηυηϊἰδίὰ αυὰ ΥἹΙ. 

ι, ἢ. 48. 
Ργαϊοδίυαι φ!ὰ Ὑ11. 1, ἢ. 47. 4ᾳυο- 

ἴυρίοχ ΥἹῈἝ 1, η. 47. 
Ὀγώθβ 8 ὅσογα Ορὶἰπηυπὶ 1. 4, Ὦ. ά. 
Ριαχίδαθβ Αμαχίιηδηάγὶ ραῖογ 1|. 1, 

ῃ.ἴ. 

Ργαχὶρ!δη65 Ερίουτγί ρτεοοσρίοτ Χ. ἢ. 7. 
Ῥγαχ (6 }68 Πεϊου Υ. 2, ἢ. 14. 
ΡγΑΎ υ8 ΙΧ. 12, ἢ. 7. 
Ργοβίος υηάδ Χ, ἢ. 25. 
Ργοι[οϑἰϑϑίτδ "π΄ π10 ργοίϊο ΥἹ. 2, η.6. 
Ρεγίοῃθ 1. 1, ἢ. 16. ὅδ, ἢ. 1. 4. 1[. 5, 

ἢ. 25. οοἰοηΐα ΤΙΘΌΔηοτιπι [. ὅ, 
Ὡ. 2. οὐεαίοηα ΑἸ γδίία ᾿ἰυδιδίᾳ [. 5, 
Ὡ. 2. 

θγίποθῃ5 ΘὈγίι18 πιογίθ τη] δῆ 1. 
2, ἢ. 9. φυοίυρίοχ ΠΠ|. Π. 58. ΒΔρ6}- 
{155]Π}01} 8ηἰΠ18}}π|η} ΥἹ. 2, ἢ. 4. 

Ῥεϊηείμαίυϑ νίγυπι ἀροίαγα! 1, 4, ἢ, 4. 
ΘΧ πᾶϊιγα Χ. ἢ. 31. (6.) 

Ρεὶηοίρίιιπι Απᾶχᾶρογ [[{.- 3, π, 4. 
Απδχἰ πηδηδγίὶ [{. 1, ἢ. 2. αἰ νοΓϑΌ πηι 
8Δἢἢ αἰοπηρηῖο ϑίοϊεϊβ 1. 1, ἢ. 68. 
ὈΙΔιοηἶθ. (11. η. 41. διἰοίοογιπι Υ}. 

4, ἢ. 68. ΤὨ ΔΙ οι 4 1.1... 6. Ζοηοηῖκ. 
ΕἸοΔΙΒ ΙΧ. 56, ἢ. 8. 

Ῥγνδίϊνυηι θη ἰ8ῖυπι ΥἹΊ]. 1, ἢ. 48. 
ῬγοθδΌΪ6 δηυηιϊδίαπη) αυἱϊὰ ΥἹΙ. Ι, 

ῃ. 48. 

ΡιοσΟΓ68 Ὀγποῖροῃ) οδίου 8 δἰ μη} ]65 [. 
4, Ὡ. 10. 

Ρχγο  ἶβ οοεἰδογοηι ργηλίυπι [. 2, π. 8. 

γοοίθ8 Με} 8885 ρδίογ [. 7, η. 1. δά 
ουπὶ Ρογίδηἀγὶ ορίϑο]α ]. 7, ἢ. 8. 

Ῥγοσοηηδβυ8 [Υ͂. 7, ἢ. 11. 
Ργοάΐϊουδ ΙΧ. 8, ἢ. 1. 
Ρτγοάϊρσιιβ ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
Πρόληψις αυϊὰ Ερίουγο Χ. ἢ. 21. 5ιἰοἰοἷΣ 

Υ|1. 1, ἢ. 37. 
Ῥτγορ ιοῖα ἘφγΥρίϊογυπ) Ρ}]οσορὶι ΡΥ. 

ἢ. 1. Π1]. Ν. 8. 
ῬΓοΟΡΟΙ 5 Ὑ1}11. 8, ἢ. 2. ΙΧ. 12, η.1. 
Ργοργίυ ἢ} ΥἹΠ. 1, ἢ. 19. 
Ρμοταοοκαβ Αὐάοειδ ΙΧ. 7, η. 9. 8, 

ῃ. 1 564. Χ. ἡ. 4. ο᾽08 δοοιιδδίογος 
ΙΧ. 8, ἢ. 3.α᾽ἦᾶ8 ΙΧ. 8, ἢ. 7. ἀϊφοῖ- 
ΡΌΠῚΧ. 8. ν". 5. 8. οχ  υπι ΙΧ. 8, 
ἢ. 3. ἰηγνροιία ΙΧ. 8, ἢ. 7. ΠΟΙ ΙΧ. 
8, ἢ. 7. ραίογ ΙΧ. 8, ἢ. 1. ρμεαῖγί ΙΧ. 
8, ἢ. 1. ρμίδοι!α ΙΧ. 8, ἢ. 8. 4. ρεᾶ»- 
ἐορίογ ΙΧ. 8, ἢ. 2. δογρία ΙΧ. 8, 
ἢ. 3. ὅ. 6. 

᾿Ρτγοίαρογᾶβ δδίγοίοσιιβ [Χ. 8,η. 9. 
Ρτγοίϊαροίδϑ διἰοίοι!5 ΙΧ. 8, ἢ. 9. 
Ργουϊἀδηιία Ὠοὶ ργπημη ἃ ΡῬΙδίομσ ἰὼ 
ΡΙ]οϑορὶ να πουνίηδία 111. ἢ. 19. 

Ρτγοχϑῆι8 Ατί [οἵ 6}}5 Υ. 1, . 9. 
Ριοχθῆυβ Χοπορίιουί 5 δι σι 5 1]. 6, 

Ώ. 5. 

Ργυ 618 ἡοη εδὶ πλυ!ογυπὶ τοῦ ογθτῃ 
1.1,η.9. 

Ρειάρηιίᾶ : οἱ συ ὰ ργορτγίυ τη ἴ. δ. ἢ. 5. 
ἀἰεγῖ ἃ γϑ}} 415 νἱγιυ θὰ ἸΥ͂. 7, 
ῃ. 3. ἀΠΠἰσομμάὰ 1. 5, π. 5. δυροί(οῃάδλ 
Δ ρΓΟΡΙ͂ΟΓ δ6 Ἰρδδϊη Ε] 8, ἢ. 8 αιμὶ 
"11. ἢ. 57.01.1, ἢ. ὅ. ΥΙ1.1, ἢ. 5,. 
θ5. δοηυτὴ 68, ΙΥ. 7, ἢ. 3. 

Ῥγυΐπᾶ υη646 Χ. ἢ. 25. 
ΠΙΓρυτανεία ΥἹΙ. 1... 9. 
Ῥγγίαπουῃ [[. ὅ, ἢ. 2. 
Ψευδόμενος τηοάυ8 δγροΘπἰδηάὶ []. 

10, ἢ. ἅ. 

Ριοϊοπηαουβ ΑἸοχδηάγίη5 υἱογαῃα, 8Β]- 
Β6Γ οἱ δἰθυς, Ἐρίουγὶ ἀϊφείρυ!υ5 Χ. 
Ὡ. 15. 

Ῥιοϊοηηδοιιβ Ουγοηδουβ ΙΧ. (2, . 7. 
Ῥιοϊοιηδ9 ἘΠπΌυ δυάϊῖον ΙΧ. 12, 

ῃ. 7. 6}.8 ἀἰκοίρι}!} ΙΧ. 12, η. 7. 
Ριοϊοπηθοι5 [δὶ : δ8δὧ᾽ὰ ουπὶ Μεοηδόάδηυ 

Ἰορδῖίιι5 {Π. 18, ἢ. 16. 6}ι15 ἰοραίες λὲ 
ΓΥβιπιδο τη Τηδούογιβ ὄξει. 1]. ἃ, 
ἢ. [6. 8 Ζεηοποη Οἰκίδαπι ΥἹ]. Ι, 
ῃ. 19. ΤὨδοργάᾶδιυ πη ἃγοόδοι ΤΥ. 
2, Π, 4. 

Ριοϊοπιδουβ Ῥἢϊ δορί Υ. 3. ἢ. 3. 
ΙΧ. 12, ἢ. 1. ἀϊδείρυϊυβ ϑιγδίουϊβ 
Ὕ.3,.η. 3. 

Ριοϊεπηδουδ ΡΙ ἰοραίογ ὙΠ]. 6, ἢ. 1. 
7, ἢ. 8. 

Ριοἰοπηα" 115 ϑοίου 1. 1. ἢ 1. 11, 5.4. 
Υ. 5, . 8. οσοῃϑ: ΠΠτἢ αυοάοδιῃ 8 [)ε- 



ηνοίνο ΡΙΙδΙογθο κ}}} Υ΄. 5, ἢ. 8. 6}08 
ΒΠΝ Υ. 5, ἢ. 8. υτοῦ Υ. 5, ἢ. 8. Ρ]ιυὶ- 
ἰαἰαίρίιο γοβαμπ) σοηοδβϑυγυβ Υ. ὁ, 
ι.. 8. 

Ριο!ραμδία 11. 8, ἢ. 7. 
Ιυἠδηα Ὠϊοσοηθδ ΟἽ πἰοι18 ρα Ἶδπ) [ἃ- 

εἰοεδαὶ Υ]. 2, ἢ. 6. 
θοὸν αυϊά ΥἹΙ. 1, ἢ. 64. 
ιποεὶ οὐποδη α! αμὸ ᾿ποάο ΥἹ. 2, 1}. 8. 

ἡπἶθυ5 ἀἰδοοηάδ, 4085 Υἱγίβ υϑυΐ [ι:- 
{τὰ {Π. 8, ἢ. 4. 4ιὸ8 προρϑϑδγίἃ Υ. 
1, Ὡ.1|. 

Ῥυϊεγυ ᾳυοά ΥἹ. 1, η. ὅ. 
εν πά40 φϑιϊδῖυν οἰ Υ. 1,2. 11. 

νοπιπὶ Ραίοηὶ {Π. ἢ. 45. αὐἱὰ Υ͂. 1, 
". 11. Υ11.. 1, ἢ. 19. ᾳυοϊυρίοχ ΠῚ. 
ῃ. δὅ. 

που φυϊᾷ ΥΠ]. 1, η. 68. 
εἰν θηιδρι5 ΥἹ. 1,.η. 36. 
ι"νἸΔ65 11. 18, η. 13. ΠΙ. ἡ. 46. 
Εν] 4.8. Ατορϑιϊαὶ ἰγδίογ ᾿Υ̓, 6, π. 3. 

(3. ἰοπἰαπηοηίο οἰηηΐδ Ατορϑὶ δὶ ἃο(6- 
ἱ10. 6, δ 9. 

Ὅγτοβ Ῥαγπλο 15 ρον [Χ. 3, Π. 1. 

Ῥυγτγία!νς (ἐηιο Ραγινο!ο5) ΖΕΠΟΏΙΒ 

ΕἸοδιὶβ ραϊογ ΙΧ. 5, ἢ. 1. 

Ργγγοδι8. Αγ βίοι 8 ρᾶγΓ8 Υ. 1, η. 9. 
ΓΎΒΒΗΟ ΡΓ. ἢ. 11. ΙΥ. 6, ἢ. 9. ΙΧ. 

{1, ἢ. 1 8644. Χ. ἢ. 4. 6[}8 δ ΠΗ} ΙΧ. 
ι1,}. 5. 88 ΙΧ. 11, π. 3. ἀἰοία 

1Χ. 11,π. 4. ἀϊδείρυ! ΙΧ. 11, ἢ. 7. 

(2. "͵οποῦ ΙΧ. 11. π. 5. ἰοῦ Ι΄. 

ὃ, ἢ. 8. ἐπι ο]65 δΔηΐιΐ 1Χ. 11, ἢ. 4. 

ἰηνουΐιπι ΙΧ. 1{,.η. 8. μᾶίογ ΙΧ. 

11, ἢ. 1. ραϊτία ΙΧ. 11... 1. μἰδοῖ ἃ 

ΙΧ. 11, η. 3. 8. δευρῖδ }}}4 1Χ. 11, 

ῃ. 12. δογὸῦ ΙΧ. 11, η. 6. δἰυάία ΙΧ, 
11, ἢ. 2. 8. 

Ῥγτγγιοπία βοοῖδ Ὀγ, ἢ. 18. 

ΟΥγγοη 4} 1Χ. 11, ἢ. 8. ΘΟΓΟΙΏ ρἰἃ- 

οἷϊα 1Χ. 11,.). 8 86η4. 
Ῥτγί5 ΥΠ11.1.,. ἢ. 4. 
νι δροτγοὶ Υ. 6, ἢ. 2. 
γΠάρογας Οτγοϊοηϊδία ὙΠ]. 1, η. 25. 
ΡγΠιαρογὰ8 Πογίουβ βογίρίογ Υ111. 1, 

ῃ. 25. 
ΡΠ δρογδ5 πηοάϊοι!8 ὙΠ]. 1, η. 25. 
γΓΠασογαβ Ρ]}} 5111 Υ111. 1, ἢ. 25. 
ΡγΓπαρογαβ Β]νοσίη8 Ὑ1Π||. 1, η. 20. 
ἈγΠαρογαβ γϑῖοῦ ΥΠΠ. 1, ἢ. 25. 
ΕΥΤΗΛΟΟΠ ΑΒ 58 Π}}}8 Ρ 50 ρ }8 ῬΓ. 

ῃ. 11. 1.11,η. 6. Υ111. 1, π. 1 
8664. ΙΧ. 2, ἢ. 3. 7, ἢ. 6. ο718 
ΦΡΙΏΪΝ 11. δ, ἢ. 25. διῖα8 ὙΠΓ[1.1, 
ἢ. 23. δηλοῖ ὙΠ. 1, η. 18. ἐ0- 
βοηθῆ ΥΠΠ{. 1, ἢ. 19. αἰτία ὙΠΈΡ. 
1, η. 6. 8. 10. ἀἰδείρι!α: ΥἹΙ. 1, 
Ὡ. 21. 22. ἀϊξείρυ!! ΥΠ|. 2, ἢ. 2. 3, 
ῃ. 1. 5, ἢ. ἴ. 6,.}, 1. ορίϑίοϊδ Υ111. 
{..η..26. [οπγΐηδ ΥΤΙ|1. 1... 9. ἢΠ1ὰ 
ΨΠΠ. 1, η. 22. {ΠΠΠ5 ΡΓ. ἢ. 10. ΥἹΗ͂. 
Ἱἵ,. 22, 2, ἢ. 1. {τδῖγοβ. ὙΠ. 1 
ῃ. 1. ἱπάο]68 δηίπι! ἍΠ|Ι. 1... 18, 
ἰηνοηῖϊα [. {, ". 3, ὙΠ7Π. 1..... 1}. 18. 
14, {γίδινμι!} ἴω Εἰγο]ο (6 8ΟΓ θ{} 1. 
1... 3. μετεμψύχωσις 17. 1, ἢ. 4. 
αὐἰχγαιίοηοϑ 1]. 2,.). 4. Υ1Π1,.5. 18. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΕΤ ΒΕΒΌΜ. 

ΠΊΟΓΡΑ ΥΠΠ. 1, η. 18. 20. πιοῖϑ ΥΠΠ. 
1,1. 21. 28. ρϑίον Υ111. 1, ἢ. 1. 85. 

ραἰγία ΥἹΠ]. 1... 1. μἰδείία Χ. π. 6. 
ργδουδρίογος ΥἹΙ. 1,η. 1. 2. 3. η. 3. 
'ἸΧ. 1, η. 2. ργϊηεϊρία ἀ6 ᾿η16}}}σϑη ἃ 
δθεοιῆτι5 ΠγΠπᾶροῦδδ {Π. η. (0. δεγί ρία 
111]. ἢ. 11. ΥΠΠ.1, ἢ. 5. δρεία ὙΠ. 
1, ἢ. 1. 24. κι ΝΠ|. 1, ἡ. Τ. 
ΒΙΘΟΘΘΒΟΓ Ργ. ἢ. 10. 1. 11, η. 1. 
δυπθο α ΥὙΠ111. 1... 16. 17. Υἱοῖι5 
ὙΠΠ. 1,.. 18. ΧΡ ὙΠ|Π. 1,η. 22. 
6Χχ βορίοιῃ βδῃίθηςδι18 [. 1, ἢ. 14. 
ΡΙ ΝΠ οβορ νι π 86 ργίπηυ8 ἀϊχὶϊ ῬΓ. 
Ὦ.8 ΥἹΙΙΙ. 1, ἢ. 6. ϑβϑ] 0 655] ΟΠ} 
ΒΘΏΘγΙ ΠῚ πῈ δ [γί 5 οτίσο Ργ. ἢ. 10. 
βιισοοδοὶὶ ΡΠ ογοογὰϊ! Ργ. ἢ. 10. Ι. 
11, ἢ. 1. 

ῬγΓΠΙᾶσΟΓὰ8 ϑ8π)}}8 βοι!ρίον ΥΠ|1. 1, 
ἢ. 258. 

ΡγΓΠτιάσογὰβ ζΖδουημἶυ59 Υ1Π.1., ἢ. 25. 
ὈγΓ Πάρου Ο}5. 1ΠΠ. ἢ. 8. 10. 15. ΥΗ͂]. 

1,.η. 5. 16. 24, ὑχῖν. 2, ἢ. 23. 6, 

ἢ. 1. 7, η. 1. οχίγ. ΙΧ. 2, ἢ. 4.83, 

ἢ. 1. 7,.». 6. 

ΡΥυΓΠΙΔΓΔΙῸ5 δγοϊοη Αἰ θοηδίυη) Χ. 
ἢ. 9. 

για 1.9, ἢ. 1. 10, ἢ. 3.1]. δ, ἢ. 18. 
Υ. 6, η. 6. 

Ῥγηηδ8 Ατἰ βίοι} 15 Ὑ. 4; η. 9. 
ΥΓΠΙ88 ἀχὸ Μ|( αι οἱ πηᾶῖογ Ατίϑίοϊο- 

Ι|5 Υ..2,η. 14. 
Ὀγ.Π|51. 1, η. 7. 7. ἢ. 7. Υ111.1,.. 19, 
ΡγΓΠ|Ὸ [1]. 5, η. 7.Χ. ἡ. 6. 
Ῥγ{Π 6165 δἀοίαδοοηβ Χ. ἢ. 83. λ6 δου 

Ερίουτὶ ορίδίοἰα Χ. "". 18. 25. 
ΡγᾺ 0016 5 Πι σοὶ! (Π}|8 Γ΄. 6, ἢ. 17. 
Ργιῃοάοτιιβ ΙΧ. 8, ἢ. 5. 
Ργίῃοάοῖιιβ ἃγοϊΐοη Αἰποηϊομη βίη Υ. 

ι,η.7. 

γι ο Υ. 4, η. 9. 
ῬγΓΠ)οΘί [118 : 678 δουϊρίυπι 1{. 6, 

ῃ. 16. 

ῴ. 

Ουϊοὸ8 διηδηΐα !. 3,1. 2. θΟΠᾶ ΓῸΒ Ί. 
7, ἢ. 4. 1|. δ, ἢ. 14. 

Ουΐδα|ι 6 ὑγοῦο οὐδογνδη 05]. 2, ἢ. 14. 

Β. 

Β φῦγο ργομη[γο ροίοτδῖ Ἐπ} 65 
1. 10, ἢ. 4. 

Ἀδαάϊὶ 50}18 ὙΠΠ. 1, ἢ 19. 
Βαιίο ἀυχ 1. 2,.. 12. 40} δὰ υἱῖδπΠ) 
ρᾶγδηάδῃ Υ. 2, ἢ. 4. γοοίο υὐϊοδηά! 
ἰπϑοίγυπγοηΐυῃ ΥΠ[. 1... 37. 

ΒοοΙα ἀϊεέορηίο8 προ [λοϊθη(6 5 Οἱ" ΠΠᾶΓδ 
δἰ} [608 Υ]. 2, Π. 6. 

Βοσα οὐ ρῥεπηυπι ΟὈΘ 6 γ15 1. 2,1). [2.Ψ 
Ἀορπυπὶ 4ιοϊυρίοχ {Π]. ἢ. 47. 
ΒΟΙΡΟΒΠ δᾶ : 6}08 ΄υΐη]ι6 5 ροἶθ5. 1]. 

ἢ. 47. 68η} 8 ρΐ6:}8 ΔΟο  }} 1{Π.. 11. 42. 
Υ. 1,0. 13. φυδιο ΡΟΡΎ. 1... ἡ. 
δ'") Ἰοὺ ποη ροιϑίαί ΝΙ. 2, η.0. 

λοχ οδί αυὶ [γ}}55}Π}}}5 651 Υἱγί μι 1. 
2, ἢ. 10. 
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ΒΠρρίυπι Υ1Π1. 1.,.η..24. ΙΧ. 7, ἢ. 6. 
ἈΠιοιο 658 ἃ Ὠίοροηα οαγρί! ΥἹ. 2, ἢ. 4. 
ΚΠοϊοτίοδ : 6}118 Ἰηγθηίοῦ Υ1Π. 2, ἢ. 3. 

ΙΧ. 5, ἢ. 4. δ᾽] οϑορ ἴα: ρᾶγα ΥἼ]. 
1... 33. αυ!ὰ Υ1. 1... 34. ιοῖι- 
ρΡΙοχ 11]. ἢ. 59. 

ΠΙιοάυ8 Ῥγ. ἢ. 6. 11. 5, η. 10. 7, ἢ. 9. 
ΙΥ. 7, ἢ. 3. Υ. ὃ, πη. 11. Υἱ. 1, 
ἢ. 1]. Υ11. 1, π. 19. ΝΠ. 8, η.9. 
ΙΧ. 12.,.|. 7. 

ΠΙνοι18 : 671}. ἢ] 5 ΠῚ. 8, η. 19. 
ἈΙΔ46η5 ἤθη ηἰβὶ ἰη ἀσῥογίο 1. 9, ἢ. 2. 
Κἰϑυ ποὴ πα υἱσοπάϊπι ὙΠ {4,1}. 19. 
Ποιηδηΐ Ὀ0}}8 ροδδογυηῖ σὴ ΡΠ ΠΡ 00 

οἱ Ρογβοο Υ.. 3. ἢ. ὃ. δαριμ 5[π6}0- 
γα] ὁδυθὰ ΡΥΓΙᾶσοΙᾶπ ΥὙΠ1|. 1, 

ῃ. 5. σου γι ηἶ ἐδάδγογα ΙΧ. 11, 
ῃ. 9. 

Ποϑ υη66 Χ. ἢ 20. 
Πυθογ υἱγίυ 15 οοἱονῦ ΥἹ. 2, ἢ. 0. 

“. 

δδοθι ἀοίο8 Ἐσυρίοτγιαι δ ΠΟ φο}}}} Ογ. 
ἢ. {, 1Π|. η. 8. 

ϑαρδγὶ5 Ηοιηδηὶ δοη}118 11. 5, ἢ. 20. 
Βαρὶ((ἀγῖ 118 ἱπηρογὶ1}8 Υ]. 2, ἢ. 6. 
58] οὐγ δήροηδίιγ ὙΠ. 1, η. 19. 
ϑαϊδιηβ [. 2, 1). 1. 2,1. δ, "..ὄ 8. ἐδ 

Θὰ ἰηΐοι Ἀϊοσάγρηθρ5 οἱ Αἰ ΘΠ ΝΘ 
191. 2, ἢ. 2. υδὲὶ οϑ88 ϑο!ουὶνς [. 
2.1). [Ὁ. 

ΘΑΪΆΓΙΙ5 ΒΙΔΠΠ5. ΔΡΠ}}}}1|5 {Π{ ὃ, ἢ. 25. 
δ. [ἀ[10 δὰ 5δηϊ 4 6ηγ 1}. 5, ἢ. 15. 
δι)  ιδοὶα,, υδἱ πλο} 8 ἀοπαιία ΥἹ. 

2, ἢ. 6. 

ΦΉΠ5. 1. 1, ᾿. 2. 7, ᾽ν. 23. {Π|. 1, 
1). 4. 2, ἢ. 4. 5, 1). 7. 8, ἢ. 19, ΥΠ. 
1, ἢ. Ἷ. 2. 20. 1Χ. 4, ν. 1. Χ. ἡ. 1. 
2. 8. 

δου ϑ ΠΟΙ) ΡΙ ίοηϊ Π|. π. 45. [“"- 
ἀϊξμιγ, στ ργὸ θὰ βδογὰ ἤηπὶ ΥἹ. 2, 
ῃ. ἀ. ποῆ 681 μομιὴ Υ1]. 1,᾿. 60. 
αὐ Ὑ{Π]. {ω πὰ. 19. 

ϑαρίθηϑ [. δ, 1). 1. 8([ 4ι18Π| ΠΟΙ ΠΊΔ ΠῚ] 
νἱοίτυ8 Υ]. 1... ὁ. ἀρὰ φοΐθι5. 46 
(Ἀικδὶς ΠΠ. 89. ἡ. 9. 4 Π..8,η. 8. 
9.10. 13. ΠΠ.. 42. Χ ἢ. 26. ἃπ)ᾶἃ- 
{πγΓΠ5 0. 1, ἢ. 13. ΥἹ]Ἱ. 1,.ἡ. ὅ. θ68- 
ἴι.8 οὐἶαν ἴῃ 0] 65 {Π|5. 1}. 8.9. Π. 10. 
Ὀραῖυ 8. οἴἴδηῃν δὶ (ἰὰ' οἱ ἄδϑιηὶ 11]. 
ἢ. 43. (οηίοπίι}8 56 ἴρ50 ΝΊ. |, ἢ. 5. 
οἱ μογραγίπαπι ΠΙΠ ΠΥ]. 1... 5. 0115 
οπμα ΥἹ. 2,... ὦ. οΠΠιγῖ αἷν ἰδὲ - 
ρἰρη! ἴῃ 40 1]. 8, ᾽ν. 4. οἷοι 11. 
8,1}. 8. ΠΡΟ ὙΠ]. 1,..»... 74. τρί 

1. 8, ἢ. 8. πε Π65 Υ. 1, η. 43. 01) 
ευρίἀπ5. 1}. 8, . 8. ποιὶ ἰμν] 1} 051}8 
1. 8, ἢ. 8. ΠΟὴ 50 ΡΟΓ ἴῃ νοϊυρίδιυ 
{.8., Π΄. 8. ΒΟ) 5 ΓΒ ΠΙΟδἢ15. 1Π. 8, 
ῃ. 8. ροσοα 15 ΠΟῚ ΟΠΟΧΙΙΒΜΊ. οχίν. 
Ρογίἰα5 Δ 1ου)5 τοὶ 1Π|. η. 38. Ρ|}0- 
50ρῖηι5 ροϑὶ ἐἃ Οἰοίις Ρσ. ἢ, 9. 4- 
ὰ Υ11. 2... 1. τΓάγυς ΙΧ. 2, π. 2. 

"ὉΠ ΡῈ} δὴ δα πη] ἱδιγαία τς. ΠΕ. 
"). 47. Υ. 1,.5.. 13. Βορ! δ]. 1᾿ν.. η.9. 
δἰυἱοοι}) 40 4}}5 ὙΠ. 1... Οὐ. πχα. 
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γοπ) ἀποίυγιϑ Υ. 1, ἢ. (3. οαΓ Υ}- 
1, ἢ. ὅ. 

Βαρίοηίο5 δορίοιη 1. [, π. {. δή 605 
Ῥογδηάτγὶ θρίϑίοϊα [. 7, ἢ. 7. αι ὍΓ, 
ἢ. 9.1. 1, ἢ. 14. βοθρίεἰ ΙΧ. 11, 
ῃ. 8. 

δαρίθη [4 {ΠΠπ|||γο [,. 6, πη. 4. ΄φυΐὰ Ρ]ὰ- 
ἰοηἱ ΠΠ.- ἢ. 38. υἱαι00}Π| 1, 5, ἢ. ὅ. 

Βαγίίος 1. 4, κι. 10. 7, νι. 7. 11. 6,. 5. 

ΕΥ̓͂. 6, τι. 3. σηρίο {π4π60 11. 2,. 1. 
ϑάγροίο Ρίο! με} δυύίίουν 1Χ. 12, π. 7. 
δ Ποἴ45 υἱὲ ἴ,.2, η. (0. 
δοϊυγηίηυ8 ΟΥΠοηδ5 ΙΧ. [2,. ἢ. 7. ἠϊ- 
ϑοΐρη! 5 56Χ1} Εἰηρί το ΙΧ. 12, η. 7. 

ΒΟΔΙΧΙ 1. 1, ἢ. 14.. 

δεδίοδ {ἰφοηᾶ ἰηγοηίυπ) Επρ τ [,, 
1,1). 8. 

ΒΟΔΓΩΌΘΙΒ ρΓο Ὠυμηΐη6 Οὐ] 08 ἘΡΥρ ἰδ 
μΡγιν 7. 

δορρίίοα κοοία ᾿γ. ἢ. [2. 
Βεοορί οἱ ΙΧ. 11,11. 8. 
δεϊρη!4 41 ΠΡΟ ὙΠ]. 3, π. 1. Ὀ]Δ- 

(οἱ ΠῚ. ἢ. 438. φυοϊιρίοχ Ὀ]αιοιὶ 
1. ἢ. 49. υιΐουπη θὈοηυ 11. 5, 
". 14, 

ΘΟ Πυ8 ΕΠ 15 ΠΠ. 6, η. 8. 
δοίγο 4η0α Ηἢ}}}} 8εῖα5 1{. ὅ, π. (6. 
ΟΙγρδ[ι}5 μἱγαῖὰ ΥΙ. 2, ἢ. 9. 
ΦΟΟΡΩ5 1}. 5. ἢ. 9. 
ΘΟΟΓΓ ἢ) [ὉΓΟΒΌ ΠῚ ΟΣ δἐιηὰ ΥἹ. 2, 

"ν᾿ 6. οἱ δι: 00} } 04 }}5 Πλίδογ 1]. 2, η.0. 
6705 ΠῚῚ ρμδίονῦ ΥἹ. 2, ἢ. 6. ροίδῃβ 
νΙ. 2, η. 6. 

δου!) ρον 58 ἰἀρ! 65 Ποπλίηΐ δ 5] η 40 
58 'ρ508 ᾿οΙηἰΠ 65 (ΘΓ ὨρΡΠ σιηϊ Π]. 
ὅ, ἢ. 16. 

δογε 8 ΡΓγ. ἢ. 9.1. 8, ἢ. 1. ἅ, 5.1Υ. 
7, .10. ΙΧ. 12,.Π. 5. 6}10.5 Ἰόσοὸς 1, 
8,1... 2. 6) 5 τοχ δα 1. 8, αν. 1. 
ἢ1}}{45 μα νεῖ {}Π|85 οἱ νἱ[ο 5 [. 8, η. 5. 

φεγεσ ἀἰσοιν} ΘΘΉΝ 1. 8,.π|. 2. 
ΟΠ οὶ δ ιη0η|5 4 ΔΙ οσὶ ἀἰοι 11]. 9, η. 2. 
δΟΔ ΤΠ ἴηι15 ροοία ΙΧ. 1,.η. 11. 
ΒΟΥ ΟΝ ΑὙΓΟΟΒΠ1αἱ ρδίογ ΠΥ, 6, ἡ. 1. 
δοογρῖα Π6. ΘΠ 65 [. 7, ἢ. 4. 
δοοί αι Ργ. ἢν. 18. φυοίιρίοχ Ἀγ. 

ἢ. 10 566{ηΠ. 

Σεισάχθεια αυϊά [. 2, ἢ. 1. 
δρίθιςία ΥἹ. 2, ἢ. 18. 1Χ. 12, ἢ. 7. 
φρο] 5 Πυν 5 1. 6, ἢ). 8. 
ϑ6 158 ορρί πὶ Υ11]. 2, ἢ. 11. 
δρηγο]α Βαοοὶ πγδίον {{. 8, ἢ. 16. 
δοπΊθῃ 48} Υ]1}1. 1... 19. υμ6 Χ. 

ῃ. 24. 
δοιῃοί οἱ ΡΓ. ἢ. 1. 
δοῃροίι5 Ποηογδιᾶα 1. ἃ, ἢ. 2. ΥἹΠ]. 

1, ἢ. 19. πηλίογυ 7 ροτγίι15 ΕΥ̓͂. 7, η. 8. 
Ποη Θχργοῦγδπάδ ᾿Υ̓. 7, ἢ. 3. ρῥγι- 
ἀδη9 ΙΥ. 7, ». 3. φᾷ Υ111.1.,. ἡ. 19. 

Θρηδχ ΟΖ0η118 ΠΙΙ66Γ Υ]. 2, ἢ. 6. 
Θ6ῃ 5.06 «4 ΠΙΔίοηι Π1. ἢ. 12. 38. 
δοηδίο θγ πο ρα ΟΠΊηἶ5 ΟΟΖΕΪΟὨ 8 

Χ, ἢ. 20, 

δοηϑιδ Δ} Π]Δη}} 15 Οπιηΐ 05 ο5 ΥἹΓ]. 
1, ἢ. 19. ΠΟ ΞΘΙΏΡΟΓ γοτὶ ἐ!. 8, 
". 8. 4|ὰ ὙΠ]. 1, ἡ. 36. ΥΠ|. 1, 
νι), 19. 

ΙΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΕΤ ΒΕΒΌΜ. 

δορίπδοιμία δηηὶ Υἱίδο ἰδγιληυ8}]. 2. 
ἢ. 7. , 
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ἢ. 32 8064. 2, ἢ. ὁ. 4. ΕΧΙΓ, 

δίγασι!α παυθηάδ οΟΠ Πσαΐα ΥΠ11. 1, 
Ὠ. 17. 

811 

διγδίορομμ Βἰδη( 5 ἴ. 5, ἢ. 2. 
δἰγδίοη δρὶ κγδηγπδίυηι ροοΑὟΥ͂. 3, η. 6. 
δίγδίοη ἰἰδἰον οι Υ΄. 3, ἢ. 6. 
διγδίοη ᾿βοσγαι 8 διιάϊιον Υ, 3, ἢ. 6. 
ὅΤΆΛΤΟΝ [,ἀΠη 8806 ηι8 }}. 8, ἢ. 3.0. 2, 

Ὡ. 14. 3, η. 1 5664. 6.8 δηΐηνἱ ἰηἀο- 
ἰ695 Υ. 8, ἢ. 5. σογροΓὶβ Πα ἰ [18 Ὕ. 3, 
Ὠ. 5. ἀϊξείρυ 8 Ὑ. 3, ἢ. 3. ρᾶίογΎΥ. 
2, ἢ. 14, 8, η. Τ. 5. βογίρία Υ. 8, η. 4. 
εἰ Υ. 3, ἢ. 2. 8. 8: Ξβοῦ Υ.. 3, 
ῃ. 7. 4, ἢ. 1 (οδἰδιηφηΐα Ὗ. 3, ἢ, 7. 
ΡΠ γε Ιου Υ. 3, Π. 2. 

δίγδίοῃ τπθι οι Υ. 3, ἢ. 6. 
δίγαίοῃ πιϑάϊο 8 [18 0, 3, ἢ. δ. 
δίγαίοη ρργιραίοι οι Ὗ. 3, η. 6. 
διγδίοηίερα Υ]. 8, ἢ. 5. 
δίγαοη ΜΥυβοπὶβ μᾶῖον ᾿. 9, ἢ. 1. 
δίυάία δγ8Γ85 γδάϊεθϑ 56 ἀμ} 65 [Γ}0- 

[08 )αὈθη! Υ, 1, ἢ. 11. οΟἸ6ἐΠ [6 
ραγίμ Υ. 1, ἢ. 11. 1,8 σχουύ 18 
ργώΟ]Δι1}8.1. 1, η. 9. ἐμ! 6 η[0}8 8ὲ5 1. 0, 
ῃ. 4. 

ϑυ αν 85 ηυ τ αὐ] ΤΙιΔΙοἰὶ [. 1, ἢ. 9. 
0} ἱν ἰϑο φια Υ 11. 1, ἢ. 48. 
διιρογθὶα ἱπιρααϊηγοηΐιηι) ρτοίδοί}Π| 

ΙΥ͂. 7, η. 8. 
ϑυρογοὶ ᾷ ὨΟη ράγΥᾶ ΓΘ Υ, δ, ἢ. 10. 
δυρογοία5 ᾳυἱά ΥἹ. 1, η. 68. 
δυρογϑι ἰοϑὺ8 ΠΟῊ 651 δβδρίδηϑ 1[. 8, 

κι. 8. 
558 {Π{. η. 23. 
δΥ))ορίϑη! Υ11. 1, ἢ. 3 
δυΠορίϑιίοα ΥΠ]. 1, ἢ. 49. 
δγραϊοίίιι5 ἀδηλι5 Αἰἰἰοδ ὙΠ. 1, η. 9. 
5Ύ1||8 ἰῃϑυΐα 1. {1,.η. 6. 7. 
ΘΥΓΒΟΙ525 1. 1, ἢ. 14. 11. 7, η. 6. 8, 

ἢ. 19.10.7, ἢ. 11.000]. 2, ἢ. 4. 5, 
ἢ. 1. ΥΠ|.1, ἢ. 21. 2, ἢ. 1. 3,1. 1. 

7, ἢ. 3. 
σγγὶα Ργ. ἢ. 9. Υ111. 1, ἡ. 2. 
δυγίυϑ ΠΥ ΟΠ 8 ἸΔΏΝ 5808 Ὗ΄. 4, η.9. 

1. 

Ταῦοῃϑ ὙΠ]. 1, ἢ. 19. ͵υΓ6 δὴ ἰηλιγία Υ.. 
2, ἢ. [0. 

Ταῦιοη [Τγοϊο 1 Αγί βίοι 8 Β6γυι 8 
Υγ. 1,.9. : 

Ταπᾶριᾶὰ ΥἹ. 1, ἢ. 1. ορριρηαία {{|. 
ἢ. 10. 

Ταηί8}}8 : ο᾽ὺ5 ἀϊοίι πη 1. 3, Π. 4. 
Ταγοηίυ ΥὟ. 6, ἢ. 8. Υ111. 1, ἢ. 5. 21. 

4, ἢ. 1. 

Τατγδίοιβ ᾿Υ̓. 7, ἢ. 1]. 
ΤΑΙβυς ΥἹ]. 2, η. 13. ΥἹΊἝ. 1. η. 323. 64. 

7, ἢ. 1.1Χ..12,. η.. 7. Χ. ἢ. 16. 
Τορολίρς ΥἹ]. 2, η. 6. 
Τοίδιυζα8 ΥΠ|1. 1. Ἔχίγ, 6}1|8 αἰεία ΥἹ. 

1, ἢ. 22. ορίϑῖοία ΥἹ)|. 2, π. 2. 11. 
τπαῖοῦ ΥἹΙ1. 1,11. 22. ραῖογ ΡΥ. ἢ. 10. 
ΥΠ1.1,η. 22. 2, ἢ. 1. ρυΡΟΘρΙΟΓ ΡΓ. 
Ὦ. 10. ΥΠ|1. 1, η. 22. διιςοθβϑογ ΡΥ" 
{Πα σογῶα ΡΥ. ἢ. 0. Υ111. 1, η. 22. 

ΓοΊδο]ο5 ΡΙνυσδη5.8 ΕΥ̓͂. 8, Ὡ. 4. 50 0668" 
80ζγ [,δογα 5 ΠΥ. 8, η. 4. 

Τοϊοεριογυ8. ἀοίομάϊ! Μόπδηάγυμ Υ͂, 
ὅ, ἢ. 8. ; 



412 

Τοϊουϊδσογδδ Ζοπουΐδ ΕΠ δίίδ ρδίον ἰΧ. 
5, ἢ. (, 

ΤοΙδ Αἰ οηἰςηδ8 ]. Δ, ἢ. 4. 
Τοειηοεῖίδ5 ροτου!οδᾶ 1. 7, ἢ. 4. 
Τοιηρεγδηίδ αυϊὰ {{{. η. 57. 
Τουιρίυπι : δχ 60 δἰἰαυϊά δοοίρεγε ποη 

ἰηἰφαιπι ΥἹ. 2, ἢ. 6. δ0η ἱηργοάϊαϊηΓ 
δογάϊάυπι ΥἹ. 2, ἢ. 6. 

Τεορυς φτγαι βϑἰπηυῦ 1. 4, ἢ. 4. Πο808 
Ἱ. 4, η. 6. ᾳυϊᾷ ΡΙδίοη! 1Π}. Ν. 41. 
χυοίμρ!οχ ΥἹΊ. 1,1. 70. δδρίεη ἰ89]- 
τυ ἴ. 1,1. 9. 

Τοοδ ΙΧ. 8, π. 1. 11,η.7. 
Τογρδηάον 1. 8, ἢ. 19. 
Τοῖτὰ : οἰδιηδηΐυῃ) Ρίδιοηΐ 11]. ἢ. 41. 

διοίεἰς Υ111. 1, ἢ. 68. 69. Επιρούοοϊὶ 
ὙΠ. 2, ἢ. 12. Ραγηθηϊδί ΙΧ. 8, 
ῃ. 3. δάοϊδ 1. 4, ἢ. 4. ἤχυτᾶ αυδ ΙΧ. 
6, ἢ. 29. φονοδδ ὙΠ]. 1, ἢ. 25. [Χ. 
3, π. 2. κιανὶβ 11. 3, ἢ. 4. ἱπεηυϊδ:- 
1ἰ6. }ΠΠ. ἢ. 41. πιοΐυπι 406π} ἰρεδὶ 
11. 3, ἢ. 4. τπιογεοίιτ ἰῃ ογῦθ ΥΠΙ. 

7, ἢ. 8. 1Χ. 6, π. 2. ογάϊπα αυο ΙΧ. 
9, ἢ. 2. φυϊά Απδχἰπιδητο [1. 1, 
ἢ. 2. . 

Τεῖγοῦ αὐἱὰ Υ]]. 1, π. 64. 

Τοιγδάγδοδηιναι Αἰἰΐοδε ΥΠ]. 1, ἢ. 19. 
Τουϊδιηνίυπ Ῥγίθηοβ 1]. δ, ἢ. 6. 

Τουίδηυ5 Βίδηι(ἰδ ρᾶίον ᾿. 56, 2. 1. 6. 

ΤΊ ]68 1. 1, ἢ. 11. 
Τμδο6 Ατίοιοίοἰϊα ἀοηγοδιίουϑ Υ͂. Ἱ, 

ἢ. 9. 

ΤΊνδΙο5 ἡ ηΐοῦ ἔ. 1, π. 11. 
ΤΊιδίο8 ρίοῖον 1. 1, ἢ. 11. 
ΤΊΙ8]6 6 τιοῖογ 1. 1, ἢ. 11. 

Τηλιεθ δδρίοπβ Ῥγ. ἢ. 9. 13. [.,,.1 

δ64ᾳ. ΙΧ. 2, ἢ. 8. δά ουπὶ Θρίϑ[ο᾽ἃ 
Ριιογοογαϊΐδ [. 11, ἢ. 8. ΠΠ. ὅ, ἢ. 25. 
δεϊγοποιηΐδ δἰυἀϊοευϑ 1. 1, ἢ. 2. 3. 
εὐρἰοῦϑ 1. 1, ἢ. 4. 6} 085 σου 5 1]. 5, 
"". 25. ἰοἰδ5 1. 1, ἢ. 10. Δρορἐποβ- 

πιδία 1. 1, ἢ. 9. 13. αἰοίᾶ 1. 1, ἢ. 8. 
4. 7. ἀϊφοεὶμυϊυ8 ῬΓ. ἢ. 10. 1. Οχίγ. 
ἐρ᾿ δρ έν [. 1,0. 12. 4} 1.1, π..4. 
1. ἢ. 3. δι}. 1, ἢ. 1. ἰηγθηίδ 
1,5. 2. 3. Π1ΟΓ5 ἷ. 1,η. 10. 12. ρᾶΓΘΏ- 

661. 1, ἢ. 1, 7. ραϊεία 1. 1, η. 1. Ρ[Δ- 
εἶϊα 1. 1,1. 3. 6. 9. δογὶ ρίΔ [. 1, π. 2. 
ορίδίοίω [. 1, ἢ. 15. 16. δίυάία 1. 1, 
ῃ. 3. 3. 8. υχοῦ ]. 1, ἢ. 4. ὁχ δορίοπ), 
δδρίοηϊυδ 1. 1, ἢ. 14. Ιοηΐεδ' δ6είδ8 
ρΡείποφρϑ [. εχίγ. Υ}11. 1, ἢ. 1. οἰθᾶ- 
χὰ οουδυχὶ ]. ἴ, Ὡ. 5. 

Τιδῖοδ βοηΐονῦ ἴ. 1, Β. 11. 
Τυδτγκοίίου τοϑηδίδ Αἰ πθοἰθδδίιμῃ {{.. ὁ, 

ῃ. 23. {Π|. ἡ. 23. 
ΤΊιδ8ι}9 Υ. 2, ἢ. 14. 
ΤὨδυτοδοίδα δάβοενυδὶ ὑμυπ) οχ γί [18 
Αγοθϑὶ δὶ ἰδειδιποηΐβ ΕΥ̓. ὁ, ἢ. [9. 
δὰ οὐπὶ Ατοοεαὶ ορίδίοἰα ΙΓ. 6, 
Ώ. (9. 

Τηοιίοῖι5 ϑυογδίβ δυύίϊογ 1}. 5. ἢ. 42. 
Ἰθοδυο ὙΠ]. 1. οχίγ, ο͵ι5 ἀΐοίδ ὙΠ 

1,.η. 22. ἢ᾿ 8 Υ11]. 1. ἢ. 22. πιλεὉ8 
ΝΠ. 1,..22. ρᾶῖον ὙΠ. 1, ἢ. 22. 
δορί ὙΠ11,. 1, ἢ. 22. 

Τιιοα Ργ. ὦ. 3.10. 1. 5, η. 3, 11. 6, 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΕἸ ΒΕΆΓΜ. 

ῃ. 7. 10. 8, ἢ. 19. 16, ἢ. 17. ΥἹ. 1, 
Ὦ. 2. 8, ἢ. 7. 8, ἢ. (. 8. ΥἹἱΙ. 1, 
ἢ. 31. ΥἹΙΙ. 1,1. 5. |1Χ.ὄ 12, ἢ. 1. 6. 

Τιοϊ δ ̓ . 1, ἢ. 1. 
Τηοιηίδία Χ. ἢ. 3. υχοῦ Ἰ,δοηϊεὶ Χ. 

ἢ. 14. δὰ ὁδηὴ δορί δἰοἶδ Ερίευτὶ Χ. 
ἢ. 3. 14. 

Τῆηοπιίβδίοοϊοδ Υ]1!. 1, ἢ. 5. 19. 
ΤὨοοογίίυδ : οι. ἀϊοίυμῃ Υ. 1, ἢ. 1. 
Τιοοάδϑ ΙΧ. 12, ἢ. 7. 
Τιιοοάογία δβοοίδ Ργ. ἢ. 13. 
Τιιοοάοεγίϊ 1{. 8, ἢ. 7. 11. 1Υ̓́. 4, η. 5. 

7, ἢ. 4. 
Τιιοοάοτιδ Αἰϊοηίοης 9 11. 8, ἢ. 19. 
Τηδοάογυβ δἴϊουβ Ργ, ἢ. 1|{. 1. 8, 

Ὦ. 7. ο)08 οορῃοπιδη 11. 8, ἢ. 7. 14. 
ἀδιμηδίίο }}]. 8, ἢ. 14. ἀϊείδ 11. 8, 
Ὦ. 14. ΥἹ. 2, ἢ. 6. ἀϊδείρυ!! {Π]. ἢ. 8. 
ΙΝ. 7, η. 4. αἀϊκρυϊδιϊο ουτη Ηΐρρᾶτ- 

αἰ ΥἹ. 7, η. 8. οχἰἰυπ 1. 8, ἢ. 16. 
18. ἰεμαίἰο δὰ 1,γ5ἰδοιυπ) 11. 8, 
ἢ. 14. ΥἹ. 7, ". 3. πηογδ ἴ1. 8, ἢ. 14. 
Ρἰδοί (ἃ 1{. 8, ἢ. 13. ργεοορίου {[. 8, 
Ὦ. 7. 11. 1Υ΄. 4, η. 5. ργοίδοιίο Οο- 
τἰηἰ πὶ {1. 8, ἢ. 17. Ογτγοδη Ἰ|. 
8, Ὡ. 18. δϑοίὰ 11. 8, ἢ. 11. ΙΥ͂. 4, 
ἢ. ὅ. 

ΤὌδοάογιϑ ΒγΖδηίίυδ [{. 8, ἢ. 19. 
Τιοοάύοτυϑ ΒγΖδηϊ5 Αἰ 08 1}. 8, η. (9. 
ΤὨρούογυβ ΟΠ υ8 11. 8, ἢ. 19. 
ΤΙ|ιοάογυβ Ογγοπδίουβ 11. 8, ἢ. 19. 
ΓΠοούοτγιδ ἀδι8 11. 8, ἢ. 14. 
ῬΙιοοάοτι Ερὶα58 11. 8,... 19. 
Τιιοοάογυβ αρἰργαπηπιδίδείυ8 11. 8, 

ι). 19. 

ΤΙιιοοάογι!8 τηραΐουδ [{. 8, ἢ. 19. 
ΤΙιοοάοτυβ Μ|Ιαδίυ 8 11. 8, Π. 19. 
ΤὨδούοΓιΙ5 νομοποιῶν δογρίος 1]. 8, 

Ώ. 19. 

ἹἩποοάοτγυϑ ρἱοῖογ {{. 8, η. 19. 
Τιιοοάοτιι5 ρμοδίδγυπ) δογὶρίογ 1. 8, 

ῃ. 19. 
Τιρούογυβ Ἀομηδπδγυ τ ΓΟΓΌ πὰ δογὶρίου 

11. 8, η. 19. 
ΤΙοροάογυβ ϑδηνυδ 11]. 8, π. 19. 
ΤἼηρδοάοτῃ δἰοΐοιϑ 11. 8, ἢ. [9. 
ΤἼηρδοάογυβ ϑύγδοιβδῃι8 [1]. 8, ἢ. [9. 
Τιδοάογιϑ Τἰνοῦδημ8 11. 8, ἢ. (9. 
Τἰιοούογιι8 νοσὶβ ἐχεγοθη δὲ δοῦὶ ρίοῦ 

ΤΙ. 8,1. 19. -. 
Τιιοοάοίδ Ατγορϑί αὶ διΐοδ ΕΥ̓͂. 6, ἢ. 4. 
ΤΙνοοάοίυβ ΙΧ. 8, ἢ. 5. 
Τιιοοϊοαία ρἰοϑορὶι ρᾶγα ΥἹ]. 1, 

Ὡ. 43. 
ΤΒοοΙὈγοΐυ5 : ο᾽0}8 ἀϊδοὶρμ!! ΥἹ. 6, 

ἢ. ὅ. ργδοορίογ ΥἹ. δ, ἢ. 8. 
Τιιοοπηδάοη ΥἹΙ. 8, ἢ. 2. 
ΤΙ δοη Πγοομὶβ ΠηδΔηΠ)}88118 Ὗ΄. 4, η. 9. 
Τιου Τιιϊῃογουδ ΙΧ. 11, η.9. 
ΤΙορ δηυ5 Ὠομγδίὶ ραίοῦ ΥἹ]. 4, 

ῃ. 2. 
ΤΙιορ ἶνυ5 δεοοῦ Αἰ δηϊδωδίυπι Υ. 

Ι, 3. 7. ᾿ 
ὙΠΕΟΡΗΒΑΒΤΘΕΥ͂. 2, ἢ. ( 5664. Ατί- 

βίοί οἰ σοποῖ [υἱιγι!8 Υ. 1, π. 9. 
Αἰ Ποηΐοπβίθυδβ οᾶτὺβ Υ΄. 2, ἢ. 5. 6}118 
δοῖδα Υ. 2, Ὁ. 11. δηιδδίυβ Υ. 2, 

ἢ. 7. δηϊηιὶ ἱπάοϊο5 Υ. 1, ἢ. 4. δ. 
δΔρορὶ ΜΠ] οσιδίδ Υ. 2, ἢ. ἴ0. αἰοὶδ 
ΙΥ͂.6, η.3. Υ. 1,.η. 11. 2, ἢ. 9. 10. 
ι1. ἀϊδείρο!! ΠΙ. 12, ἢ. 2. ΓΝ΄-. 6, ὦ. 3. 
ἡ, ἢ. 4... 2, π. 3. 4. 15. 5,..1. 
ορίβίοϊα Ὗ. 2, ἢ. 5. (διιϊοτεβ Ὗ. 2, 
ῃ. 4. ᾿ιουυϑ Υ. 2, ἢ. 9. ΠΟΙΩ͂. 2, 
Π. 11. ποδιρῃ Υ. 2, ἢ. 6. ρεαϊίενΎΥ͂. 

2, ἢ. 1. ρδίπὰ Υ͂. 2, πη. 1. ρεῶροῦ- 
μίογοϑ {1Π|. ἢ. 8]. Υ. 1, . 15. 2, ἢ. 2 
8664. 5εἰιοίᾶ Ὗ. 2, ἢ. 5. δκοήρίδ  ΟΥ. 
1,ῆ. 12. 2, ἢ. 132. βοηθεῖ Υ. 2, 
ῃ. 12. βορυἱίυγα Υ. 1, ἢ. 11. δυςοξε- 
ΚΟΡΥ͂, 3, ἢ. 1. ἰοδϑἰδιηοηίυπι Υ. 2, 
ῃ. 14. γοϑί 8 ΥἹ. δ, ἢ. 7. Ἰοπίοδο 
Βροῖεε Ργ. η. 10. Νἰοδηογὶβ συγϑῖος 
Ὕ, 1, ἢ. 9. νἱδι υγ δὺ Αγοδείϊδο ᾿Υ. 
4, ῃ. 2. 

Τιιοογοιϊοδ βεϊ θη δ ψι ΕΠ]. π. 49. 
ΤΠοοάοίδϑ ἀχοί (αἴ ἃ Ρ᾽αίος ἰὼ Ὁ ϊ0- 

γδίυπι ΠΠ. πη. 1Ὁ. 
ΤΠοτδὶίο8 ὙΠ1|. 1, ἢ. 1. 
Τηοδίρρυδ ἤἰΐυ8 Υ. 2, η. 14. 
ΤΙιοδίρριδ ραίονγ Υ. 2,ν. 14. 
Τυοδιοροείδ ΙΧ. 7, ἢ. 11. 

 Τινεδρίδ ἱγαρωάυβ 1. 2, π. 11.0.6, 
ῃ. 7. ἰδἰγίοηπαπη ἱηνυθηὶ [1]. ἢ. . 

Τικγδοία Ργ. π. (4. 1.3, ἡ. 2. 4, ἢ. 1. 
11. 5, ἢ. 14. ΥἹ. 1, η. 1. ΥΠ|. 1, 
ἢ. 24. 1Χ.1|, ἢ. 5. 

ΤΙνγδδίρριιβ δχβϑδουίον ἰοϑἰαπηδε!  ΓΪ2- 
ἰοηΐδ 11]. ἢ. 30. 

ΤἬγδδου ἢ! 9 ὙΠ|. 1, ἢ. 9. 16. 
ΤιιγΆδου ρᾶίογ ΥἹΠ. ἴ, ἢ. 9. 
ΤὨτδβοηΐὰ 68 Υ1]. 1, ἢ. 66. 
ΤΊ ΡΒ. θ0}υ6 ΜΙϊοδίοευπι ἰγγδῆηυς Ι. 

1,..6.7. 

ΤΊ γδΕΥ Ὀυ]υ8 δογίδὶὶ δὰ ογίδηάγααι !. 
7, ἢ. 9. 

ΤΙγαβυπιδου8 Οοτγίπϊἷυ5 ρεεθοδρῖος 
δι! ροηΐδ {. 12, ἢ. 1. Υ. 56, π. 11. 

ΤΙιγερίο5 ΤὨΘΟρ  γϑοιὶ Πθογίυς Ὑ. 1. 
ἢ. 14. 

Τῦγιδ ἀθηυδ Αἰἰΐοδε οἱ. 4, ἢ. 1. 
ΤὈυογάϊοδ δοουβϑδῖ Αρδχδβοόγδμ []. 

3, }. 9. 

Τηυτνγίυμα 11. 11,... 8. ὙΠ. 2, ἃ. 
ΙΧ. 8, η. 1. 

ΤὨγτγίου 1. 1,η. 7. 
Τιθογυ8 βοᾶν ΙΧ. [{2,η. 1. 
Τιπιουβ ὙΠ. 7, ἢ. 4. 
Τιπηδρογδ8 ΤἸὨΘΟρ γε ἀἰδοίρυ!υς 1]. 

12, . 2. 

Τὶ πηδγοῖ5 ΟἸδοιποηὶβ ἀἰδοίρυ]ως ΥἹ. 
6, ἢ. ὃ. 

Τἰμηδγοιυδ Τἰπηοηΐ5 ρδίου ΙΧ. (2, η. 1. 
Τιιηοογδῖοβ Χ. ἢ. 3. 10. ἀϊδείρμοίυς 

Ἐρίουτὶ Χ. ἡ. 11. 
ΤΙ οογθοοῦ δἰιοηϊ ἐδ ἐρεοίυς 11. 5, 

Ώ. 295. 

'Νιηοίδυ8 Ὀ͵δίοπ 5 ἀϊδομμιῖυ ΕΠ]. ἡ... 
Το) πἰβδης  ορι5 ᾿Χ. 12. ἢ. 4. 
ΤΙΜΟΝ ρῥ]Ποδορίηι ΙΧ. 41, Ω. 7. 11, 

ἢ. 1 5664. 6)18 ἀἰεία ΙΧ. 12, ὃ. 6. 
αἰδοίρμι! 1Χ. 12, ἡ. 1. 6. 7. ΘΙ! ΙΧ. 
12, ῃ, 1. ἰοάἀοϊόθ δηίομ ΙΧ. 11... 2. 
[Ώ0Γ5 Χ. 12, ἡ. 3. ρδίεν ΙΧ. .2. 



Ἡ. 1. ρδίγίδ ΙΧ. 12, ἢ. 1. μογορτῖηδ- 
ἰἰρῦ68 ἴΧ. 12, ἢ. (. ρεδβοοδρῖον ΙΧ. 
1|, η. 7. 12. 12. ἢ. 1. δεγίρῖᾶ ΙΧ. 
11. ἢ. 7. 12. 12... ἅ. 6. δεοίᾶ ΙΧ. 
12, ἢ. 7. οἰυάϊΖε Χ. 12, ἢ. 1. υχοΓ 
ΙΧ. 12, πη. 1. 

Τίαογ ᾳυϊά ΥἹΊΙ. 1, ἢ. 64. 
Τἰεδιρθηυ5 Ρ[ ἐἰοογαι ἐφ ραίογ Υ'. 3, ἢ. 7. 
Τότ ΙΧ. 11, η. 9. 
Τίιγυδ ΥἹΙ. 1, ἢ. 36. 
Τοϊογδηι δ αυἱϊὰ ΥἹ]. 1, ἢ. δά. 
Το α5 (6) ᾳυοά ποῃ ροϑιυϊειΐ [. 2, 

ῃ.9. 

Τουϊίγυ αυἱά 11. 3, ἢ. 4. υηὰθ Χ.Ὼ 25. 
Τορίοδ Υ. 1, ἢ. 123. 
Τιδραάϊα ΑἸ ΠΘἢ8. ἃ ϑοίομα ργοιϊ ἰδ 

Ἰ. 2, ἢ. 11. νεϊζογυῃ) αυοῦ οἱ 400 
τηοῦο 111. ἢ. 34. 

ὙΤτδηρυϊυδ γοοϊδησυϊυδ ἰὴ οἰγουϊο ρεὶ- 
τηι)πὶ ἀσδοτγίρι8 1. 1, η. 3. 

Τεϊθυυπ) ποπηΐηδ δϑρυ !ογβ ἰῃβο ΓΙ θ6 ΓΘ 
Αἰ οηϊοπδὲα8 ργοργίυηι 1. 2, ἢ. 2. 

Τυϊοσϑίπμα αἷ6 5 ργίπηο ἃ ΤΠ αϊοία αἰςοῖδ 
1. 1,.1. 3. φυο πη060 ἀϊοῖδ δοϊοηΐ 1. 
2, ἢ. 9. : 

Τεϊαίηίδ ἰγγδηη! 1]. ὅ, ". 16. ὙΠ. 1, 
ἢ. 6. 

Ττίρυϑ δδρίεπίυηι [. 1, ἢ. 7. 5, π. 1. 
Τιϊοι 6 αυϊὰ ΥἹ1. 1, ἢ. 64. οἱ ποῃ ἷ- 

ἀυϊπεπάυπι Υ1,. 1, ἢ. 19. 
ἼΓΟΔΒ ΙΧ. 12, ". 7. 

Ὑτώζοηρ ΥΠΠ'. 2, ἢ. 11. 
ΤΙΟΑΥ͂. ἃ, ἢ. 1. Υ11. 1, η. 4. 4, η.4. 

οὐυ5 οχοίήΐθπι) φυδηθο ΡΓ. ". 2. ΙΧ. 
7, η. 9. 

Τιορίεὶ ἰηγοηῖ! ἃ Τ] δεῖ 1. 1, ἢ. ὃ 
Τυμυ υς αὐἱὰ ΥἹ. Ἱ, η. 64. 
Τύυγρα πο ῃδίυγα δαὰ ἰορο []. 4, ῃ. 3. 

8, ἢ. 8. 18. υ! υ ΙΧ. 11, η. 3. 
υϊά ΥἹΙ. 1, η. 59. ᾳφυοὰ ΥἹ. 1, ἢ. 5. 
φιοίυρίεχ ΥἹΊ. 1, ἢ. 59. 

Τυΐϊοῦ μυρὶ!!! πηδίγοπι ἀθσογα Αἰ] θη ΐδ 
Ὠοη ροίογδὶ ἴ. 2, ἢ. 9. ποη ἢοτὶ ρο- 
[ογδὶ ρυρ Πΐ Γυἱυγι8 ΠσΓο8 1. 2, ἢ. 9. 

Ὑγοδοῦ ΡΙαἰοηΐβ (δι 05 1Π|. ἢ. 30. 
Τυγτϑηηΐβ Π|. ἢ. 47. 
ὙΥΓΔΠΠΟΣ 400 πιούο ἰγδοίδηδυ8 1Χ. 2, 

τ. 3. ΔΘΏΘΣ ΓΆΓΓΗ [. ἵ, ἢ. 9. 
Τυτειίμδυβ ΡΙδλοὶ ἢ! 8 1. 4, ἢ. 8. 
τγτεεπθηΐ Υ11}. 1, ἢ. 1. 
ἜΥΠΟΕΘΩΣ Ργἰθάροτῶ [τϑίον ΥἹἝἍ:. 1, 

ἀν κὼ 8Ὁ ᾿Αἰϊνεπίδπεί θυ ἀδπηηδίιβ 
11. 5, ἢ. 22. 

Ὑγτγίδηπιυβ αἰοίυβ Τῇοορ μγαδίυ8 . 2, 
Ώ. 4. 

υ. 

ὕ͵ἱγε865 ΥἹ. 2, ἢ. 4. 
Όπρυσηίυπ δ δοδηάίξ ΥἹ. 1, η. 6. ο)ι18 

υδ08 1{. 8, ἢ. 4. ὁ0 ἀαἰἑθυῖδ ΥΠ!. 1, 
ἢ. 19. ἀε] πε 15 ΥἹ. 2, ἢ 6. 

ὕπρυΐθι γοουγνὶς ἃνο5 πο πιτγἰοη Δα: 
ΥΠΠ.1, ἢ, 17. 

υοίίδα ΡγΑΠπδρογδθ ρεποὶρίπηι Υ11}. 1, 
ἢ. 19. 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΕΤ ΒΕΆΜ. 

Ὀπίνογδυπι 408}61Χ. 4, η. 3. 6, ἢ. 2. 3. 
υϊὰ ΥἹΙ. 1, ἡ. 70. 

ὕνδηΐ Μυβδ ἢ! α6 1,ἰηη8 ΓΓ. ἢ. 3. 
ὕγβα πιΐποῦ ἱηνθηῖδ ἃ ΤΙ δἰ οἵα 1. 1, ἢ. 2. 
{πἰ58 οδρίίοδα ογϑιΐο ΚΠ]. 1, ἢ. 49. 
ὕΧΟΓ δὴ βαρίθηϊϊ ἀυοοηάα ἴι. 18, η. 8.. 

σοπμμιηἰδ ὙΠ]. 1, η. 28. Ὀἰοχοηὶ 
Ογηίοο ΥἹ. 2, ἢ. 6. Μαββαροίί8 ΙΧ. 
11, ἢ. 9. δδρίοηϊ ΥἹ]. 1, ἢ. 66. ἀι:- 
ΟΒΠ6}ἋῈἋἃ 40.815 1. 3, η. 2. 4, πῃ. 8. 6, 
ἢ. 4. 1Υ̓ὦἁ. 7, η. 8. Υ]. 1, η. 4. φυδηΐο 
Υἱι. 2,.η.6. ἀυξογα οἱ θοῇ ἀυοσογα 
Ρωηϊεὲ 11. δ, ἢ. 16. πηηὰδ ἃ Υἱγὸ 
φιδηήο Ὑ}1{. 1, η. 22. οτηδίδ 400 
Ἶυγτε ΥἹ. 1, ἢ. 4. ρίιγοβ ἀυοσίς ἰοβ6 
11. 5,.η. 10. ργϑϑθη( 08 8 [118 Ποαυ6 
διηδηάδ ἤδαυθ οὐὔὐ͵υγᾷδηάδ 1. 6, 
ἢ. 4. ὁ8 οοηργραϊ ηοϊδηῖ65 ογΓυοΐδἢ - 
ἴυν ΥΠ|1. 1, πη. 19. 4089 ΥΙΠ. 1, 
Ὡ. 22. ἰοἰδγαπάδ, αυΐα ΠΠΡΘΓΟδ Ρδη 
1. 5, ἢ. 17. 

Υ,. 

νδοιυ ἰῃΠηϊΐυπ ΙΧ. 9, ἢ. 2. Ὠυ}} πὶ 
ΥΙ!. 1, η. 70. ΙΧ. 65, η. 8. 

αβ8 δοουγδία ἰηϑρίοἰυηίυν, Υἱῖδ ἰον ἴο γ 
11. 8, ἢ. 4. 

γαῖοβ δι0υ} ἰ85ἰπ|ὶ ΥἹ. 2, η. 4. 
Ὑοϊοοϊβδίπηυπι αυϊὰ Τ|δοιὶ 1. 1, ἢ. 9. 
Ὑδηογθᾶ 4π8μ60 ΥἹΙ. 1, ν». 6. 
Μοηῖον νἱίδ ΟἸδυυ θα ἷ8 ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
οηίυβ υῃ 611. 3, ἢ. 4 Χ. η. 35. 
γεηυ8 ΥἹ. 2, ἢ. 6. δυγαδ Ὠοὶρ[ 8 46- 

ἀἰεδία ΥἹ. 2, ἢ.6. 
γον αυϊὰ ὙΠΗ. 1, υ. 19. 
ΟΡ θα) ριορίογ Γαδ [. 9, ἢ. 3. 68 ΠΟἢ 

τ0}18 ρευάδηι 8 ἱπαϊοίυπι δυηῖ Ἰ. {, 
ἢ. 9. ἰδ ἰῃοοιηροδίι δ χαυῶ Πάρε Υ. 
2, ἢ. 10. αυϊὰ ΥἹΙ. 1, ἢ. 39. δογθπ) 
τυ ἰαἀο ἀοηνίηδίιτ ἴ. 6, ἢ. 4. 

Ὑογοουηαΐα οοἰοηθδᾶ ὙΠ. 1,, 1). 19. 
Ὑοεγ δἰ 6 οηυπίίδίυπι, αυΐϊὰ ΥἹ!. 1, 

Ὠ. 48. 
Ὑογδ8 {]. η. 26. οἱ βίυάἀα 1. 4, ἢ. 4. 
γεδιΐδ ἱγίᾳυα βδοχυΐ δδάδπι ΥἹἱ. 1, 

ἢ. 28. 

Υἱὰ ρυθιϊοα : αχῖγα δἂπι ὩοῺ δυπάυ 
Υ11. (, 0. 17. 

Υἱδίίουπ) 5δρίθηϊία [. 5, η. ὅ. Ὕ. 1. 
ἢ. {{. ΥἹ. 1,.η. 4. 

Υἱοϊογὶ δίηθ 58 Ώβι 6 δ αυϊγοηάδᾶ ]. 
4, ν. 4. 

Ὑιεῖυ5 (οἰ ον Υ11. 1, η. 12. 
Ὑίουμ αυδηΐῖο πιαίϊιι8, ἰδηῖο ἀοίογὶι 8 

Ὑ]. 2, ἢ. 6. 

Ὑ τ ἢ0}}υ8 ἰῃ Οτιοΐα ὙἹ]. 2, ἢ. 4. ρείῃ- 
εἰρδῖυ ἀξοϊδγδίυν ἴ. 4, π. 4. 

Ὑίγρο οἀυσδηάᾶ 4υ0 πηούο !. 6, η. 4. 
ὈΡΟΡΥ͂. 4, η. 1. 

Υἱ γι δὰ (6! οἰ δίθπ) πο δι [Πςοἰ Υ͂. 1, 
ῃ. 13. δγῃμᾶ, 408 (0}}} ποφιοιηῖ ΥἹ. 
ΐἴ, ἢ. 5. διιροίυγ οἰΐδιπι σογροτὶβ Ἔὅχογ- 
οἰἰδιίοηδ 11. 8, ἢ. 8. Θὐῃησχᾶ 68ῖ ἰ- 
16γ 86 ἰμνίοοηι ΥἹΊ. 1, πη. 65. 6}118 
4ιοῖ δρεςῖθδ {Π]. ἢ. 57. ΥἹΙ. 2,5. 4. 

ἀοοίτίμᾳ δἀᾳυϊιυγ ΥἹ. 1, ἢ. ὁ. οἱ, 

818 

4:} βοουπάυπι παίυγδιη Υἱνὶϊ ΥἹ]. 1. 
Ὦ. δ. 68 δἰίδηυπὶ Υἱῇο 1. 6, ἢ. 4. 
ἰμάϊποὶ ἢυ}}ἃ γα ΥἹ. 1, ἢ. 5. ἠαγαηΐδ 
αυδ 11. 5, ἢ. 16. ποῦ δη)ἰαν ΥἹ. 
δχῖγ. ὨΟἢ ΟΠ Π68 5͵Π1}} Υ΄. 1, ἢ. 18. 
ργορίογ 86 'ἰρβδη) δχροίδηάδ ΥἹ!. , 
ἢ. 858. 4υᾶ ργεβαϊϊυ5 δυιίσυκ ΥἹ. 1, 
Ὦ. 5. ΠΟ Π 8 ΥΙ, 1, ἢ. 5. φυεράδηι 
οἰΐδιι ἰηβἰ ρθη 11. 8, η. 8. φυϊά ὙΠ. 
1, ἢ. 84. 58. 4ιι0 πιοήο δήᾳυΐτγοηάδ 
ΥἹ. οχίρ. διιῇπῖῆοῖῖ δἡ Ὀοδ[6 νἱ γϑηάι πὶ 
ΠΠ. ἡ. 42. ΥἹ. 1, ἢ. δ. Υἱγογῦη) δα 
0] Θγυπ Θδάδπ ΥἹ. 1, ἢ. 5. 

Υἱβ : δᾶ πὲ }} ἀροπάμπῃ [. 8, ἢ, 4. 
Υ ϑυ8 υϊὰ ΥΠΠ. 1,0. 19. 
γδ : 6)}05 σοηυβ “υοίυρίεχ ΥἹἝΙ ι, 

ἢ. 66. βγδάυβ φυΐ ΥἹ. 1... 7. ἀἱ- 
(ἐγ δὸὸ δηΐπη ὙΠ]. 1, ... 19. οπηηΐ- 
"05 ΥΠΠ1. 1, πη. 19. 6ὁἃ οχοερύρηϊοβ 
αυδίο68 βίη ΥἹΠ. 1, Π. 17. 4155 ἃγἃ- 
ἴυγ Ορ απ) 1. 1, ἢ. 9. Χ. η. 31. (5.) 
υΐϊθιι8 δηηΐ5 ἰοτϊμοίυν 1. 2, ἢ. 7. 
13. φυΐϊθυδ τηο4}8 ορίϊ δ οὐἱἱ οδίιν 
ΥΙΙ. 1, η. 3. 4υοὸ πιοάο πιοιἰοπήδ 
ῖ. ὅ, ἢ. 5. μαγδηάδ ΥἹ. 2, ἢ. 4. 8ἰ- 
Ἐ}}}}8 ουἱ τοί Υ111. 1, ἢ. 6. 

λα πΟη 65ὲ ἰῃ δου ἶδ 1. 8, ἢ. ὅ. φιοΐ 
(γυεῖι5 [δγαΐί 1. 8, ἢ. 5. 
γε αν ΠοΠΐἢ68 ἱπ(ε 068 γοἀΐ Υ. 1, 

ἢ. 18. 60 δἰίοπυπι 6886 66, Υἱγίυ 
ριορτγίυηι [. 6, ἢ. 4. 

γίνογα δὴ τοδί πὶ ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
οϊυρίαβ δῃ δ δηΐπ) } 1158 δά ροίδι υῦ 

ΥἹΙ. Ἱ,.η. 581. σογγυρ "14. 1. 7, 
ῃ. 4. ἢηΐδ Ἐρίουγί Χ. ἢ. 27 5ε4η. 
(γορηδηάᾶ ἴ. 6, ἢ. 4. Ὡθη 6δί ὈοηυΠ) 
Υ]Π1. 1, π. 60. ᾳυΐϊὰ Ογγοηδίοεἰδβ 11. 8, 
Ὦ. 8.Χ. η. 28. ρίσιγο ἢ]. 8, ἢ. 8. 
Χ.η. 31. (8.) Ηεροδίδοϊβ 1}. 8. ἢ. 9. 
δίοὶεἰϑ ὙΠ. 1, ἢ. 64. φιοίηρ!εχ ΥἹΙ], 
᾿, πη. 64. 
οχ φυϊὰ 1!. 4, ἢ. 3. Υἱ. 1, 

αυοϊυρίοχ 111. ἢ. 72. 
Ὑυϊοδηυβ]1. 1, η. 7. 11]. ἢ. 8. 
γυϊοδηυ8 Πιίυ5 ΝΙΝ δυιοίοῦ μι οβορ δα 

ἰη ΖΦ αγρίο Ρι. πη. 1. 
νυ συθ αὐἱὰ 1]. δ, πη. 16. 
υϊνὰ πο οομῃηοάοηάᾶ ΥἹ]ΐ. 1, η. 8. 

Χ, 

Χαδηιρρο ΠΠ{. ἢ. 23. χοῦ ϑοογδίβ [{- 
5, ἢ. 10. 16. 17. 7, ἢ. 8. 

Χδηίἢη8 πιυδίοι!8 ΙΥ̓. 6, ἢ. 8. 608 ἀΐ- 
δεἰριι 5 ΙΥ̓. ὁ, ἢ. 3. ρϑίγία ΙΥ̓.6, 
ἢ. 3. 

Χδηίῆυδ Τὶ πιοη δ ἤί 8 1Χ. 12, ἡ. 1. 
Χοηδοηρῖιδ δγοοη Αἰἰϊιθυϊδηδίυπι [{. 

6,η. 1. 

Χοπίδαδβ Ὠἱορθηΐδβ οπρίογ ΥἹ. 2, ἢ. 4. 
5.6.9. ΥἹ. 8, π. 1. οὖυβ ΠΙίονιαι 
ργξοορρίο Ὠίοξομοθ Ογηίουβ ΥἹ.᾿ 
2, ἢ. 5. 6. 

Χοηοογδῖθδ αἰομίδα βογί μον ΕΥ̓͂. 2, η. 12. 
ΧΕΝΟΟΒΑΤΕΒ Πἰ Ποδορῆυδ ΠΠΠ{{ ἢ. 26. 

ΙΝ. 2, π. 1 5ρ6ᾳη. 3, ἢ. {.- ἡ. 1,0. 8. 
ΑοδαειῃἰοϑΥ. 1, ἢ. 4. Χ. ἢ. 1. εἱυς 

ἢ. 38. 
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Υ. ἱ, ἢ. 8. πιοῖβ ΙΥ.2, ῃ. 12. ρὰ 

, 8. 7. γΥ. 2, ἡ. 8. αϊοία [Υ. 
. ἀἰβεῖρυ!ϊ 1]. 18, ἢ. 11. 10. 
.ΥῖὙς 1, ῃ. 3. Χιη. 7. Ἰερ68 

ιγίὰ ΤΥ. 2, ἢ. 1. ριφοθρίογ ΕΥ̓͂. 2, 
ἢ. 1. δαγρία ΙΥ΄. 2, ἢ. 9. γοΓ 5 Βυ 118 
(1468 1Υ̓΄. 2, η. 4. οηηρίυ ΠΥ. 2, ἢ. 10. 

Πθογδίιι5 ΕΥ̓. 2, ἢ. 10. μϑουηΐδ Π6- 
διϊραηβ ΙΥ. 2, ἢ. 5. δ6ύδγιβ ᾿Υ. 2, 
ῃ. 3. δυο ῦ 550 ϑροιιδὶμρὶ ῬΓγ. ἢ. 10. 
1. ἢ. 831. 1ΥΨ. 1, η. 7. 
γοπάϊυ5 ΕΥ. 2, ἢ. 10. 

2, ἢ. 11. 

Χοηοογαῖθβ οὐδγιιπ) δογρίοῦ ΕΥ̓͂. 2, 
η. 13. 

Χρηοοσγαῖίοϑβ βἰδίυδγί 8 ΕΥ̓͂. 2, ἢ. 13. 
Χοδποογδίοβ ἰδοι(}.8 Ε7. 2, ἢ. 13. 
ΧΕΝΟΡΗ͂ΑΝΕΒ Οοϊορ[οηΐυ8 ΙΧ. 2, ἢ. 1 

5666. 
Ἠοϑβίοαϊ 11. ὅδ, π. 35. 605. δι 

12.Π. 2. δοίη} 8 Ηομπηογὶ οἱ 

8 

ὙΠ|. 2, ἢ. 2. α'ἷδ5 [Χ. 2, ἢ. 2. 3. 
ἀϊοείυπι ΙΧ. 

ἢ. 10.1Χ. 1, 

1, η. 8. αἰδοίρυ!! Ρε. 
Ὠ. 4. 8,ἢ. 1. ΠΝ ΙΧ. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝῸΌΜ ΕΤ ΒΕΒΌΜ. 

υχογ 1. 6, π. 8. Θαυο ἀδ]α 888 ἃ 50- 
οΥδία Δα ργθῆθηϑι8 1. 5,1. 7. Μυ ἃ 
Αἰ. ἀϊοίυβ 11. 6, η. ι4. 4υο π|0600 
ἴῃ δοογδί 5 ἀἰϑοϊρι παι γοηΐ 1[. 6, 
ἢ. 2. ϑοοσγδίϊοογιΠὴ ρυίποαρβ []. 5, 

, ἢ. 26. Τυυοσγα δ δοτίριδ δαὐϊξ Π1. 6, 
ἢ. 128. 

Χεθορ θη Αἰ απ 6515 δἰΐης Ε}. 6, ἢ. 16. 
Χεπορίοη σου 1]. 8, πῃ. 16. 
Χαεπορί!οη ἰνἰ5ϊοτίοι!5 1. 6, ἢ. 16. 
Χρηορίοη Ῥϑδγίυϑ 1]. 6. ἢ. 16. 
Χϑβοόρθοη ροσίδ [1]. 6, ἢ. 16. 
Χεθορίοπ ργοάϊρίοτυ) 58ογρίογ 1]. 

6, η. 16. 

ΟΧΟΥΧΕΣ . 3, ἢ. 4.1Χ. 7, ἢ. 3. ο͵υ8 
ἰγδηβ᾽ [8 ἰῃ Εὐυγορϑηι αυδηὰο Ρι. 
ἢ. 1. 1}. 2, η. 3. ἀ6 ὁο συ Ηοτο- 
ἀοίυδ πᾶγγαΐ ποίδηίυγ Ῥγ. ῃ. 6. 

Χγρείοου 111. η. 30. ΥἹ1!. 1, η. 9. 

: Ζ 

ΖΔΟΥοἰ 05 ὙΠ}. 1, ἢ. 25. 
Ζαϊδυςιιβ ἰορ 5]δίον ὙΠ. 1, ἢ. 15. 

9. 10. 26 ρμίἰδεϊπι ΥἹ. 2, ἃ. 4 
ργασορίογαϑθ  ΥἹ. 9, ἢ. 3. Υἱ. 1, ἢ. 2. 
5.11. 19. 20. 27. 5δηϊίδς ΥἹ!. 1, 

Ὦ. 25. δεγρίδ Ργ. "). 11. ΥἹ]. 1,8. 4. 
21. 29. ορίϑίοἰα δὲ Αηἰϊσοουκι ΥἹ]. 
1, ἢ. 8. βεοίδ ΡΥ. ἢ. 13. Υἱῖ. 1... 7. 
ϑἰπάἀΐυπη Υ11: 1, πὶ 17. δυοοδδδος Ρυ. 
ῃ. 10. ΥἹΙ. 1,. 31. 4. ὀχίγ. 5, ἢ. ὁ. 
Υἱοίυβ ὙΠ1. 1, ἢ. 12. 23. νὴιἱδ ΥἹΙ. 
1,2. 28. Βοἢ ρορι γί ΥΠ!. 1. ἢ. 14. 
ΒυσσΘδ8806 Οεγδίο( ἐς Ργ, ἢ. 10. 

ΤΈΚΟΣ ΕἸοδίος ὙΠ. 1, ἢ. 30.ὄ ΙΧ. 5, 
. ἴ 5664. 6}08 εἰδς ΙΧ. 5, ἢ. 10. 

ἀϊεία ΙΧ. 5, ἢ. 5.9. ἀϊεείρα!αε Ιχ. 
6, ἢ. 2. ἰράο!ε5 δηϊπιὶ ΙΧ. 5, ἢ. 6. 
ἰηνοηΐδ ΙΧ. 6,η. 4. 7. τοῖς ΙΧ. 8, 
ἢ. ὅ. οὐΐυῃι Ἢ ἴγγδηῆηος ΙΧ. 5, Ὦ. 5. 
Ῥδίογ ΙΧ. 5, ἢ. 1. ραϊγία ΙΧ. 5, ἢ. 1. 
Ρἰαοϊδ ΙΧ. 56, ἢ. 8. ργεροξοῖος ῥυ. 
Ὡ. 10. 1{. 12, ἡ. 9. ΜΠ. 2, ἢ. 2. 1Χ. 

ὅ, ἢ. 2. ρηπεϊρίυπι ΥἹ. 1, ἢ. 8. εἰΔ- 
ἴυγὰ ΙΧ. 56, ἢ. 3. δἰπάϊΐδ ΙΧ. 5, ἢ. 4. 
11, ἢ. 8. δυσύδεβοῦ Ρι. ἢ. 10. ἐϊδο- 

ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ 

1, ἢ. 4. ράϑίοι ΙΧ. 2, ἢ. 1. ραίγί ΙΧ. 
ῃ. 1. μια οορίογ Ργ. ἢ. [0. ΙΧ. !, 

2. 2,.}). 8. δεγὶρίδ Ῥγ. ἢ. 11. ὙΠ. 
». ἢ. 2.1Χ. 2, ἢ. 8. 8, ἢ. 3. κἰυάϊᾶ 

ΙΧ. 11, η. 8. 

Χοπορ δη68 [,65Ὀ 05 ΙΧ. 2, πῃ. 5. 
Χορ υ5 ΥΠ11. 1, ἡ. 15. 24. 

Α(ΠΘοΘη518 [[. ὅ, π. 
8664. δὰ οὐπ) Ῥτγοχθϑηὶΐ ορίβίοϊα 11., 
6, τι.. 5. 6}8 διπιυἰαῖο οὐ} Ρ]ΔίοὨΘ 
1. 6, πη. 14. ΠΠ|. η. 24. δοίδ5 11. 6, 
Ὠ. 11. διηδϑίυβ []. 6, ἢ. 4. διηϊοΐ ἃ 
οἰιπὶ Αβοϑιίδο 1. 6, ἢ. 7. οὔπλ) ΟὟΤΟ 
1,.6, ἢ. 8. 14. ΥἹ. 4, ἢ. 2. δηϊη)ὶ 
ἰπάοίοϑ 1.6, ἢ. 12. ἀδιηηδίίο 1]. 6, 
ῃ. 7. 14. ἀἰεῖδ 1{. 3, ἢ. 9. 6, η. 2. 
ΒΕ} 11. 6, π. 8. 9. 10. ἰογπ)ᾶ [1]. 6, 
ῃ. 1. ἰοἰπἰοί Π1. 6, ἢ. 6. τη0Γ51]. 6, 
ἢ. 11. ρδίοῦ 11. 6, ἢ. 1. ραϊείδ 1]. 6, 
ἢ. 1. ργοίδοϊϊο σοτγὶίἰυπ 1]. 6, η.9. 
10. Ερἤδδυπι, δὲ δυγυ ἀδροῃὶὶ 1. 
6, ἢ. 7. ἰη εὐ ἰδα) οοηΐγα ΤΕ ΌΔη05 
1.6,π. 7. [ορεθυπὶ [1]. 6, ἢ. 9. 
δο Πυπίσηι Π{.- ὁ, π. 9. δοεγίρίδ 1].6, 
πῃ. 3.5. 13. 1ΠΠ.- ἢ. 24. ΥἹ. 4, η. 2. 
ΥΠ1. 1, ἡ. 8. ἀἰαϊορὶ 11. 7, ἢ. 8. 5]- 
Δ Πυἀο οὐαὶ Οησδϑίογο ΥἹ. 4, ἢ. 2. 

2 
Ώ. 

2 

-“ὥ 

ΖαιηοἸχὶς Ργ. ἢ. ]. Ργιμαρσογδθ ΒΟΓΥΙ8 
ΥἹΙΙ. 1, ἢ. 1. σοι ργο δαίυγηο ου]- 
ἴυ9 ὙΠ. 1, ἢ. 1. 

Ζδηοὶα ΙΧ. 2, ἢ. 1. 
Ζηλοτυπία ΥἹΙ]. 1, ἢ. 64. 
Ζεοηοάοίυ8 Ὠοροηϊβ ἀἰϊδοίρυ!υδ ΥἹ]. 1, 

ἢ. 26. 

ΖΘηΟΏ ΟἸιγγϑίρρὶ ἀϊϑθεὶρυ!υ8 ΥἹΠ]. 1, 
ῃ. 20. 

πεῖς Οἰκίους ΥἹ. 9, ἢ. 3. ΥἹΙ. 1, .1 

8664. 3, η. 3. 5, ἢ. 2. 4.1Χ. 5, ἢ. 10. 
σοιηπιυηΐβ ὙΠ. 1,η. 14. οἱ οπογ 8 Ὁ 
Α(ἰδηἰδηβίθυβ Παδοῖιν Υ1]. 1, ἢ. 9. 
6}08 διῖ48 ὙΠ]. 1, ἢ. 28. 5, η.. 7. (0Γ- 
ρογίθ μιϑθίϊως ὙΠ. 1,. 2. ουϊτυα ΥἹ. 

«[, 518. 23. ἀἰαίοεικᾶ ὙΠ. 7, ἢ. 2. 
ἀϊοῖα ΥΙ1..1.. π. 19. 20. 21. 22. 1Χ. 
11. η. 8. ἀϊδείρυ!! ΥἹ. 1, η. 81. 4, 
ῃ. 8. 5, ῃ. 1. 2. 6. 7. 6, ἢ. 1. 7, η.1. 
ἀοοσεηαϊ ἰοουϑ ΥἹ]. 1, ἢ. 6. ἀοπιοϑιἰοὶ 
ΝΠ. 1, ἢ. 18. (αυΐογ Ασομ Υ}}. 
1, ἢ. 16, Ἰυγδιηδηΐαπι Υ]]. 1, π. 27. 
ἸΠΟΓΌῸ5 ὙΠ. 1, π. 16. 25. 26. οὐὐυτγ- 
ξαπαϊ τηοάυ5 ΥἹ!. (,. ἢ. 19. ορε5 ΥἹΙ. 
1, ἢ. 11. ογὶβ δι ΥἹ!. 1, ἢ. 18. 
Ρδίογ 11. 1, η. 1. ραίγια Υ11. 1, ἢ. 1. 

δοζυπὶ) ρεπλ)ι}8 δογίρίογ ΕΠ{.- ιν. 22. 
διοϊοογυπ) ργίωσορβ 1[. 11, ἢ. 9. 

ΖΘΏοη σταπιη)δίίουβ Υἱ1. 1, ἢ. 30. 
Ζεοηοη Ηετγορ  δυ8 πηραΐεας ΥἹΙ. 1, 

Ὡ. 80. 

Ζϑηοη ἰἰπίοτίο ΥἹΊ. 1, ἢ. 30. 
Ζδύου Ἰυηίογ ΥἹΊ. 1, ἢ. 17. 
Ζοηοη δια πῖχ {{. 12, ἢ. 2. 6)5 ργῶ- 

σορμίογ [[. 12, ἢ. ἃ. 
Ζοηοη Βἰιοάϊιδ ὙἹΙ. 1, ἢ. 80. 
Ζοῦοη ϑἰάοηϊ"8 ΥἹΙ. , Β. 30. 381. Χ. 

η. 18. 65 ργαοορίογ Χ. ἢ. 18. ξαϊρῖλ 
Χ, ἢ. 5. 

Ζοηοη Ταγβϑηβἰ8 ὙἹΊ. !, ἢ. 38. 
Ζαοποηὶϊΐ φυὶΐ ὙΠ. 1, η. 7. 
Ζοίοι οἱ φυΐ ΙΧ. 11, ἢ. 8. 
Ζουχίρριυ : 6)}05 ἀϊδοϊρηϊυς [Χ. 12, 

ἢ. 7. ᾿γδορρίογ ΙΧ. 42, ἡ. 7. 
Ζουχίϑδ : 6)0υ8 οοφοοπιδη ΙΧ. 12, 5. 7. 

ἀϊδοίρυ!υ5 ΙΧ. 12, η. 7. ργαδοδερίος 
ΙΧ. 12,.7. 

Ζοϊϊυ ΥΠ1. 1,ἢ. 1. 
ΖορΥτυδ ; 6}08 δεσίρίδ ΥἹ. 8, ἢ. 4. ἰΧ. 

12, ἢ. 6. 
Ζοτοδϑβίον δϑίγογυπ ουἱοςῦ Ρυ. ἢ. 6. Μἃ- 

δοτυπι ργίποθρϑ Ργ. ἢ. 3. 
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ΙΝΌΕΣΧ 

σΟΠΙΡΤΟΒΛΌΜ ΕΤ ΟΡΕΒΌΜ 

υΌΆῦυΜ ΑΥΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ὈΙΟΘΟΈΝΕΘ ΓΑΒΆΤΙΌΘ ὕ505. Ε51. 

Ἀ. 

τ ναιος ὁ ἐπιγραμματοποιὸς ΥἹ. 1, 
ι. 8, 5 14. Υ11. 1, ἢ. 26, ὁ. 320. Χ. 
ῃη.. 

Ἀθηνόδωρος Υ. 1, ῃ. 48. 64. ἐν ὀγδόῳ 

περιπάτων 1Π|. ἢ. 3. ἐν ὀγδόῃ περιπά- 
των Υ. 2, ἢ. 1. ΥἹ. 2, π. 14.1Χ. 7,ϑ 

". 10. 
Αἰνγσίδημος ΙΧ. {{, ἢ. 3. 9. (8. ἐν τῷ 

περὶ ζητήσεως ΙΧ. 11, η. 13. ἐν τῶν 

Πυρρωνείων λόγων α΄. Χ. 11, ἢ. 13. 
ἐν τῇ εἰς τὰ Πυρρώνεια ὑποτυπώσει 
ΙΧ. 1!,η. 8. 

Αἰσχίνης 1. 8, ἢ. 1. 
᾿Αλέξανδρος 1Π.1., ἢ. 19. ἐν ταῖς τῶν 

φιλοσόφων διαδοχαῖς [. 11, π. 1. 1]. 
5,5. 8. 10, 5. 1. 11. ἢ. δ. 8. 1Υ̓́. 9, 
". 1. ΥἹ}. 7, η. 1. 

Ἄλεξις ᾿Αγχυλίωνι [Π]. ἢ. 22. Μεροπίδι 

ἢ. 22. Ὀλυμπιοδώρῳ ΠΠ.. 22. Πα- 

ὑασίτῳ Π{. ἢ. 22. 

Ἀλέξων ὁ Μύνδιος ἐν μυθιχῶν θ΄. 1. 1, 

τι). 7. 

᾿Αλχιδάμας ἐν τῷ φυσιχῷ ΥΠΠ. 2, η. 2. 

ΚἌλχιμος ἐν τοῖς πρὸς Ἁμύνταν [Π|. 

η. 12. 
Ἀλχμαίων ΥἹΙΙ͂. 5, ἢ. 2. 
Ἀλχαϊος [. 1, η.7. 4,1). 8. 
Ἁμέόρύων ἐν τῷ περὶ Θεοχρίτου Υ͂. 1, 

ῃ. 8. 
Ἀμειψίας 1]. δ, ν). 11. 
Ἀμφιχράτης ἐν τῷ περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν 

11. 8, ἢ. [ὅ. . 

ἤἌλμφις Ἀμφιχράτει ΠΠ. ἢ. 22. Δεξιδημίδῃ 
"1. ἢ. 22. 

Ἀναξαγόρας {Π. 3,1. 1. 
᾿λναξανξοίδης ἐν Θησεῖ {Π]. ἢ. 22. 
᾿ναξίλαος 1. 9. 11. 1. 
Ἀναξίλας Βοτρυλίωνι 111. ιν. 22. Κίρχῃ 

Η}1. ἢ. 22, Πλονσίαις Π]. η. 22. 
Αναξιλαίδης ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ φιλοσό- 

φων 11]. η. 1. 

᾿λναξιμένης ]. 1, η. 14. 

λνδρων ὁ ᾿Εφέσιος 1. 1, η. 6. ἐν τῷ 
Τρίποξι {..1,.η.7. 

᾿ἈἈγταγόρας [Υ͂. 4, ἢ. 2. 5, ἢ. 6. 
Ἀντίγονος ΙΥ̓. 4, η.3. 1Χ. 7... 14. 
Ἀντίγονος ὁ Καρύστιος ||. 18, ἢ. 12. 

17. Υ. 4, η. 3. 11. 1... 10. 1Χ..11, 
ἢ. 3. 12,... 2. ἐν τοῖς βίοις ΙΥΚ. 3, 
Ὠ. 1. ἐν τῷ περὶ Ζήνωνος {Π|{. ἢ. 839. 
ἐν τῷ περὶ Πύρρωνος ΙΧ. 11, η. 4. 

Ἀντιχλείδης ἐν δεντέρῳ περὶ Ἀλεξάνδρου 
1}. 1, ἢ. 11. 

᾿Αντιλέων ἐν δευτέρῳ περὶ χρόνων [Π]. 
ῃ. 3. 

Ἀντίοχος ὁ Λαοδικχεὺς ΙΧ. 11,1. 18. 
Ἀντίπατρος περὶ λέξεων χαὶ τῶν λεγομιό- 

νων ΥΠ1. 1, η. 39. ἐν τῷ πρώτῳ περὶ 
ὅρων ΥἹ]. 1, η. 42, 

Ἀντίπατρος ὁ Σιξώνιος 1]. 1... 206. 
Ἀντίπατρος ὁ Τύριος ἐν τοῖς περὶ χόσμου 

ΥὙΙ1. 1,. 70. ἐν ἑῤδόμῳ περὶ κόσμον 
Υ|1. 1, η. 72. ἐν ὀγδόῳ περὶ κόσμον 
ὙΠ]. 1... 70. ἐν δεχάτῳ περὶ χόσμονυ 
Ὑ11. 1, η. 70. ἐν δευτέρῳ περὶ οὐσίας 
ὙΠ.1.η. 77. ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς Υ]1. 
ἱ, ἢ. 8ή. 

᾿ἈΑντισθένης ΙΧ. 7, ἢ. 6. 7. 9, ἢ. Τ. ἐν 
ταῖς διαδοχαῖς 1. 1,.η. 1[3.11. ὅ, ἢ. 18. 
8,1ι.12.01. 2, ἢ. 11. δ,}. 3. ΥἹΙ. ὃ, 
ῃ. 1. |1Χ.1, ἢ. ὅ. 8, ἢ. 5. 7, ἢ. 2. 

᾿Αντισθένης ὁ χύων Ἡραχλεῖ ΥἹ.9, ἢ. 3. 
Σάθωνι {{Π]. ἢ. 24. 

Ἀντιφῶν ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν ἀρετῇ πρω- 
τευσάντων ΥἹΠ1]. !,, ἢ. 3. 

Ἀπελλᾶς ἐν τῷ Ἀγρίππᾳ [Χ. 11, ἡ. 13. 
Ἀπολλόδωρος 1]. 2. ἢ. 1.1Χ. 2, π. 1. 4, 

ῃ. 4. 8,η. 1. 7. ἐν τῇ ἠθιχῇ ΥἹ!. Ι, 
ῃ. 60. ῥά. 66. ἐν δευτέρῳ περὶ νομο- 
θετῶν![,2, ἢ. 9. ἐν τῷ περὶ φιλοσόφων 

᾿ αἱρέσεων ἴ. 2, π. 12. ἐν τῇ φυσιχῇ 
κατὰ τὴν ἀρχαίαν ΥἹΠΙ. 1, η. 65. 68. 
70. ἐν τοῖς χρονιχοῖς [. 1, η. 10. 4, 
ἢ. 1. 1]. 1, η. 4. 3, η..3. ὃ, ἢ. 23.188, 

ἢ. 12. ΠῚ. ἢ. 2. .1ὉΝ. 9, η. 7.0.1, 
ἢ. 7. 3, 0. 3. Ἴ]. 7,.ν..7. ὙΠ. 2, 
ἢ. 1. 3. 8, ἢ. δ. Χ. δ, η. 1. 7, η. 9. 

11. ἢ. 2 Χ. ἡ. 7. 9. ἐν τρίτῳ τῶν χρο- 
νιχῶν ΙΥ΄. 4, ἢ. 4. 6, ἢ. [. 

᾿ἈἈπολλόδωρος ὁ ̓ Αθηναῖος ἐν τῇ συναγωγῇ 
τῶν δογμάτων ΥἹΪ, 7, η. 3. 

᾿Απολλόδωρος ὁ ̓ Επιχούρειος Χ. ἢ. 5. 7. 
ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ Ἐπιχούρου βίον 
Χο. 2. 

Ἀπολλόδωρος χαὶ Σύλλος ὙἼ|. 1,1). 33. 
47. 47. 51. 

᾿Απολλόδωρος ὁ Κυζιχηνὸς ΙΧ. 7, ἢ. 6. 
᾿Απολλόδωρος ὁ λογιστιχὸς [. 1, ἢ. 3. 

ΥΙΠ. 1, .11. 

Ἀπολλοφάνης ΥἹΙ. 1,η. δΆ. ἐν τῇ φυσιχῇ 
Υ.1,...70. 

Ἀπολλωνίδης ὁ Νιχαεὺς ἐν τῷ πρώτῳ 
τῶν εἰς τοὺς Σίλλους ὑπομνημάτων ΙΧ. 
12,1}. 1. 

Ἀπολλώνιος ὙΠ]. 1, .1.. 25. 
Ἀπολλώνιος ὁ Τύριος ΥἹΙ. ἵ, ἢ. 2. 8. 19. 

ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ζήνωνος ΥἹΙ. 1, 
ῃ. 3. 

᾿Αρισταγόρας ΡΥ. ῃ.7. 
Ἀρισταγόρας ὁ ἈΙιλήσιος ἴ. 3, ἢ. ὁ. 

Ἀρίστιππος ΥΠ1]. 2, η. 6. περὶ τῆς ἦδο- 
νῆς Χ. ἢ. 3. ἐν πρώτῳ περὶ παλαιᾶς 
τρυφῆς 1.7, ἢ. 2.0.1, ἢ. 5. ἐν τετάρτῳ 
περὶ παλαιᾶς τρυφῆς {{.- 6, ἢ. 7. 6, 

Ὦ. 4, }Π1{. ἢ. 23. ΙΥ. 3, η. 0. Υ͂. 2, 
η.7. 

Αρίστιππος ὁ Κυρηναῖος ἐν τῷ περὶ φυ- 
σιολόγων Υ|}. 1, η. 19. 

᾿ἈΑριστόξενος 1. 1, πῃ. 14. 11. ὅ, η. 3. 
ΠῚ. ἢ. 10. 25. Υἱ!. 1, η.1.5. 8. 4, 
ἢ. 1. 6. ἐν τοῖς ἱστοριχοῖς ὑπομνήμασ: 

ΙΧ. 7, η. 8. ἐν δεχάτῃ παιδευτιχῶν νό- 
μων ΥΠ], 1, π. 158. ἐν τῷ Πλάτωνος 
βίῳ Υ. 1, πη. (4. ἐν τῷ περὶ ΠΠυϑαγό- 
ρον χαὶ τῶν γνωρίμων αὐτοῦ [. 11, 
ῃ. ὅ ἐν τοῖς σποράδην 1.9, η. 2. 

Ἀριστόξενος ὁ μουσιχὸς Υ. 6, ῃ. 7. ΥἹΗ. 

1, ἢ. (3. 
Ἀριστόξενος ὁ Σπινθάρου []. 5, ἢ. 8. 
Ἁριστοτέλης 1. 1, η. 3. 7, π. 5. 11. 5, 

η. Ἴ. 10. 24. {Π. η. 25. Υ. 3, ἢ. 8. 
ΥΠ͵1.1, ἢ. 18. (9. 2, η. 1.9. 11. ΙΧ. 

δ, ἢ. 4. 8, ἢ. δ. 11, η. 9.Χ. ἡ. 17. ἐν 
Δηλίων πολιτεία ΥΠ|]. 1, ν. 12. ἐν 
ἐπιτομῇ τῶν ῥητορικῶν 1{. 8, ἡ. (9. 
ἐν τῷ ἑδδόμῳ τῶν ἠθιχῶν Υ. (.η. 11. 
ἐν τῷ περὶ τῶν χνάμων Υ1{. 1, ἢ. 19. 
ἐν τῷ μαγιχῷ ΡΓ. π. 1. 8. ἐν τῷ περὲ 
παιδείας ΙΧ. 8, π. 4. ἐν τρίτῳ περὶ 
κοιητικῆς [{. 5, ἢ. 25. ἐν τῷ περὶ τῶν 
ποιητῶν Υ]11. 2, Π. 8. ἐν πρώτῳ περὲ 
ποιητῶν [ΠΠ.- ἡ. 32. ἐν τῷ σοφιστῇ 

1. 2, ἢ. 3. ἐν πρώτῳ περὶ φιλοσο- 
φίας ῬΓ. ἢ. 6. 

Ἀριστοφάνης [1]. 5, ἢ. ὅ. 11. ΤΥ]. 3. η. 4. 
ἽἭρωσι Υ11{. 1, ἢ. 19. Νεφέλαις 11. 
5, ἢ. 2. 

Ἀριστοφάνης ὁ γραμματιχὸς ΠῚ. η. 37. 
Χ. ἢ. ὃ. 

᾿Αριστοφῶν Πυθαγοριστῇ ΥἹ1. 1,.η. 20. 
᾿Αρίστων ΥἹ. 6, π. 9, ἐν τῷ περὶ Ἧ ρα" 

χλείτον ΙΧ. 1,.ὴ 4. 
Ἀρίστων ὁ Κεῖος Ὗ. ὃ, π. 7. 
Ἀρίστων ὁ Χῖος ΙΥ̓́« 6, ἢ. 10. ΥἹ. 9, 

ῃ. 3. 

Ἀρχεσίλαος ἐν ἱστορίᾳ Υ. 2, ἢ. 1. 
Ἀρτεμίδωρος ὁ διαλεχτιχὸς ἐν τῷ πρὰς 
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Χρύσιππον ΙΧ. 8, ἢ. 4. 
Ἀρχέδημος ΥΠ]. 1, ἢ. 33. 48. 51. 53. 

ἐν τινὲ περὶ στοιχείων 1]. 1, ἢ. 68. 
ἐν τῇ περὶ φωνῆς ΥἹΙ. 1, ἢ. 38. 

Ἀρχέτιμος ὁ Συραχόσιος !. 1, ἢ. 14. 
Ἀρχώοχος [Χ..11:,Ὡ. 8. 
Ἀσχάνιος ὁ ̓ Αὐδηρίτης ΙΧ. 11], η. ὃ. 
Αὐτόδωρος [ἰπιπο Ἀντίδωρος ] ὁ Ἔπι- 

χούρειος Υ. 6,η. 7. 
Ἀχαϊχὸς ἐν ἠθιχοῖς ΥἹ. 8, ἢ. 1. 

᾿ἈΑχα:ὸς ἐν τῇ σατυριχῇ Ὀμφάλῃ 1. 18, 
". 10. 

Β. 

Βίων ἐν ταῖς διχτριθαῖς [1]. 8, η. 4. 
Βόηθος ἐν ἑνδεκάτῳ περὶ εἱμαρμένης ΥἹ. 

1,0. 74. ἐν τῇ περὶ φύσεως Υ!. 1, 
ἢ. 72. 

δ 

Γλαῦχος ΥΠΕΙΙ. 2, ἢ. 

[λαῦχος ὁ 'Ρηγῖνος ΙΧ. 7, ἢ. 6. 

ἂ 

Δαίδαλος ὁ Πλατωνιχὸς [. 1,2. 7. 

Δάμων ὁ Κυρηναῖος [. 1, ἢ. 14. 

Δείναρχος ἐν τῷ πρὸς Ξενοφῶντα ἀπο- 

στασίου 1Π- 6, πη. 8. 

Δείνων ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν ἱστοριῶν ΡΥ. 

ἢ. 6. ἐν Περσικοῖς ΙΧ. 8, ἢ. 1. 

Δημήτριος ΙΧ. 7. ἡ. 7. 

Δημήτριος ὁ Βυζάντιος 1. 5, ἢ. 5. 6. 

Δημήτριος ὁ Μάγνης 1. 6, ἢ. 8. 1]. 3. 

ΥἹΙ. 4, ἢ. 1. ΙΧ. 7, η. 3. Χ. η. 7. ἐν 

τοῖς ὁμωνύμοις 1. 1, Ὡ. 11. 4, ἢ. 8. 

10, ἢ. 10. . 1, 5. ὅ. 5, η. 2.6, ἢ. ὁ. 

ΥἹΙ. , ἢ. 11. 5, ἢ. ὅ. ΥἹΙ. 1,1. 27. 8, 

". 2. 7, ἢ. 8. 9. Υ11]. 6, η. 3. 7, η. 4. 
ΙΧ. 1,π. 10. 5, ἢ. 5. 7, ἢ. 2. 

Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς 1. 5,.ν. 23. ἐν 
τῇ τῶν ἀρχόντων ἀναγραφῇ 1]. 1, Π. 1. 
Ι1. 3, π. 3. ἐν τῷ περὶ γήρως [1]. 8, 

η.9. ΙΧ. 2. ἢ. 4. ἐν τῇ Σωχράτους 

ἀπολογίᾳ ΙΧ. 1, ἢ. 10.9, 5. 1. 

Δημήτριος ὁ Τροιζήνιος ἐν τῷ χατα σο- 

φιστῶν βιδλίῳ ΥἹ". 2, ἢ. 11. 
Δυμόξιχος ὁ Δέριος ἴ. 85, ἢ. ὅ. 
Δημόχριτος ὁ Ἀδδηρίτης 1. 1, η. 2. 1Χ. 

11, ἢ. 8. 3. περὶ ἀτόμων Χ. ἢ. 3. ἐν 
τῷ μιχρῷ διαχόσμῳ ΙΧ. 7. η. 9. 

Δίδυμος ἐν συμποσιαχοῖς Υ. ὅ, ἢη.6. 
Διευχίδας ἐν πέμπτῳ Μεγαριχῶν . 2, 

". 9. 
Δικαίαρχος ἴ. 1, η. 14. ΠΠ]. ἢ. 25. 81. 
ὙΠ. 1,2. 21. ἐν πρώτῳ περὶ βίων 
111... 5. 

Διογένης ΥἹΙ. 1.,, ἢ. 561. 53. 
Διογένης ὁ Βαδυλώνιος ΥἹΪ. 1, ἢ. 32. 

38 29. ἐν τῇ διαλεχτιχῇ τέχνῃ ΥἹ]. 1, 
")". 48. ἐν τῇ περὶ φωνῆς τέχνῃ Υ]. 1, 
ἢ. 38. 439. : 

Διογΐνης ὁ Ἐπικούρειος ἐν τῇ πρώτῃ τῶν 

ἐπιλέχτων Χ. ἢ. 20. [δ. 97 οὐϊ!. Μεί- 
υοην.} ἐν τῇ πέμπτῃ Χ. ἢ 126. ἐν τῇ 

εἰχοστῇ Χ. η. 30. ἐν τῷ δωδεχάτῳ Χ. 
Ὠ. 26. ἐν τῇ ἑπταχαιδεχάτῃ Χ. πῃ. 28. 
ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Ἐπιχούρον ἠθικῶν 
δογμάτων Χ. η. 26. 

Διογένης ὁ χυνιχὸς ΥἹΙ. 1. ἢ. 66. ἐν τῷ 
[Ι}ορδάλῳ ΥἹ. 2, ἢ. 1. 

Διόδοτος ΙΧ. 1,η.7. 
Διόδωρος ἐν ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ 

ΙΥ. 1,0. 6. 
Διόδωρος ὁ Ἐφέσιος 11. 2, ἢ. 11. 
Διοχλῆς ΥἹ. 1, η. ὅ. 7. 2, ἢ. 1. 6. 

ἢ. 4.7. 8, ἢ. 1. 9,. 3. ΝΗ]. 4, η. 

7, Ὦ. 1. 3. 1Χ.11.η. 1.5. Χ. ιν. 7. 
τοῖς βίοις τῶν φιλοσόφων [{. 6, ἢ. 1 
8, ἢ. 4. 

ῳω σι 

4η γ 

ῷ 

᾿ Διοχλῆς ὁ Μάγνης ἐν τῇ ἐπιδρομῇ τῶν 
φιλοσόφων ΥἹΙ!. 1, ἢ. 36. 2, τι. 6. ἐν 
τῇ τρίτῃ τῆς ἐπιδρομῆς Χ. η. 6. 

Διονύσιος ΥΠΠ. 1, π. 25. 
Διονύσιος ὁ Ἁλιχαρνασσεὺς Χ. ἢ. 3. 
Διονύσιος ὁ Καρχηδόνιος [1. 10, π. 1. 
Διονύσιος ἐν Κριτιχοῖς ἰ. 1, η. 9. 

Διονύσιος ὁ Μεταθέμενος Υ. 6, π.7. 

Διονύσιος ὁ Σπίνθαρος Υ͂. 6, π. 7. 
Διονύσιος ὁ Στωιχὸς ΥἹ. 2, ἢ. 6. 
Διονυσόδωρος 11. 5, ἢ. 22. 

Διοσχουρίδης ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασιν 

Ι. 2, ἢ. 16. 
Διότιμος ὁ Στωιχὸς Χ. ῃ. 3. 
Δοῦρις 1 1, ἢ. 1. 4,η. 1.6,η. 1.6, 

ἢ. 1.11. 5, ἢ. 4. ἐν τῷ περὶ ζωγραφίας 
1.1, ἢ.11. ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἱερῶν 
1.11, ἢ. 7. 

Ε. 

Ἕ καταῖος Γτ. ἡ. δ. 7. ἐν τῇ πρώτῃ περὶ 
τῆς Αἰγυπτίων φιλοσοφίας ῬΓ. ἢ. 7. 

Ἑκχάτων ΥἹΙ!. 1, η. 8. 54. 7, η. 3. ἐν τῶ 
δευτέρῳ περὶ ἀγαθῶν ΥἹΙ. 1, η. 66. 
τῷ τρίτῳ ΥἹΙ. 1, 59. τῷ ἐννεακαιδε- 
χάτῳ ὙΠ. 1, η. 60. ἐν τῷ πρώτῳ περὶ 
ἀρετῶν ΥἹΙ]. 1, η. 54. ἐν τῷ τρίτῳ ΥἹΙ. 
1, ἢ. 65. ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ παθῶν 
ὙΠ. 1, η. 08. ἐν τῷ τρισχαιδεχάτῳ 
περὶ παραδόξων ΥἹ]. 1, ἢ. 64. ἐν τῷ 
περὶ τελῶν ΥἹ. [, ἢ. 53. ἐν ἑδδόμῳ 
περὶ τέλους ΥἹῖ. 1, π. 60. ἐν ταῖς 
χρείαις ΥἹ. 1,.. 4. ΝἼ[. 5, η. 4. ἐν 
τῷ πρώτῳ ΥἹ. 2. ἢ. 6. 6, ἢ. 2. ἐν 
τῷ δευτέρῳ ΥἹΙ. 1, η. 22. 

Ἔλευσις ἐν τῷ περὶ Ἀχιλλέως ἴ. 1, πη. 7. 
Ἐμπεδοχλῆς ΙΧ. 11... 8. ἐν τοῖς χαθαρ- 

μοῖς Υ11. 2, ἢ. 1. 12. 
Ἐπίχουρος ΙΧ. 8, ἢ. 4. 11, ἢ. 13. ἐν τῷ 

περὶ αἱρέσεων Χ. η. 28. ἐν τῶ περὶ αἷ- 
ρέσεων χαὶ φυγῆς Χ. τ. 28. ἐν τῇ πρώτῃ 
περὶ βίων Χ. π. 26. 28. ἐν τῇ δευτέρα 
Χ. ". 26. ἐν ταῖς διαπορίαις Χ. ἢ. 26. 
ἐν ἐπιστολαῖς Υ1]. (, η. 7. 8. Χ. η. 4. 
6. 7. πρὸς Εὐρύδιχον Χ. η. 8. πρὸς 
Θεμίσταν Χ. πῃ. 3. πρὸς ἸΣομενέα Χ. 
Ὡ. 10. πρὸς Λεόντιον Χ. τι. ἃ. πρὸς 
τοὺς ἐν Μιτυλήνῃ φιλοσόφους Χ. ἢ. 3. 
28. πρὸς Πνυϑθοχλέα Χ. ἢ. 3. ἐν ἐπιτομῇ 
πρὸς Ἡρόδοτον Χ. ἢ. 20. μεγάλῃ Χ. 
ῃ. 24. μιχρᾷ Χ. πη. 20. 27. ἐν τῷ χα- 
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νόνι Χ. ἢ. 70. ἐν ταῖς χυρίαχις δόξ--: 
Χ. ἡ. 20. ἐν τῷ πρώτῳ Μετροδώρῳ 
Χ. ἢ. 11, ἐν τῷ περὶ τῆς ῥντορκκῆς 
Χ. ἢ. 7. ἐν τῇ δωδεκάτῃ τῶν στοιχειω- 
σεων Χ. ἢ. 24. ἐν τῷ συμποσίῳ Χ. 
Ὡ. 26. ἐν τῷ περὶ τέλους Χ. ἃ. 3. 1. 
ἐν τῷ τρίτῳ Τιμοχράτει Χ. Ὡ. 11. ἐν 
τοῖς περὶ φύσεως Χ. ἢ. 25. 26. ἐν τοῖς 
ἑπτὰ καὶ τριάχοντα βίδλοις ταῖς τεα 
φύσεως Χ. ἢ. 24. ἐν τῇ πρώτῃ Χ. 
ῃ. 24. ἐν τῇ δευτέρᾳ Χ. ἢ. 24. ἐν τὸ 
ἐνδεχάτῃ Χ. ἢ. 25. ἐν τῇ δυωξεκῖτι 
Χ. ῃ. 24. 25. ἐν τῇ τετταραχαιξεχατη 
Χ. ἢ. 24. ἐν τῇ πεντεχαιδεχάτῃ Χ. 
ῃ. 24. 

Ἐπίχτητος Χ. ἢ. 3. 

᾿Επίχαρμος κωμῳδοποιὸς ΠΠ|. ἢ, 11. 
᾿Ερατίστραξος ΥὙΠ!. 7. η. 10. 
Ἐρατοσθένης 1. 11, ἢ. 6. ΥἹ. 5, ἢ. 5. 
ὙΠ. 1, πη. 25. ἐν ὀγδόῃ περὶ τῖ: 
ἀρχαίας χωμῳδίας Υἱ1. 1, ὦ. 7. ἐν 
τοῖς πρὸς Βάτωνα ΥἹ1ΐ. 8, ἢ. 3. ἐν 
τοῖς ᾿Ολυμπιονίχαις ὙΠ. 2, ἢ. 1. ἐν 
τῷ περὶ πλούτου χαὶ πενίας ΙΧ. 11]. 
ἢ. 6. 

Ἕρμαρχος ἐν ἐπιστολαῖς Χ. ἢ. 9. 
Ἕρμιππος [. 8, ἢ. ὅ. 8, ἢ. 3.9, 1. 

11, η. ἅ. 1]. 5, ἢ. 18. 10, ἢ. 8. 11, 
ἢ. 9. ΠΠ. η. 2. 1Υ΄. 6, ἢ. 20. Υ. 5. 
η. 12. 5, ἢ. 8. 6, π. 6.Υ]. 1, ὃ. 2. δ, 
ῃ. 2. ΥἹΙ. 7, η. 7. ΥΠΠ. 1... ἢ 1. 21. 
2, ἢ. 1.2. 11.7, η.4.1Χ. 1, ὃ.. 3... 
ῃ. 5.7, η..11. Χ. ἡ. 2. 9. ἐν τῷ ττρ 
᾿Αριστοτέλους Υ͂. 1, ἢ. 1. ἐν τοῖς θέας 
[.ῦ1,... 7. 1.3, ἢ. 9. Υ͂. 1, 4. 
ἐν τῷ περὶ Θεοφράστου [|. 6, ἢ. 10. 
ἐν τῷ πρώτῳ περὶ μάγων Ῥτ. ἢ. 6. 
ἐν δευτέρῳ περὶ Πυθαγόρου ΗΠ. 1, 
ῃ. 8. ἐν τῷ περὶ τῶν σοφῶν [. 1, 5. 14. 
ἐν τετάρτῃ περὶ τῶν ἑπτὰ σοφῶν ΥΠ1. 
8, τι. 3. 

Ἑρμόδωρος ΡτΓ. ἢ. 6. 11. 10, ἢ. 1. {Π. 
ἢ. 8. 

Ἑρμόδωρος ὁ Πλατωνιχὸς ἐν τῷ περὶ 
μαθημάτων Ρε. ἢ. 2. 

Εὐάνθης ὁ Μιλήσιος 1. 1, ὃ. 7. 

Εὐδουλίξης [{. ὅ, ἢ. 21. ἐν τῷ περὶ Διο- 
γένους ΥἹ. 2, ἡ. 1. 

Εὐόδουλος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Διογένους 
πρᾶσις ΥἹ. 2, η. 5. 

ἙΕύδημος ΥἹ1]. 1, 0. 33. ἐν τῦ περὲ τῶν 
ἀστρολογουμένων ἱστορίᾳ ἴ. 1, ὦ. 2. 

Εὐδγμος ὁ 'Ῥόδιος ῬΓ. ἢ. 6. 
Εὔδοξος ἐν γῆς περιόδῳ Ρτ. Ὡ. 6. ἴ. 1, 

ῃ. 7. ΥΠ1}1. 8, ἢ. ὅ. ἐν τῇ πρώτῃ τῆς 
περιόδον ΙΧ. 11, . 9. 

Εὐδρομος ΥἹ]. 1, 5. 38. ἐν τῷ ἢϑιυν 
στοιχειώσει ΥἹΪ. 1, ἢ. 32. 

Εὐθύφρων ὁ ᾿Ηραχλείδου τοῦ Πονττιχοῦ 
Ι. 9, ἢ. . 

Εὔμηλος ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν ἱστοριῶν Υὶ 
ι,..7. 

Εὔπολις ἐν Ἁστρατεύτοις {Π]. ἢ. 9. ἐν 
Κόλαξι ΙΧ. 8, ἢ. 1. 

Εὐριπίδης 1. 2, ἢ. 8. ΥἹἝ 1, π. 15. 
ΙΧ. 11, ἢ. 8. ἐν Ἀνδρομέδῃ ΙΥ̓΄. 6, 
ι. 3. Δύγῃ "1. 5, 16. Βελλεροφονῖτ 
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ΙΨ. ὁ, η,. 6. Ἰϊξίονι ΙΧ. 8, η. 7. Ατ- 
χυμνίῳ {Π]. πη. 38. ΠΙαλαμήδει 1]. ὅ, 
ῃ. 23. Φαέθοντι ||. 3, η. 5. 

Εὔφαντος ἐν ἱστορίαις [1. 17, ἡ. 16. 
Ἑύὐτορίων 1Π{. ἢ. 28. 
Ἔφορος 1. 1, π. 14. 7, ἢ. 2. 5. ἐν τῇ 

πέμπτῃ καὶ εἰχοστῇ 11. 6, ἢ. 10. 

2. 

Ζεῦξις ἐν τῷ περὶ διττῶν λόγων ΙΧ. 11, 
ῃ. 12. 

“Ζηνόδοτος ὁ Στωιχὸς ΥἹΙ. 1, ἢ. 26. 
Ζήνων ὁ Ἐλεάτης ΙΧ. 11, η. 8. 
Ζήνων ὁ Κιτιεὺς ΥἹΙ. 1, π. 51. 602. 64. 

ΨὙΠ|. 1, ἢ. 25. Χ. η. 17. ἐν τῷ περὶ 
ἀνθρώπου φύσεως ΥἹΙ. Ἷ, πη. 651. ἐν 
τῷ περὲ λόγον ΥἹΙ. 1, ἢ. 33. ἐν τῷ 
περὶ τοῦ ὅλον ΥἹ]. 1, ἢ. 68. 70. ἐν τῷ 
περὶ οὐσίας ΥἹΙ. 1, π. 68. ἐν τῷ περὶ 
παθῶν ΥἹ!. 1, ἢ. 63. ἐν πολιτείᾳ ΥἹΙ. 
1, ἢ. 64. 66. 

Ζήνων ὁ Ταρσεὺς ΥἹΙ. 1, ἢ. 51. 
Ζωΐλος ὁ Περγαῖος ΥἹ. 2. ἢ. 6. 

Η. 

Ἡρακλείδης 1. 1, ἢ. 3. 7, ἢ. 6. ΠΠ. 5, 

ῃ. 23. 12, ἢ. 1. 9. 18, π. 14. 17. 18. 

11]. ἢ. 21. ἐν τῇ περὶ ἄπνουν ΡΓ. ἢ. 8. 
ὙΠ|. 2, ἢ. 11. ἐν τῇ περὶ ἀρχῆς [. 7, 
ἢ. ἴ. ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Σατύρον βίων 
Ὑ11. 1, ἢ. 21. ΙΧ. δ, ἢ. 5. ἐν τῇ 
ἐπιτομῇ τῶν τοῦ Σωτίωνος Υ͂. ὅ, ἢ. ὃ. 
ὙΠ. 2, ἢ. 1. Χ. ἢ. 1. ἐν τοῖς περὶ 
νόμων ΙΧ. 8, ἢ. 1. ἐν τῷ περὶ νόσων 
Υ11. 2, ἢ. 1.6. 

Πραχλείδης ὁ Ἡοντιχὸς ὙΠ. 1, η. 4. 

Πραχλείδης ὁ τοῦ Σεραπίωνος ἐν τῇ Σω- 
τίωνος ἐπιτομῇ ΥἹΙ!. 1, ἢ. δ. 28. 2, 
ῃ. 3. 

“Πρακλείδης ὁ Ταρσεὺς ΥἹΙ. 1, ἢ. 6Ά. 
Ἡράχλειτος 1. 1, ἢ. 2. 4, ἢ. 3. 5,0. 6. 

ΠῚ. η. 8. Υ͂ἹΙΙ. 2, Ω. 6.ὄ 1Χ. 11, η. 8 
Ἡράκλειτος ὁ φυσιχὸς ὙΠ. 1, 
Ἡρόδοτος ΡΓ. ἢ. 6. ]. 1, ἢ. 1. 2. Υἱ!. 

ι, ἢ. 1.1Χ.7. ἡ. 2. ἐν τῇ πρώτῃ Ι. 8, 
ῃ. 1. 7,η.1. 

“Ἡρόδοτος ἐν τῷ περὶ ᾿Επιχούρον ἐφη- 
θείας Χ. ἢ. 8. 

"Ἡσίοδος ΥἹ1. 1, ἢ. 21. Χ. η. 2. 

Θ. 

Θεαίτητος ὁ ποιητὴς ΙΥ. ὅ, ἢ. 6. ΥΠΙ. 
1, ἢ. 25. 

Θεοξόσιος ἐν τοῖς σχεπτιχοῖς χεφαλαίοις 
ΙΧ. 11, ". 8. 

Θεόδοτος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν πρὸς Ἐπί- 
χονρὸν Χ. ἢ. 2. 

Θεόδωρος ἐν τῷ περὶ αἱρέσεων 1]. 8, ἢ. 2. 
Θεόχριτος ὁ Χῖος Υ͂. 1, ἢ. 8. 
Θεόπομπος ἐν Ἡδυχάρει 111. ἢ. 22. 
Θεόπομπος ἴ. 10, ἢ. ἴ. 11, ἢ. 2. ΠΙ. 

ἢ. 39. ΥἹ. 1, η. 8. ἐν τοῖς θαυμασίοις 
1. 10, ἢ. 11. 11, ἢ. 3. ἐν τῇ ὀγδόῃ 
τῶν Φιλιππιχῶν ὕΓ. ἢ. 6. 

Θεοφάνης ἐν τῷ περὶ γραφικῆς {. 8, 
ῃ. 19. 

Θεόφραστος Υ̓ἹΙ. 1, ἢ. 25. 2, ἢ. 2. 1Χ, 
1, ἢ. ὅ. ἐν τῇ ἐπιτομῇ ΙΧ. 3, η. 1. 
ἐν τῷ Μεγαριχῷ ΥἹ. 2, π. 8. ἐν τῇ 
πρὸς Φανίαν ἐπιστολῇ Υ. 2, Ὠ. 5. ἐν 
τοῖς φνσιχοῖς ΙΧ. 3, ἢ. 2. 

Θρασύλος 11. ἢ. 1. 35. 86. ΙΧ. 7, πῃ. ὅ. 
6. 13. ἐν τοῖς πρὸ τῆς ἀναγνώσεως 
τῶν Δημοχρίτου βιδλίων ΙΧ. 7, ἢ. 9. 

Κ. 

᾿ἰδομενεὺς 11]. ὅδ, ἢ. 5. 7, ἢ. 2. ΠΠ|. η. 24, 
ἐν τοῖς περὶ τῶν Σωχρατιχῶν [{. ὅ, 

ἢ. 5. 

Ἱερώνυμος [. 1, ἢ. 6. ΥἹΕΙ͂. 1, η. 19. 
2, ἢ. 3. ΙΧ, 1, η. 11. ἐν τῷ περὶ 
ἐποχῆς [{. 9, η. 1. ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 
σποράδην ὑπομνημάτων 1. 1, ἢ. 4. 
ΤΠ. 3, η. 9. 

Ἱερώνυμος ὁ 'Ρόδιος 11. 5, ἢ. 10. 
᾿Ιοῦστος Τιδεριεὺς ἐν τῷ στέμματι [Π. 

δ, 11. 20. 

Ἵππαρχος ΙΧ. 7, η. 1]. 

Ἱππίας 1. 1, η. 8. 
ἹΙππόθοτος Υ. 6, ἢ. 6. ΥἹ. 5, η. 1. 9, 

ἢ. 2. 11. 1,.η. 20. 31. ΥΠ11. 1, η. 22. 
2, Ὦ. 1. 11. 1Χ. 1. ἢ. 4. ἤ, η. 7. 12, 
ἢ. 7. ἐν τῷ περὶ αἱρέσεων Ρε. ἢ. 19. 
11. 8, ἢ. 8. ἐν τῇ τῶν φιλοσόφων 
ἀναγραφῇ 1. ἴ, η. 14. 

ἹἹπποχράτης ΙΧ. 11, ἡ. 8. 
Ἱππῶναξ 1. δ, ἢ. 8. 6. 9, ἢ. 2. ΤΥ. 7, 

η.11. 

Ἰσίδωρος ὁ Περγαμηνὸς ΥἹΙ͂. 1, η. 29. 
Ἴστρος 11. 6, ἢ. 15. 
Ἴων ὁ Χῖος 1. 11, π. 7. 11. 5, ἢ. 7. ἐν 

τοῖς τριαγμοῖς ΥἹΙ. 1, η. ὅ. . 

Ι. 

Καινεὺς ΙΥ΄-. 1,. 6. 
Καλλίας ἐν Πεδήταις 1]. δ, η. 2. 
Καλλίμαχος ΙΧ. 3, ἢ. 3. ἐν τοῖς ἐπιγράμ- 

μᾶσι ἴ. 4, ἢ. 8. ΙΧ. 1, η. 13. ἐν τοῖς 

ἰζμόοις 1. 1,. 1. 3. 7. ἐν τοῖς πί- 
ναξι Υ]11. 8, ἢ. 2. 

Καρνεάδης Χ. ἢ. 17. 
Κάσσιος ὁ σχεπτιχὸς ΥἹ]]. 1, η. 28. 29. 
Κερχιδᾶς ὁ Μεγαλοπολίτης ἢ Κρὴς ἐν 

τοῖς μελιάμθοις ΥἹ. 2, ἢ. 11. 
Κλεάνθης Υ]]. 1, ἢ. 51. 58. δ4. 65. 70. 

ἐν τῷ περὶ τῶν ἀτόμων ΥἹ]. Ι, ἢ. 68. 
ἐν τῷ περὶ ἡδονῆς ΥἹ. 1, ἢ. 53. ἐν 
τῷ περὶ χαλχοῦ ΥἹΙ. 1, ἢ. 15. 

Κλέχρχος 1. 1, ἢ. 7. ἐν τῷ Πλάτωνος 
ἐγχωμίῳ ΠΠ. ἢ. 1. 

Κλέαρχος ὁ Σολεὺς ἐν τῷ περὶ παιδείας 
ὕγ, ἢ. 6. 

Κλέαρχος ὃ φιλόσοφος Ϊ. 4, ἢ. 9. 
Κλείταρχος ἐν τῇ ξΣωδεκάτῃ ΡΥγ. ἢ. ὅ. 
Κλειτόμαχος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν αἷ- 

ρέσεων [{. 8, ἢ. 8. 
Κλεομένης ἐν τῷ παιδαγωγιχῷ ΥἹ. 2, 

". 9. 
Κλύτος [. 1, η. 3. 

917 

Κράτης ὁ ̓ Αθηναῖος [Π. (8, η. 3. 
Κρατῖνος [ὁ πρεσδύτερος ] Ἀρχιλόχοις 

ρι, ἢ. 9. Κλεοῤουλίναις 1]. 6, η. Ι. 
Χείρωσι 1. 3, ἢ. 15. 

Κρατῖνος [ὁ νεώτερος  Πυθαγοριζούσῃ 
ὙΠ]. 1... 20. Ταραντίνοις ὙΠ]. 1, 

. ἢ, 20. Ψενδυθολιμαίῳ {{{. ἢ. 22. 
Κρίνις ΥἹΙ. 1, ἡ. 43. 48. ἐν τῇ διαλεχ- 

τιχῇ τέχνῃ ΥἹ]. 1, η. 48. 49. 
Κρότων ἐν τῷ Καταχολυμδητῇ ΙΧ. Ι, 

ῃ.7. 
Κωμιχῶν τις 11. 10, ἢ. 4. ΕΥ̓͂. 3, ἢ. 7. 

Λ. 

Λέανδρος ὅ Μιλήσιος ἴ. 1, η. 7. 14. 
Λόδων ὁ Ἀργεῖος ἐν τῷ περὶ ποιητῶν [. 

1, η. 8. 10, ἢ. 6. 

Λυχόφρων ἐν σατύροις οὖς Μενέδημον 
ἐπέγραψε 1]. 17... 15. 

Λύχων Υ͂. !, τ). 10. 
Δυσανίας ὁ Αἰσχρίωνος Υ͂!. 2, ἢ. 8. 
Λυσίας ἐν τῇ ἀπολογίᾳ τοῦ Σωχράτους 

11. 56, ἢ. 20. ἐν τῷ κατὰ Νιχίου ]. 2, 
ῃη. 7. 

Λύσις ὃ Ταραντῖνος ἐν ἐπιστολῇ πρὸς 
Ἵππαρχον ΥἹΙ. 1, πη. 22. 

ΜΝ. 

Μάγων (οἱ τὰ περὶ ) γράψαντες ΡΓ, ἢ. 0. 
Μάνεθως ἐν τῇ τῶν φυσικῶν ἐπιτομῇ ἢτ. 

ῃ. 7. ᾿ 
Μελάνθιος ὁ ζωγράφος ἐν τοῖς περὶ ζωγρα- 

φιχῆς ΙΥ. 3. η. 4. 
ΜΘ τΑΥΟ: ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ δοξῶν 1Π. 

8, Ὦ. 8. 
Μένανδρος ὁ χωμιχὸς Διδύμοις ΥἹ. ὅ, 

ἢ. 2. Ἱπποχόμῳ Υ͂Ἱ. 3, ἢ. 2. 
Μένιππος ἐν τῇ Διογένους πράσει ΥἹ. 2, 

ῃ. 4. 
Μηνόδοτος 11. 8, ἢ. 19. ΙΧ. 12, η. 7. 
Μητρόδωρος ἐν τῷ περὶ εὐγενείας Χ. 

π. 1. ἐν τῷ Τιμοχράτει Χ. ἢ. 28. 
Μητροχλῆς ἐν ταῖς χρείαις ΥἹ. 2, ἢ. δ. 
Μίμνερμος [. 2, ἢ. 13. 
Μινύης Ι. 1, ἢ. 6. 
Μνησίλοχος 1]. δ, Ὦ. 2. 

Μνυῃσίυμαχος ᾿Αλχμαίων ΥἹΙ1. 1, ἡ. 20. 
Μυρωνιανὸς ὁ Ἀμαστριανὸς ἐν τοῖς ἰσ- 

τοριχοῖς χεφαλαίοις Χ, ἢ. 2. ἐν τῷ 
πρώτῳ τῶν ἱστορικῶν ὁμοίων χεφα- 
λαίων ἸΥ͂. 2. ἢ. 10. Υ. 2, ἢ. 3. ἐν 
ὋὉμοίοις ἴ. 10, ἢ. 12. 1Π{.ν.. 29. Ὺ. 
ἃ, ἢ. δ. 

Ν. 

Νεάνθης Π{. . Ἃ. 5. ΥἹ. 1, η. 7. ΥΗ. 
4, ἢ. 2. 8. 

Νεάνθης Κυζικηνὸς [. 7, ἢ. 6. ΠΠ|. η. 20, 
ὙΠ1. 2, ἢ. 11. [Χ.1,. η. 3. 

Νιχόλαος Χ. ἢ. 3. 
Νικόμαχος Υ̓ἹΙΙ. 8, η. 2. 
Νουμήνιος ΙΧ. 11, ἢ. 6. 
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Ξ 

Ξάνθος ὁ Λυδὸς Ἀγ. ἢ. 2. 
Ξάνθος ἐν τοῖς περὶ Ἐμπεδοχλέους ΥἹ[]. 

2, ἢ. 9. 

Ξενοφάνης 1. 1, η. 2.ὄ 1Χ. 11, η. 8. ἐν 
ἐλεγείᾳ ΥΠΠ1. {, ἢ. 20. 

“Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος ἴ. 10, ἢ. 4. 

Ξενοφῶν [].- 5, ἢ. 12 οἱ 24. τῶν ἠθιχῶν 

ἀπομνημονευμάτων [Π|.- ἢ. 24. ἐν 
τρίτῳ τῶν ἀπομννημονευμάτων [Π|]. 
Ὠ. 24. ἐν Κύρον παιδείᾳ Π}. ἢ. 24. 
ἐν Συμποσίῳ 1. 5, ἢ. 14. 15. }1]. 
ἢ. 24. ἐν Σωχράτους ἀπολογίᾳ 1]. 
η, 24. 

ο 

Ὀλυμπιόδωρος ὁ ᾿Αθηναίων προστάτης 
ΥἹΙ. 2, ἢ. 3. 

Ὅμηρος Ἰ. 6, η. 2. 1Π]. η. 8. 111. 2, 
ἢ. 11. 1Χ. 11, η. 6. 8. 

Ὀνήτωρ [Π-. 12, η. 3. ἐν τῷ ἐπιγραφο- 
μένῳ Εἰ χρηματιεῖται ὁ σοφὸς 1. 
". 11, 

Π. 

Παμφίλη, 1. 1, ἢ. 8.3, ἢ. 1. ἐν ὑπο- 
μνήμασι 1.6, ἢ. 3. ἐν δευτέρῳ τῶν 
ὑπομνημάτων . 4, ἢ. 3. ἐν τῷ πέμπτω 

1. 7, ἢ.6 ἐν τῷ ἑόδόμῳ [1. 5, ἢ. 9. ἐν 
τῷ πέμπτῳ χαὶ εἰχοστῷ [Π|. ἢ. 17. 
ἐν τῷ τριαχοστῷ δεοτέρῳ Υ. 2, ἢ. 4. 

"Παναίτιος 1. 7. ἢ. 8. 8, ἢ. 6. ΠῚ. α. 25. 
ΥἹἝΙΙ. 1... 54. 66. 70. 2, ἢ. 7. ἐν τῷ 
περὶ τῶν αἱρέσεων 1]. 8, ἢ. 8. 

᾿Ιαναίτιος ὁ Στωιχὸς ἐν τῷ περὶ εὐθυμίας 
ΙΧ. 2, π. ά. : 

. Παρμενίδης ὙΠ. 1, η. 14. 
[Ιασιφῶν ὁ Ἑρετριχὸς 11. 7, ἢ. 2. 
{Ππσίστρατος ὁ Ἑ φέσιος 1]. 7, η. 3. 
Ἰ]ερσαῖος [1. 7, η. 3. ΥἹΙ. 1, ἢ. 04. ἐν 

ταῖς ἡθιχαῖς σχολαῖς ΥΙΙ. 1, ). 25. 

ἐν ὑπομνήμασι συμποτιχοῖς Υ1]. 1, 
". 2. 

οἱ περὶ Πινάχων γράψαντες ΥἹ!. 7, ἢ. 12. 
[Πλάτων Ι. 1, ἢ. 1. 7, ἢ. 6. ]. 5, η. 12. 
ΥὙΠ.1,. δό.ὄ ΙΧ. 7, η. 8. 11, ἢ. 8. 

ἐν Ἀντερασταῖς }ΠΠ.- ἢ. 5. ΙΧ. 7, 
ἢ. ὅ. ἐν Εὐθυδήμῳ [1]. 5, η. 12. 1Χ. 
8, ". 4. ἐν ἠθιχοῖς ἀπομνημονεύμασι 
111. ἢ. 24. ἐν Θεαιτήτῳ 1]. 5, ἢ. 1. 
ΙΧ. 8, ἢ. ἃ. ἐν Αύσιδι ΠΠ. ἢ. 24. ἐν 
Μένωνι |]. ὅ, ἢ. 18. ἐν Νόμοις 1Π|. 
Ὡ. 24. ἐν Παρμενίδῃ ΙΧ. 5, η. 3. ἐν 
Πολιτείᾳ Π|. η. 4. ΥἹ!. 4, η. 7 ἐν 
Πρωταγόρᾳ 1. 1, π. 14. 4, ἢ 4.9, 
ἢ. 2. 1Χ. δ, ἢ. 1. ἐν τῷ Σοφιστῇ ΙΧ. 
5, ἢ. 8. ἐν Συμποσίῳ [!. 5, π. 11. ΠΙ. 
;. 24. ἐν τῇ Σωχράτους ἀπολογίᾳ 1]. 
5, ἢ. 18. 14. 1]. ἡ. 24. ἐν Φαίξρῳ 
{Π.- ἢ. 19. ἐν Φαίδωνι 1]. ὅ, ἢ. 21. 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς 1]. 8, η. 2. ΠΠ|. η..24. 

Πλούταρχος ΙΧ. 10, η. 8. ἐν τῷ Λυσᾶν- 
ὅρου βίῳ χαὶ Σύλλα ἸΥ͂΄. 1, η. 9. 

[Πολέμων 1Π. 3, πη. 19. 1Π{.- η. 31. 1Υ̓. 
7, π. 11. Υ. 5, .η. 11. 

Πολύχριτος ὁ Μενδαῖος ἐν τῷ πρώτῳ 
τῶν περὶ Διονύσιον [{. 7, ἢ. 6. 

Πολύευχτος ὁ ῥήτωρ ΥἹ. 2, ἢ. 3. 
ΠΟοσείδιππος ΥἹ]. 1, ἢ. 24. ἐν Μεταφε- 

ρομένοις ΥἹΊ. 1,.. 24. 
Ποσειξώνιος Υ]. 1, η. 33. 45. δ2 00. 

0ὅ. 170.1Χ. 11, η.. 6. ἐν δευτέρῳ περὶ 
εἱμαρμένης ΥἹ1. (, ἢ. 74. ἐν τῷ πρώτῳ 
τοῦ ἠθιχοῦ λόγον ΥἹ1]. 1, ῃ. 54. ἐν 
τῷ περὶ θεῶν 11. 1, η. 70. ἐν πρώτῳ 
ὙΠ]. 1,.ἢ.. 72. ἐν τρισχαιξδεχάτῳ Υ]1. 
1, η. 70. ἐν τῷ πρώτῳ περὶ χαθηχόν- 
των ΥἹΙ. 1, η. 64. 66. ἐν πρώτῳ περὶ 
χόσμου ΥἹΙ. 1, .. 70. ἐν τῷ περὶ 
χριτηρίου ΥἹΙ. 1, ἡ. 37. ἐν τῇ περὶ 
λέξεως εἰσαγωγῇ ΥἹ]. 1, ἢ. 41. ἐν 

τῷ πέμπτῳ περὶ μαντιχῆς ΥἹΙ. 1. 
ῃ. 78. ἐν τῇ μετεωρολογιχῇ στοιχειώ- 
σει ΥΙ]. 1, η. 70. 8]. ἐν τρίτῳ περὶ 
μετεώρων ΥἹ]. 1, ἢ. 68. ἐν τῷ ἑδδόμῳ 
ΥἹΙ. 1, ἢ. 71. ἐν τοῖς προτρεπτιχοῖς 
ὙΠ. 1, πη. 54. 606. ἐν τῷ περὶ τελῶν 
ΥἹΙΙ. 1, π΄ 53. ἐν πρώτῳ τοῦ φυσιχοῦ 
λόγου ΥΙ!. 1, ἢ. 70. ἐν δευτέρῳ ὙΠ. 
1, ἢ. 68. 70. ἐν τῷ ἕχτῳ ΥἹΙ!. {, 
Ὡ. 71. ἐν τῷ ὀγδόῳ ΥἹ]. 1, ἢ. 81. ἐν 
τῷ δνωδεχάτῳ ΥἹΙ. 1, ἢ. 75. ἐν πεν. 
τεχαιδεχάτῳ ΥἹΪ. (, ἢ. 70. 

Πραξιφάνης }{Π. ἢ. 9. 
Πρωταγόρας ἐν ᾿Ἀινντιλογιχοῖς [1]. ἢ. 25 

Σ, 

Σαδῖνος ἐν τετάρτῳ μελετυητιχῇς ὕλης 
"1. ἢ. 31. 

Σάτυρος 1. 5, ἢ. 1. []. 5, ἢ. 10. ΠΙ. 
ἢ. 11. ΥἹΙ!. 2, ἢ. 4. 6. ἐν τοῖς βίοις 
1. 8, π. 9. Υ1}1. 2, ἡ. 1. 38. ἐν τῷ 
τετάρτῳ ΥἹ. 2, ἢ. 12. 

Σέλευχος ὁ γραμματιχὸς ΙΧ. 1, η. 7. ἐν 
πρώτῳ περὶ φιλοσοφίας {Π]. ἡ. 75. 

Σέξτος ΙΧ. 11, η. 9. 
Σειληνὸς ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν 1. 

3, . 8. 

Σιμωνίδης !. 4, π. 4. 6, ἢ. 2. 1Υ͂. δ, 
Ὦ.21. ΠῚ. 2, ἡ. 9. 

Σοφοχλῆς 11. 1, ἡ. 19. Οἱνομάω ΙΥ͂. 0, 
ῃ. 1. 

Σπεύσιππος ἐν τῷ Ππάτωνος περ: δείπνῳ 
111. η.1. ἐν τῷ περὶ φιλοσόφων [Χ.3, ἢ.4 

Στησιχλείδης ἐν τῇ τῶν ἀρχόντων χαὶ 
Ὀλυμπιονιχῶν ἀναγραφῇ 1]. 6, πα. 11. 

Σύλλος ἐν α΄ τῶν εἰς τὰ δόγματα εἰσαγω- 
γῶν ΥἹΙ, 39. 

Σταῖρος ΥἹΙ. 1, η. 88. 
Σωσίδιος ὁ Αάχων 1. 10, ἢ. 12 
Σωσίθεος ὁ ποιητὴς ὟΠΙ. 5, ἢ. 4. 

Σωσιχράτυς ἴ. {,, ἢ. 10. 3, ἢ. 3.3, η. 1. 
4, ἢ. 2. 7, η. 2. 8, ἢ. 3.9, ἢ. 1. ΥἹΙ. 

2, ἢ. 7. ἐν Διαδοχαῖς ἴ. 9, η. 1. Υ1}. 
1, η. 6. ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Διαδοχῆς 
ΥἹΙ. 2, η. 12. ἐν τρίτῃ Διαδοχῶν ΥἹ. 
1, η.7. 

Σωσιχράτυης ὁ ἹΡόξιος 1]. 8, ἢ. 6. 
Σωτίων 1. 7, ἢ. 6. ΙΧ. 1, . 4. 3, η. 2. 

3. 3,π. 1.12, η. 7. ἐν Διχδοχαῖς τῶν 
φιλοσόφων [Π.- 3, ἢ. 9.0. 6, η. 2. 
11. 8, η. 2 ἐν δευτέρᾳ τῶν Διχξζο- 

. ἸΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΆΌΜ ΕΤ ΟΡΕΆΤΙΜ. 

χῶν Ἰ]. 8, ἢ. 4. 6. ἐν τῷ τετέετω ΤΊ 
2, ἢ. 4. ἐν τῷ ἑδδόμῳ ΥἹ. 2, α. 1" 
ἐν τῷ ὀγξόῳ ΥἹ. 7, ἢ. 6. ἕν τῷ ἐν»- 
δεκάτῳ ΙΧ. [2, ἢ. 1. 3. ἐν τῷ εἴχοττὸ 
τρίτῳ τῆς Διαδοχῆς- Ῥε. Β. Ι. 6. ἐν 
τοῖς δώδεχα τῶν ἐπιγραφομένων .:0- 
χλείων ἐλέγχων Χ. ἢ. 3. 

1. 

Τυλαύγης ἐν τῇ πρὸς Φιλόλαον ἐξιστοι: 
ΥΠΠ|. 2, ἢ. 2. 11. 

Τυλεχλείδης 1}. 5, η. 2. 
Τίμαιος 111. 1... 8. 72, ἢ. 9. 11. ἐν 

τῷ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν Υ 11}. 2, π. ὦ 
ἐν τῇ δευτέρᾳ [. 10, ἢ. 10. Υ11. 5. 
ῃ. 9. ἐν τῇ τετάρτῃ ΥΠ|. 2. ἃ 11. 
διὰ τῆς ἐνάτης ὙΠ. 2,8) 2. ἐν τῇ ἰν- 
δεχάτῃ ὙΠ. 1, ἢ. 10. ἕν τῷ πεντεα-.- 
δεχάτῃ τῶν ἱστοριῶν Υ11. 2, Ὦ 1. ἐν 
τῇ ὀχτωχαιδεχάτη ΥἹ11. 2, ἢ. 5. 

Τιμόθεος ὁ Ἀθηναῖος ἐν τῷ περι βίων ΠΠ|. 
Ἡ. 7. {Ὁ 1,. 9.7.1, ἢ. 2. ΥἹ|. 1, 
ἢ. 2. 

Τιμοχράτης Χ. ἡ. 3. ἐν τῷ Δίωνι ΤΙ. 
1,. 8. ἐν τοῖς ἐπιγρατομένοις εὐςφζαν- 
τοῖς Χ, ἡ. 3. 

Τίμων 1. 6, 10. 7, ἢ. 4. 8 . Ὦ. 3. 10, 
ἢ. 2. 18, η. 3. 11}. ἢ. 9. 22. Κ΄. δ. 
Ὡ.9.11. 17. ολίγ Υ. 1. ἢ. 8. ΥἹ. 1. 
ἢ. 9. 11. 1,.ἢ.. 18. 2, ἢ. 6. ὅ, ὃ. 3. 
ΥΠΙ. 2, ἢ. 10. ὄ 1Χ. 1,5. 5. 2,5 1. 
8, ἢ. 3. 8, η. 2. 7, ἢ. 8. ἃ, ἢ. 4. 11. 
Ὡ. 7. 18. ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεων 1Χ. 
11, ἢ. 18. ἐν ᾿Ἀρχεσιλχου περι το 
ΙΧ. 12, ἢ. δ. ἐν τοῖς ἰχμόοις ΤᾺΧ 1}. 
ἢ. 1. ἐν τοῖς Ἰνδαλμοῖς ΙΧ, 11, ἢ. 5. 
13. πρὸς Πύθωνα ΙΧ. 11. ἢ. δ. ἐν τῷ 
Πύθωνι ΙΧ. 11, ἢ. ὃ. 8. 13. ἐν τ- 
λοι: 1.1, ἢ. 8. !!Π.- 3. ἢ. 1. 8. 5 4. 
Υ}1..., 5.17. Ν1Π.1, ἢ. 20. 1Χ. εἰ, 
". δ. Χ. ἡ. 2. 

Φ. 

Φαῤδωρῖνος 1]. ἢ. 25. ὃ 27... 2, ἢ. 15. 
941. 1Χ. 8,7 ἢ. 29.111, ἢ. 9. ἕν 

᾿ ἀπομνημονεύμασι |}}. ἢ. 42. ὙΠ}. 7, 
ἢ. 1. 8.11. ὃν, ". δ. ἐν πρώτῳ { 4, 
ἢ.7.11. 5, Ὡ. 7. 18. 19. 1]. ὦ. [π. 

20. Υ. 5, .ν. 3. 4.1Χ. 2, ἢ. ἃ. ἐν 
δευτέρῳ ΤΥ. 1... 11.νὕ.. 5, 0. 5. ΥἹ. 
ὃ, ἢ. 7. ἐν τρίτῳ 1]. ἢ. 29. ΥΕ11. 1, 
ῃ. 12. ἐν πέμπτῳ Π]|.- η. 37. ΙΧ. 2, 
!. 3. ἐν παντοξζαπῇ ἱστορίᾳ 1]. 1, 
Ὡ. 3. 3, ἢ. 7. 5, ἢ. 5. 18. 11. κα. 3. 

ι4. ΕΥ̓. Τ7,, ιν. 10. 9,.ν. 6. Υ. 1... Τ᾿ 
ὅ, ἢ. 8.ὙἹ. 2, ἢ. 1.7. 01}}.1,.ὦ. 18. 
δ, ἢ. 1. |΄6ῴψΧ. 3,η. 4. 7, η. 2.8,5. 3. 
ἐν ὀγδόῃ {Π]. ἢ. 19. Υ1}}. 1, 0. 15.222. 

Φανίας ὁ Ἑ ἴσιος [1]. 8, ας, 3. ἕν τῷ 

πρώτῳ τῶν ᾿]οσειδωνείων σχολῶν Υ [. 
ι, Ὁ. 38. ἐν τῷ περὶ τῶν Σωχρχτιχῶν 
νι. 1,η. 4. 

Φανόδιχος 1. 1. ἢ. 7.5,η. 1. 
Φιλήμων ὁ χωμιχὸς Κ᾽]. 5, ἢ. ὁ. ἔν ὧτ- 

λοσόφοις ΥἹΙ. ἵ, η. 24. 

Φίλιππος ὁ Μεγαριχὸς ΠΠ. 13... ἢ. 2. 
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«Ῥιλόδημος Χ. ἢ. 12. ἐν δεχάτῳ τῆς τῶν 
φιλοσόφων συντάξεως Χ. ἢ. 2. 

«Φιλόχορος 1. 5, ἢ. 23. 1Χ. 8, η. 7. 
Φίλων [1|. η. 29. 
Φίλων ὁ ̓ Αθηναῖος ΙΧ. {1, η. 6. 
λέγων ἐν τῷ περὶ μαχροδίων [. 10. 

ἢ. 4. 
Φρύνιχος ΙΥ͂. 3, η. 7. 
ἐϑύλαρχος ΙΧ. 12, η. 7. 
ἀρυσικῶν τις Χ. ἢ. 25. 

Χ. 

Χαμαιλέων 11]. ἢ. 31. Υ. 6, η. 7. 
Χοιρίλος ἴ. 1, ἢ. 8. , 
Χρύσιππος ΥἹΙ. 1, η. 48. 49. 561. 58. 

δΆ4. 60. 65. 66. ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ἀρε- 
τῶν ΥἹΙ. 1, η. 66. ἐν τῷ περὶ τῶν ἀρ- 

χαίων φυσιολόγων συγγράμματι ΥἹΙ. 
7, ἢ. 12. ἐν πρώτῳ περὶ βίων ΥἹ. 1, 
Ὠ. θά. 66. ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ βίου 
χαὶ πορισμοῦ Υ]1. 7, ἢ. 12. ἐν ταῖς 
διαλεχτικαῖς ΥἹ]. 1. ἡ. 48. ἐν τοῖς 
διαλεχτιχοῖς ὅροις ΥἹ]. 1, ἢ. 48. ἐν 
τῷ πρώτῳ περὶ δικαιοσύνης ΥἹΙ. 1, 
ἢ. 66. ἐν τῷ τρίτῳ περὶ δικαίου ΥἹ]. 
7, ἢ. 12. ἐν τῷ περὶ τῶν μὴ δι᾽ ἑαυτὰ 
αἱρετῶν ΥἹΙ]. 7, ἢ. 12. ἐν τοῖς περὶ 
εἱμαρμένης Υ]], 1. η. 74. ἐν τῷ περὶ 
ἔρωτος ΥἹ]. 1, ἢ. 66. ἐν τοῖς περὶ ἧδο- 
γῆς ΥἹ]. 1, η. 60. ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν 
ἠθιχῶν ζητημάτων ΥἹ!. (,, ἢ. 6ά. ἐν 
τῷ ἐνδεχάτῳ περὶ θεῶν ΥἹ]. 1, η. 72. 
ἐν τοῖς περὶ τοῦ καλοῦ ΥἹΪ. 1, ἢ. 59. 
ἐν τῷ περὶ χενοῦ ΥἹ!. 1, η. 70. ἐν τῷ 
περὶ τοῦ χυρίως χεχρῆσθαι Ζήνωνα 

ὀνόμασι ΥἹ]. 1, 5. θ4. ἐν τῷ πρώτῳ 
περὶ λόγου ΥἹ]. 1... 33. 37. ἐν τῷ 
δευτέρῳ περὶ μαντιχῆς ΥἹΙ. 1, η. 75. 
ἐν τῷ περὶ ὅρων ΥἹ]!. {, ἢ. 42. ἐν τῷ 
περὶ παθῶν ΥἹΙ. 1, π. 64, ἐν τῷ 
πρώτῳ παροιμιῶν ΥἹ]. 1, πη. 2. ἐν τῷ 
περὶ πολιτείας ΝῊ. 1, η. 29. 66. 7, 
ἢ. 12. ἐν τοῖς περὶ προνοίας ΥἹΙΙ. 1, 
ἢ. 70. ἐν τῷ πρώτῳ περὶ προνοίας 
ΥΙ1. 1, η. 70. ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τελῶν 
ΥἹΙ]. 1, ἢ. 52. 58. δΆ. ἐν τῇ πρώτῃ τῶν 
φυσιχῶν ΥἹΙ. 1, ἢ. 33. 67. 70. 76. ἐν 
τῇ δευτέρᾳ ΥἹΙ. 1, η. 38. 84. ἐν τῇ 
τρίτῃ ΝΠ}. 1, ἡ. 78. ἐν τῇ δυωδεχάτη 
Υ11. 1, η. 37. ἐν τῷ περὶ τῶν ἀρχαίων 
φυσιολόγων συγγράμματι ΥἹΙ. 7, 
Ὡ. 12. ἐν τῷ δυωδεχάτῃ περὶ ψυχῆς 
ΥΠ. 1,η. 36. 





ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ͂ ΟΙΥΜΡΙΟΌΟΗΙ 

ΒΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. | ΥἹΤᾺ ΡΙΙΑΤΟΝΙΞΒ. 
ππειαακ καί εν ἐδ 4). ΤΟΝ σονται 

Φέρε δὲ καὶ τὸ γένος εἴπωμεν τοῦ φιλοσόφου, οὐ πο 
λυηχοΐας χάριν, ἀλλ᾽ ὠφελείας καὶ παιδεύσεως μᾶλλον 

τῶν προσιόντων αὐτῷ" οὐ γάρ τις οὗτος οὔτις, ἀλλὰ 
μᾶλλον πολλῶν ἐπίστροφος ἦν ἀνθρώπων. Λέγεται γὰρ 

5 ὃ Πλάτων υἱὸς γενέσθαι πατρὸς μὲν Ἀρίστωνος τοῦ 
Ἀριστοχλέους, ἀφ᾽ οὗ τὸ γένος εἷς Σόλωνα τὸν νομοθέ- 
τὴν ἀνέφερεν. Διὸ χαὶ χατὰ ζῆλον προγονιχὸν Νόμους 

ἔγραψεν ἐν τδ' βιθλίοις καὶ Πολιτείας σύστασιν ἐν ια΄. 
Μητρὸς δὲ προῆλθε Περιχτιόνης, ἥτις ἀπὸ Νηλέως τοῦ 

10 Κόδρου κατήγετο. Φασὶν οὖν ὅτι φάσμα Ἀπολλωνια- 
χὸν συνεγένετο τῇ μητρὶ αὐτοῦ τῇ Περιχτιόνγ, καὶ ἐν 
νυχτὶ φανὲν τῷ Ἀρίστωνι ἐχέλευσεν αὐτῷ μὴ μιγνύναι 
τῇ Περιχτιόνη μέχρι τοῦ χρόνου τῆς ἀποτέξεως. Ὃ δ᾽ οὕ- 
τῷ πεποίηχεν. Καὶ γεννηθέντα τὸν Πλάτωνα λαθόντες 

15 οἱ γονεῖς βρέφος ὄντα τεθείχασιν ἐν τῷ Ὑμηττῷ, βου- 
λόμενοι ὑπὲρ αὐτοῦ τοῖς ἐχεῖ θεοῖς Πανὶ καὶ Νύμφαις 

χαὶ ᾿Απόλλωνι Νομίῳ θῦσαι, καὶ κειμένου αὐτοῦ μέ- 
λιτται προσελθοῦσαι πεπληρώχασιν αὐτοῦ τὸ στόμα 
χηρίων μέλιτος, ἵνα ἀληθὲς περὶ αὐτοῦ γένηται τὸ 

420 τοῦ χαὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυχίων ῥέεν αὐδή. 

Καλεῖ δ᾽ αὑτὸν πατρόθεν καὶ τοῖς χύχνοις ὁμόδουλον ὡς 

ἐξ Ἀπόλλωνος προελθών - ᾿Απολλωνιαχὸν γὰρ τὸ ὄρνεον. 
Ἔν ἡλιχία δὲ γενόμενος πρῶτον μὲν ἐφοίτησε Διονυσίῳ 
τῷ γραμματιστῇ πρὸς μάθησιν χοινῶν γραμμάτων, ο 
χαὶ ἐν ᾿᾽Ερασταῖς μέμνηται, ἵνα μηδὲ Διονύσιος ὃ δι- 
δάσχαλος ἄμοιρος εἴη τῆς παρὰ Πλάτωνι μνήυης. Εἶτα 
μετ᾽ ἐκεῖνον γυμναστῇ μὲν ἐχρήσατο διδασχάλῳ Ἀρί- 
στωνι τῷ Ἀργείῳ, ὑφ᾽ οὗ καὶ Πλάτων, ὥς φασι, μετω- 
νομάσθη, πρότερον ᾿Αριστοχλῆς λεγόμενος τῷ τοῦ πάπ- 

- 80 που ὀνόματι. ᾽᾿ἔχλήθη δ᾽ οὕτω διὰ τὸ δύο μόρια τοῦ 
σώματος ἔχειν πλατύτατα, τό τε στέρνον χαὶ τὸ μέτω- 
πον, ὡς δηλοῦσι πανταχοῦ αἷ ἀναχείμεναι αὐτοῦ εἰχόνες 

οὕτω φαινόμεναι. Ἄλλλο: δέ φασι μὴ διὰ τοῦτο μετο- 
νομασθῆναι αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τὸ πλατὺ χαὶ χεγυμένον 

35 χαὶ ἀναπεπταμένον τοῦ ἀναχειμένου χαραχτῆρος, χα- 
θάπερ φασὶ καὶ Θεόφραστον οὕτω» μετονομασθῆναι διὰ 
τὸ θεῖον τῆς φράσεως, πρότερον ᾿ὕρταμον λεγόμενον. 
Μουσιχῆς δὲ διδάσχαλον ἔσχε Δράχοντα τὸν Δάμωνος 

μαθητήν - μέμνηται δὲ τούτου ἐν τῷ Πολιτεία, Τρία δὲ 
40 χαὶ ταῦτα ἐπαιδεύοντο οἱ ᾿Αθήνησι παῖδες, φναὶ δὲ 

γράμματα, μουσιχήν, παλαίειν, οὐγ ἁπλῶς, ἀλλὰ γράμ- 
ματα μὲν διὰ τὸ χοσμεῖν τὸν λόγον τὸν ἐν αὐτοῖς, μου- 
σιχὴν δὲ διὰ τὸ τιθχσσεύειν τὸν θυμόν, παλαίειν δὲ χαὶ 

ΥἹΤΕ ΡΠΙΠΟΒΟΡΗ. 

2" ῳ 

-----αὐπνἍ» Θ᾿ Ξξξνο.....----α } 

Αδ8 οἱ σοηυὸ Ρἢ]Ο5ορὶν; Θπγγθί 8, ΠΟ πηᾶρη8 ἀοοί ΓΙ Π88 

᾿ΕΧργοπιθῃάδ ὁδυδ88, 864 ροζϊι5 τ δογιπι, αἱ δὰ ἰρδϑυπὶ 

8656 οοηίογδηΐ, ργοϑρίεἰλίιν ἰπριϊ υἱἱοηὶ : (1 οηΐπ [116 τηΐ- 

πἰπηὸ Οὐβοῦγαδ, ἱπηπηο Υόγὸ π}1}}{}8 οὐ) Βοιμἰἰ θυ.5 γογδδίι8. 

Ἑογίυγ δο οοΐ Ρ]αίο ραῖγα παίυδ Αὐἰϑίοῃβ, Αγίβίος δ αἰΐο, 

Ρογ 4ιυσ ρ6Ώ1:8 δ( ΒΟΙΟΠΟΠῚ Ἰερίϑ!αίοτοπι Γοίογοραί. ΟὐυδΓὰ 

οἱ ργοδνῦΐ δη)υϊαίίοπα 6568 ἀυοαοοίπη ἰ γὶ5 οἱ Βαεἰρυ] 1.80 

οοηϑ πη ς5 ἀοοίτδπι τππ66οἷπλ οοηϑογίραί. Μαίγο Υ6ΓῸ 

πδίυϑ οδἔ Ρογοἰίομο, ἃ Νοῖθο, Οσοάστί ἢ] ο, ογἱυμᾶδ. Αἰυπὶ 

ἰφί τ, εροοίγυπι 8.0 ΑΡΟΙ 5 ̓πηαρίπα αὐτὰ ο᾽ 05 τρίτα Ρ6- 
τἰοἰΐοηα ἐοπευθεΐδδα,, ἰἀοαυς ποοῖυ Ατίδίοηΐ δρραγοῆβ, 

6, ἄοποο 1Π|4 ρορογίϑϑοὶ,, εὐ) 68 οοἰγαΐ ἰη(ογαἀ ἰχίδ86. 1]}" 

διυυίεπμ 8 (Δοίουαῖ. Τιυπὶ πδίυμι Ρ]δίοῃ 6 Π) ρϑγθηΐ 98 ἰῃ- 

[δπἰυϊ 1 δάθυς ἰὼ Ηγπιοῖίο μοβδυοσγυαηΐ, γο]θηΐδ8 ρΓῸ 60 

ἀϊΐ5 "01 οὐ 8 Ρδηΐ οἱ ΝΥΠρ α οἵ Αρο!ἰηὶ Ῥαβίογδιὶ 5δογᾶ 

ίδεογθ. [ηἰογέδ δυΐθπι ἀυπὶ ἰδοογοῖ, ἃρ68 δά γοΪδη(68 (ανὶβ 

6168 08 οἱ ρ] οτογηΐ, Το Γ6 ἀδ ἐρδθοὸ ἀϊΐοίυπι ἰγὶ οπιΐ- 

Ὠδηΐρ5 ἐΠΠυὰ 

ουὐι5 ἃ πζυλ τὸχ 6116 ἀυἱοίον Πυεραῖ. 

δοιηδὶ ἰρϑυπ) δυΐοπὶ ἃ ρϑῖγο οἰΐϊδπὶ ΟΥ̓ΖΏΟΓΙΠ, ΘΟΠΒΟΓΤΌΙΗ 

γοζδῖ, υἱ φυὶ 80 ΑΡΟΪ π6 οτἰμίποιῃ ἀυχοειξ : ΑΡΟΙ πο 5 

Θηΐη ἰδία 8[ί6δ. ὅληι) υδῖ δά] ον, ργίπηυπι ὨΪοη γϑἷιη) 

δγδιημπηδ δίδη) Γοφιοηίαν! σοτηηηΐ 085 ΠΠ{{ογὶ5 ογυὰ οι 0.5, 

οὐ} 5 οἱ ἰῃ Απιδίογὶ "18 πηϑιηΐηἰἑ, Π6 γ6] ὨΪου δ᾽ 4. 1)18 - 

εἰξίογ. οπογῆςδ Ρ]αἰουΐβ πηθη[ΐοπο οᾶγογοῖ. βοδὲ ἱΠΠπ 

γΓοὶ φυπιηδδίϊοδο πηδαϊ ίγο Αγίδίοῃθ Αγρῖνο υϑὺ8 65, ἃ 400 

οἱ ΡΙδίο, υἱ δἰυπί, πυΐϊδίο ποπιλίηα νοσδίυ8 οϑί, δηϊοδ 

Ατιβίοοϊοβ ἃυΐ ποιιὶπο δΔρροὶἰδῖυ8. δὶο διιίθπι αἱοίι5 δεῖ, 

ιοὰ ἀυο οσογρογίβ πηριμ γᾶ, ρΡοοίυβ δίᾳια ἰγοηίοπι, 8ῃ}- 

ῬΙἰδδίπιδ ᾿βαθογεῖ, ἰὰ αυοὰ δρραγεῖ δχ ἱρδίιι ἱπημδϑίηΐθι}8 

θαυ οοΟἰοοσαίίβ. ΑἸ γογο ἤοη ἤδης Οὗ οδυβθᾶπ) πιυϊδίιπ 

6}.5 ποιῆθῃ 6886 ἀϊευηΐ, δοὰ ργομίεγ διιρὶυπι οἱ (υδυπὶ οἱ 

δυυηάδηδ, 4υ0 υἱεθαίυγ, ἀἰοοηαί ψθηι8, υἱ οἱ ΤΙΘΟρ] Γᾶ" 

δἴση δίυ ὶ πηυΐαῖο Ὠοπλΐπα Ὀγορίογ αἰνίηδηπιὶ οἰοσυϊίοποιη 

δὶς γοσδίι τ 6586, δη δὰ Τγγίδιημυπι δῃρο δία πὶ. Μυκίο:» 

δυίΐίοπι ργδοορίογοπη μδουΐϊ! Ὀγᾶσοποπι, Ῥδηιοη!β ἀἰδεῖρι!- 

ἴψπὶ, ου͵υ5 ἰπ Οἰν ἰδία τηϑητοηδη ἰη} }οἷϊ. Ηδ δηΐπὶ ἐγ θι}5 

Αἰϊο 5 ἰηϑΠυο Ὀδη!Πγ μηθγὶ, Πογὶ5 ἀΐσο,, πιυδίοδ, ρᾶ- 

ἰᾳιϑίγα, ποὺ ἰδηεγα αυϊάοπι, νόγυπ) ΠΠ{{6γὶ5 γα ἱοἷ8 ἀχοο- 

Ἰοηάα πιυδίοδ δηϊπιὶ ρίδοδηιἝ, [μ᾽ διϑῖγα ἀσηΐηηο οἱ σΥΠπ|- 
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2 ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ ΒΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

γυμνάζεσθαι διὰ τὸ ἀναρρωννύναι τὸ τῆς ἐπιθυμίας χα- 
λαρόν. Καὶ ὃ ᾿Αλχιῤιάδης δὲ παρ᾽ αὐτῷ τὰ τρία ταῦτα 
φαίνεται παιδευθείς - διὸ χαί φησι πρὸς αὐτὸν Σωκχρά- 

τῆς « αὐλεῖν δὲ οὖχ ἐδούλου » καὶ τὰ ἑξῆς. ᾿Εφοίτησε 
ὑ δὲ καὶ παρὰ γραφεῦσι, παρ᾽ ὧν ὠφελήθη τὴν μῖξιν τῶν 
χρωμάτων, ὧν ἐν 'Γιμαίῳ μέμνηται. Μετὰ ταῦτα δὲ 
χαὶ παρὰ τοῖς τραγιχοῖ: ἐπαιδεύθη, παιδευταῖς νομι- 
ζομένοις εἶναι τῆς Ἑλλάδος. Προσῆλθε δὲ τούτοις διὰ 

τὸ ἀπὸ τῆς τραγικῆς γνωμιχὸν καὶ σεμνὸν καὶ τὸ ἥρωι- 
10 χὸν τῶν ὑποθέσεων. Καὶ τοῖς διθυράμθοις δὲ πρὸς τι- 

μὴν τοῦ Διονύσου, ἐφόρου λεγομένου τῆς γενέσεως, 
ὁμίλησε " τούτῳ γὰρ ὃ διθύραμθος ἀνέχειτο, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
τὸ ὄνομα εἶχεν. Διθύραμθος γὰρ ὃ Διόνυσος ὡς ἐχ δύο 

θυρῶν ἐξελθών, τῆς τε Σεμέλης καὶ τοῦ αηροῦ τοῦ Διός. 
ι5 Εἰώθεισαν γὰρ οἱ ἀρχαῖοι τὰ αἰτιατὰ ὀνομάζειν τοῖς 

τῶν αἰτίων ὀνόμασι, καθάπερ χαὶ τὸν Διόνυσον χαλοῦ- 
σιν, Διὸ καὶ ὃ Πρόκλος περὶ τούτου φησὶν 

ὅσσ᾽ εἶδον τεχέεσσιν ἐφημίξαντο τοχῆες. 

Ὅτι δὲ τοὺς διθυράμθους ὃ Πλάτων ἤσχητο δῆλον ἐχ τοῦ 
40 Φαίδρου τοῦ διαλόγου πάνυ πνέοντος τοῦ διθυρχμθώ- 

δους χαραχτῆρος, ἅτε τοῦ Πλάτωνος τοῦτον πρῶτον χαράχτηρος, θ 
’ ὥ ε ν } ’ ᾿ 

γράψαντος διάλογον, ὡς λέγεται. "ἔχαιρε δὲ πάνυ χαὶ 

Ἀριστοφάνει τῷ κωυιχῷ καὶ Σώφρονι, παρ᾽ ὧν χαὶ 
τὴν μίμησιν τῶν προσώπων ἐν τοῖς διαλόγοις ὠφελήθη. 

45 Λέγεται δ᾽ οὕτως αὐτοῖς χαίρειν, ὥστε καί, ἡνίχα ἐτε- 
λεύτησεν, εὑρεθῆναι ἐν τῇ χλίνη αὐτοῦ ᾿Αριστοφάνην χαὶ 
τ’ “- ᾽ ἤ Σώφρονα. Καὶ ἐπίγραμμα δὲ τοιοῦτον εἰς ᾿Δριστοφάνην 
αὐτὸς πεποίηχεν᾽ 

αἱ Χάριτες τέμενός τι λαδεῖν ὅπερ οὐχὶ πεσεῖται 
30 ζητοῦσαι ψυχὴν εὗρον Ἀριστοφάνους. 

᾿, 

᾿Εχωμῴδησε δ᾽ αὐτὸν ἐν τῷ Συμποσίῳ τῷ διαλόγῳ ὡς 
χωμῳδίαν ὠφεληθείς " χαὶ γὰρ ποιήσας αὐτὸν ὑμνοῦντα 

τὸν ΓἜρωτα εἰσάγει αὐτὸν μεταξὺ λυγγὶ περιπεσόντα 
᾿ , ΄“ Α 94. [ὦ χαὶ μὴ δυνάμενον πληρῶσαι τὸν ὕμνον. ᾿Εποίησε δὲ 

δ καὶ τραγιχὰ ποιήματα χαὶ διθυραμόικὰ χαὶ ἄλλα τινά, 

ἅπερ πάντα χατέχαυσε τῆς Σωχράτους πειραθεὶς δια- 

τριθῇς, εἰπών τι τοιοῦτον ἔπος, 

Ἥφαιστε, πρόμολ᾽ ὧδε, Πλάτων νύ τι σεῖο χατίζει. 

ΤΓραμματιχὸς δέ τις ᾿Ανατόλιος ἐνταῦθά ποτε τὸ ἔπος 
εἰπὼν ηὐδοχίμησεν εἷς “Ἥφαιστον ἄργοντα ἐπιστάντα 
τῇ πόλει" εἶπε δ᾽ αὐτὸ οὕτως, 

«Ὄ. ς 

Ἥφαιστε, πρόμολ᾽ ὧδε, Φάρος νύ τι σεῖο χατίζει, 

Φασὶ δ᾽ ὅτι, ἡνίκα ὃ Σωκράτης ἤμελλε δέχεσθαι, ὄναρ 
εἶδεν, ὅτι χύχνος ἄπτερος ἐν τοῖς γόνασιν αὐτοῦ χαθῆστο 

χαὶ παραχρῆμα πτεροφυήσας ἀνέπτη εἰς τὸν ἀέρα χαὶ 
ἔχλαγξέ τι λιγυρόν, ὡς πάντας θέλξαι τοὺς ἀχούοντας" 

τοῦτ δ᾽ ἐδήλου τὴν μέλλουσαν δόξαν τοῦ ἀνδρός. Μετὰ 
δὲ τὴν τελευτὴν Σωχράτους διδασχάλῳ πάλιν ἐχρήσατο 
Κρατύλῳ τῷ Ἡρακλειτείῳ, εἰς ὃν καὶ διάλογον ὁμώ- 

60 ὑνυον ἐποίησεν, ἐπιγράψας Κρατύλος ἢ περὶ ὀρθότητος 

Φ. σι 

οιι5588. ΑἸἰοἰ δὰ 65 φιοαυδ δρυὰ ἰρδιυπι ἰδ ἴγίρυς τἱἀείυν 

ἰπϑι υΐι15, φυδγα εἱ ἀϊοὶξ δὰ δυπὶ ϑοοσγαῖθβ : « {ἃ ἐδῆδγο 

ποϊεῦδβ, » εἴ αυ85 δοαυυπίωγ. Ἐτοχυσηίαν!! οἴἶΐδηη ρίείοτες, 

ἃ αυΐϊδυ5 οοογηηῖι πιἰχίυγαπι αἰ ἰοἰξ, αυογυπὶ ἴῃ ΤῆἼερο 

πη ῃ 0Π6πὶ (Δεῖ. εΐπάδ οἱ ἃ ἱγᾶρὶεἰβ ἱπβιἰυΐυς εδὲ, ηοὶ 

Ογδοῖδε ργεβουρίογοβ Βδθορδηίηγ, Αοοεβεὶϊ δὰ πο 8 ργορίοι 

ΒΘ ΠἰΘὨ([0568Π| ΠΓΔΥΘΙΊΔ16 ἰγδσίοῦβ μοοσϑὶβ ἱπάοϊθπι.,, ργορέοτ- 

4υς ᾿ογοίοϑ Πη ΔΓΡΙ ΘΙ ΟΓΌΠῚ 5υ ἐπ  δίο). Ὑογξδίωςξ οὶ 

οἰΐᾶπ) οὐπὶ αἰ ΠΥ γδἷ5 ἴῃ Βδοοὶὶ ΠΟπογοη) υἱ σοπογδιίϊοπίς 

ῬΓγδ β α͵8 : ᾿ναΐσ δηΐπιὶ ἀΠΠΠΥΓΔΗ1}5 5806 Γ ογαΐ δἰ Δ 'ῃξο ἢο- 

πλϊηδίι8. ὨΪΠΠγγαπηθυ8 δο ]ἰοοΐ ΒδΟσἢι8 οδξ, ψφυΐρρε οσ 

ἀυδθι8 ͵8ηυ}8 ρτοίδεϊιι5, δαοιηθῖα Πρ ρα οἱ Τουὶβ [οευοζὸ. 

δοΙὈδηΐϊ οηἰπὶ νϑίογος σοηδδη θη ἃ σϑυπβαγυ} ποπηίοῖθυς 

ΔῃΡΟΙ Αγ, ἰὰ αχυοά ἴῃ Βδοοο φυοχυς οοηί(ἰξ. δὲ αυϑ τὸ 

Ργοοϊυ8 αυοαφυα αἰεὶ! 

ὈΔΙΡΕΒ Υἱβὰ ὐδὶ δ βογῸ 8 τηΐβογε Ὡδροίςβ. 

ΡΙδίομοπη στογὸ αἰ {ΠΥ γα δὶβ ορογᾶπὶ ἀρ ΐες6 οχ Ῥηρράζο 

ἀϊαϊοσὸ δρρᾶγοί, ψι ργογϑβιϑ αἰ Πγγδπηθίοδπι δρίγαὶ ἰηο! ἐπ], 

Αὐπιούτιπ) οἰίδαι 

Ατἰϑίορμιδηβ οοπιίοο οἱ ϑορῇγοηα ρδυάεραΐὶ, ἃ αυΐνυϑ εἰ 

φυρηαυδ ργίμηυπι δογὶ μοῖβδβα αἰοϊίυν. 

ΡΟΓΒΟΠΔΓΙΠ, ἰη ἀἷΔ] 0.8 ἱπιϊ ἰίοηοπι αἰ ἰοἰξ. Ηοϑ τοῖο δόδο 

[εγῖυν ἀἰ!οχίδθθ, υἱ, φυυπὶ υἱΐδ δχοθβείββοῖ, ἰὴ ἰοςῖο εἶαβ 

Αγίβίορδηδβ 51 ἰηυδηΐιβ δίχιιθ Θορθ γοη. [ἢ Ατίκίορίιδ- 

ΠΟΙ 'ρ56 Θρ στ) πος σοιμῃροϑυϊέ : 

ΟταιἝς ἰοηρί τῇ πιπαυδπὶ ΟΟἰἀροΌτγιιπι 

φυπεοτίο5 δηϊπιδίη ἰρυσηοΓαπὶ Ασὶς ρα ῃΐ8. 

Ῥοεγβίγ ηχὶ( ουπὶ ἰη σοην  νἷο, 4υο 4ηδηίυη 'ῃ96 ἰπ σοπμειΐα 

Ργοίδοογι  οσἰοηδὶξ : ἀυπὶ ἤηρὶἑ δηΐ πὶ ΠΥ πη πῃ Απγοζοη 

ουπ γε δη (ΘΠ, δἰπ συ! 5 ὈΪπά 6 σογγεορίιη ἰηἰγοάεί! ἢ 

ἰδ εἱ Πγηηηιπ} ἀρϑοίνογο ποαιθδί. Ἰέθοεὶὶ οἱ ἰγασίοδ ροδιηδίδ 

οἱ ἀπ γγδιηῖςἃ δίαιο 8118 αυδάδηι, 4185 ομμηϊᾶ οΘομηυ πεῖ, 

αυμπ δοογδίϊβ ἰπδ  Π  Π0π6 αἱἱ οὐὐρίβδοί, ᾿ος υὑδυβ τοῦρο, 

ὙυϊοδΔηΘ, ἴμι6 ριοσΘά6, Ῥ]αἴο Δ οὁρ6 ἱπάϊξεῖ. 

Ἑοάοπι τογϑὺ ἢΐς 8} 1418 0 11.508 Απδίο 5 ογδηηπιδίϊος ἴα 

Ὑυϊοᾶπομη, υὐϑὶ ργοίθοϊυπι, δάμηοδιπ) ῃγοῦδίῃ5 δαὶ, 

αυυπὴ ἰΐᾶ ργοηυμίϊαγοί, 

γυΐοᾶηθ, πο Ῥγοοθᾶθ, ῬΏδγυϑ ἴυ8 ορα ἰπαϊρξεῖ. 

δοογδίοῃ δίυπί, 4ιυπὶ ᾿ρ501π| 8π| 6556. γοοορίυΓΌΒ, ΟΥΡΠΌΙΙ 

Ροῦ βοπιηΐωπῃ Υἱ 586 ᾿πηρ᾽ υπλ6πὶ ἱρδίυδ 'ἱπ στο δοάθη οι, 

ποὸχ υογὸ δ 1 ἰ5 8118 ἰη δοθῇ) το  ἰδηίοπ), οδγοχῦς δ ο 

οἰδηρογὰ οἴμπίιι δύγοα ρογπιυϊοεηίεπι, ἰὰ φυοὰ [υἰογδιι 

υἰγὶ ἱπαϊοδυδὶ ρ᾽ογίδπη. Ροϑβὶ πηογίοπι ϑοῦγδι δ πηδοίδῖγο 

γυγβυπι Οταίγ!ο Ηθγαρ! 60 υδ08 65, ἰῃ χυεπὶ εἰ ἠϊαϊοσῦπι 

βογί με: σογποπιίποπι, Ογαῖυ]υ8 βίσε ἀδ Ὑδγρθογιπὶ γος - 
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ὀνομάτων. Μετὰ τοῦτο δὲ πάλιν στέλλεται εἰς Ἰταλίαν, 
καὶ διδασκαλεῖον εὑρὼν ἐχεῖ τῶν Πυθαγορείων συνιστά- 
ενον Ἀρχύταν πάλιν ἔσχε διδάσκαλον τὸν Πυθαγό- 
ρειον "δ" ὁμώνυμον, ἔνθα χαὶ ἈἉρχύτου μέμνηται. 
᾿Επειδὴ δὲ δεῖ τὸν φιλόσοφον φιλοθεάμονα εἶναι τῶν 
τῆς φύσεως ἔργων, στέλλεται χαὶ εἰς Σικελίαν, θεα- 

σόμενος τοὺς χρατῆρας τοῦ πυρὸς τοὺς ἐν τῇ Αἴτνη, 

καὶ οὐ Σιχελιχῆς τραπέζης χάριν, ὦ γενναῖε Ἀριστείδη, 
ὡς σὺ φής. Γενόμενος δ᾽ ἐν Συραχούσαις πρὸς Διονύσιον 

τὸν μέγαν τύραννον ὄντα ἐπειρᾶτο εἰς ἀριστοχρατείαν 
μεταθάλλειν τὴν τυραννίδα, δι᾿ ὃ χαὶ πρὸς αὐτὸν ἀφῖ- 

κτο. Καὶ τοῦ Διονυσίου ἐρομένου αὖτόν « τίνα νομίζεις 
ἐν ἀνθρώποις εὐδαίμονα εἶναι; » ---- ὡς δὴ νομίζων ὅτι 
περὶ αὐτοῦ φήσει ὁ φιλόσοφος χολαχεύων αὐτόν, ---- 
ὃ δ᾽ ἀπεχρίνατο ὅτι Σωχράτην. Πάλιν ἐπανήρετο αὐτόν 
« τί νομίζεις ἔργον ἀνδρὸς εἶναι πολιτιχοῦ: » ὃ δ᾽ ἀπε- 

Ἀρίνατο « τὸ τοὺς πολίτας βελτίους ποιεῖν. » 'Γρίτον 

αὐτὸν ἐπανήρετο « τί οὖν, τὸ ὀρθῶς δικάζειν σμιχρόν σοι 
δοκεῖ; » δόξαν γὰρ εἶχεν ὁ Διονύσιος ἐπὶ τῷ ὀρθῶς δι- 
χκάζειν. Ὁ δ᾽ ἀπεχρίνατο μηδὲν ὑποστειλάμενος « σμι- 
χρὸν μὲν οὖν καὶ μέρος ἔσχατον " ἀκεσταῖς γὰρ ἐοίκασιν 
οἱ ὀρθῶς δικάζοντες, οἵτινες τὰ διερρωγότα ἱμάτια 
ἀνυφαίνουσιν " » Τέταρτον αὐτὸν ἐπανήρετο « τί τύ-- 
ραννον εἶναι; οὐχ ἀνδρεῖον; » « Πάντων μὲν οὖν ν- ἔφη 
« δειλότατον, ὁπότε χαὶ τὰ χουρευτιχὰ μαχαιρίδια δέ- 
δοιχε, μὴ διὰ τούτων ἀπόληται. » ᾿Ἐπὶ τούτοις οὖν 
ὃ Διονύσιος ἀγαναχτήσας προεῖπεν αὐτῷ ἡλίου ὄντος 
ὑπὲρ γῆς ἐκ τῶν Συραχουσῶν ἀπαλλάττεσθαι, καὶ οὕὔ- 

τῶς ἀτίμως ὃ Πλάτων ἀπὸ τῶν Συραχουσῶν ἐδιώχθη. 

Τῆς δὲ δευτέρας ὁδοὺ τῆς εἰς Σιχελίαν αἰτία αὕτη. 

Μετὰ τὸν θάνατον Διονυσίου τοῦ μεγάλου διαδέχεται 
τὴν τυραννίδα Διονύσιος ὁ Διονυσίου, μητρὸς ἀδελφὸν 
ἔχων τὸν Δίωνα, ὃς ἐκ πρώτης ὁδοῦ διιλητὴς ἐγένετο 
Πλάτωνος. Γράφει οὖν αὐτῷ ὁ Δίων ὅτι « ἐὰν παρα- 

γένη νῦν, ἐλπίς ἐστι μεταδαλεῖν τὴν τυραννίδα εἷς ἀρι- 

στοχρατείαν. » Διὰ τοῦτο τοίνυν τὴν δευτέραν ὁδὸν 
ποιησάμενος χαὶ διχδληθεὶς ὑπὸ τῶν δορυφόρων τοῦ 

Διονυσίου πρὸς αὐτόν, ὡς βουλεύεται τὴν ἀρχὴν περι- 
ποιῆσαι τῷ Δίωνι χαὶ καταλῦσαι τὸν Διονύσιον, χρα- 
τηθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ παρεδόθη Πόλλιδι τῷ Αἰγινήτη, 
ἐυ πορενομένῳ εἰς Σικελίαν πρὸς πρᾶσιν. Ὁ δ᾽ ἀγαγὼν 
αὐτὸν εἰς Αἴγιναν εὗρεν Ἀννίχεριν ἐκεῖ τὸν Λίδυν υέλ- 
λοντα πλεῖν ἐπὶ τὴν Ἦλιν ἐφ᾽ ᾧ τεϑρίππῳ ἀγωνίσα-- 
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σθαι. Περιτυχὼν οὖν τῷ Πόλλιδι ὠνεῖται παρ᾽ αὐτοῦ 

τὸν Πλάτωνα, χρείττω τὴν δόξαν ταύτην πάσης ἐν τε- 
θρίππῳ νίχης ἀγωνισάμενος περὶ οὗ καὶ ᾿Αριστείδης 
φησὶν ὅτι οὐδεὶς ἐγίνωσχεν ᾿ἈΑννίχεριν, εἰ μὴ Πλάτωνα 
ἐπρίατο. Τῆς δὲ τρίτης δδοῦ πάλιν ἀφορμὴ γέγονε τῆς 
εἰς Σικελίαν αὔτη. Δημευθεὶς ὃ Δίων ὑπὸ τοῦ Διονυσιυυ 
καὶ ἀφαιρεθεὶς τῶν ὄντων ἐν δεσμωτηρίῳ ἐδλήθη. 1 ρά- 
φει οὖν τῷ Πλάτωνι ὅτι ὑπέσχετο ὁ Διονύσιος ἀφεῖναι 
αὐτόν, εἰ Πλάτων αὖθις ἀφίξεται πρὸς αὐτόν. Ὁ δὲ τῷ 
ἑταίρῳ βοηθήσων ἑτοίμως ὑπέστη χαὶ τὴν τρίτην ὁδόν. 
Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς ἀποδημίας τοῦ φιλοσόφου τῆς 

ἀΐπο ἰηδογίρίαπ). Π|ηῸ ἰη [{4] πὶ Ὀγοίοι ι.5 ΡγΠΙΑρογοοσατη 

ἱοὶ βοϊιοΐδιη ἱηνθηΐς δὺ Αγο γία σοηα ἰδ, ἃς ΓΙ ΓδῸ8 Πιᾶ- 

Εἰδίγο 1508 οϑὲ Ῥγίπαροτθο κλκλκλ" σορποηγηα, υδὶ οἱ Ατ- 

οἢγί τηθηἰηἰξ. 56ὰ Ζιοηΐδηι ἢ] ΟΘΟΡ τΠ ρᾶΓ 68. πδίυγδ 

ΟΡΕΓΌΠι αἰ βοηΐ ἢ) 6886 δρεείδίογοπι, ἰῃ 5:10}}8πῈ φυοαυθ 

δἀ δροοίδη 08 ̓ΕΪη86 πηοη 8 ογδίογοϑ 5650 οοηία  , ποα 

Υ̓ΘΓΟ δίου}88 ΠΊΘη826 ριδίία,, υἱΐ (ὰ 88, ορί)6 Αγ ϑ 68. 

ϑυγδουβὶβ Υ6γὸ ΄υυ δρυὰ Πἰοηγϑίιπὶ πη, ΓΘ Πι {Υ̓ΓΒΠΠῸ ΠΣ 

ψαγϑδγοίιγ, ἰῃ ΟΡ Ϊ πλδίϊ υπὶ ἱπιροῦίυπι ἰγγδηη! ἀοπι σοηγοῦ- 

ἴοεγα σοῃδθδίυγ, οὐ} γοὶ οδιιϑθ8 δ δι] ἰρϑῦυπ) δοοδβδβογδί. 

ὅδ Ὠοηγϑίο ἰμίογγσδηῖϊθ κα 46 η ἱπίογ τηογίδ] 68 (6 !Ι0οἐη 

οχἰ δ ἰΠη85 ᾽ » --- ρυΐδὈαϊ ΠΟΙΏΡ6 56 δά] Δη(ἱ οαυ 858 Ρἢ Π060- 

θυ ἀἰοἰυγη πηι ---- {16 α Θοογαίοηχ » γοβροῃαϊς, [1ίδγυπὶ 

τούδΥ « αυοάηδπι οἴοί!πη οχ βιἱ πηὰ8 υἱγὶ γοιρυ ]  ς8Π} 

ἈαΙἰηἰΞ γδη(ἰ5Ὁ » γοβροηαῖ! 1116 « οἰν 68 το ἄθγα τη 6] ογοβ. ν 

Τοῦ ΓΟσΔΥΪ « αὐυἱὰ ἱρίίαγ, γοοία 708 ἀΐσογα ραγνυπὶ {ἰδὲ 

υἱαοίυγ» » δε Ἰοοΐ ᾿δυάὲ ἐγδὶ Ὠἱοηγϑῖο, αιοά γϑοῖθ }1.8 ἀΐ- 

οογεῖ. Π46 νϑῦο πὲ} Ὑογὶ 0.8 κ᾿ ΠΆΓΥΟΠ) 88Π6 » ἱπαυϊΐ « οἱ 

ΟΠΙοΪ, ρᾶγβ ἱπῆπηὰ : ἢδηϊ 4ιἱ τοοία 115 ἀἰσυπέ, 5αγίογί θι.8 

σοΠμαγδηᾷὶ δυηΐ ᾿ἰδοθγδ8 νοϑίος γοβοϊθη 018. » Οὐυδτγίυπι 

Φεπίφιυς τορδηί!, δηηοῦ, 4υἱ Γοχ δἰΐ, (ογίι8 ᾿ἰΐθπη ἰδίνογὶ 

ἀοθοδαῖ, « ἱπηπηο ν ΓΟΒρΡΟΠΩ᾽ δ « (ἰηλ ἀἰδοίμηυβ, υἱ ᾳυὶ τοὶ 

πογύδουΐα Π6 ἱπίογίμηδίυγ (ἰηθδΐ. υ Ηδ ἰίδ ΟΟΠπηπηοἴ 18 65 

ὈϊΪοηγπδίυδ, υἱ οαἰοπιὶ δύθυο ἀϊ6 ϑυγαου 88 606) ἀἰβοθάδγα 

δογοῖ, δίηια ἰδ οὐ ἱρποπλἰηΐα Ὀ]αΐο ϑυγδουβὶ8 οχρυ βυς 

οὐῖ. δεουηάϊΐ διΐοπ ἰη 510] δ πὶ [Εἰ Πογὶ8 οδι1858 ἤδοο Θγδί. 

Ῥοδὶ πηογίθῃ πιδ)ογὶβ ὨΙο Ὑδὶΐ ἰῃ γΓοζηιη) συ σοοϑοὶξ ὨίοηΥ- 

δἰιι5, Ὀἱοηγϑὶ! ΠἸ 8, φαΐ πηδί τὶ ἔγαίγοπι μδϑθθδὶ Ὀϊοποηι, 

ὁχ Ῥγίῃῃο ἱϊΐπογο (δα  ἰαγίογ ΡΙδίοηθ υὑϑυπι. δογίυϊί οἱ 

Ἰμίυγ το 1)}10 : « 8] [8ῃ) τϑηογίβ, 8ρ68 δδί (ογθ υἱ 1Υ̓ΓΔΏΉΙ5 

ἰη ορ(ϊπιαίίυπι ἱπιροτίυπι οοηνογί ροϑϑὶΐ. » 

πῃ δἰοἰϊίδπη Ργοίοοίυς, 4υυπὶ Ὠἱοηγϑὶὶ δ Π| 81᾿ραίογος, φυδϑ5ὶ 

Τίογυπι ἰμίιγ 

ΟΥΟΙ͂ΞΟ ἔὐγγᾶπηο δ58ι10)Π|8Π| ΓΟΓΌΠῚ ἰῃ Ὠΐοηοπὶ (Ο] Δί ΓΙ ἢΙ, 

00 ἰρϑιπὶ οἰ πη πδίὶ δαϑοηΐ., οοιηργοίιθηθυ5 80 ἢο6 αεΐ 

δίᾳυο Ρο!!ἀϊ Εφίποίς, αυἱΐ ἴυης ἱπ 5.0} 18 πηογοδί Γϑπὶ 

(δεϊοραῖ, δ)ιὰ νοηάδοηῃάυπη ἰγδάϊ8. [ὃ Ἔρίηδι) Ρ]αίοποιη 

ἀοάπχίξ, ἰθδίφχυα Αππηϊοογίη 1ἱγη τορρογὶϊ, φυ! ᾳυδάγὶ 8 

οογίδίυγυβ ἰίογ ἰῃ ΕἸ᾿άθα ραγααί. θιι ᾳυμπηι ᾿ῃ Ῥο᾿  ἤθπ 

ἰηςἰάΐθθοῖ, ῬΙαίοπεπι δὴ ἰΠἴ9 οπιϊξ, πιδογοπὶ ἱπάὰθ Ὡδοῖι5, 

«υδπι 5ἱ φιδάτί μα υἱοίβϑοί, βογίαπη. 6 αὺο εἰ Αγίβι [65 

ἀἰϊοὶξ, « Αππίοογίη πϑῆο ποδδεί, δἱ ΡΊδίοῃεπι Ὠ0ἢ Θπγδδοί. » 

Τοῦ γόγο ἰπ δἰ οἰ Πἶδιν ἰ{ἰπογὶ 5 ̓θοο (ι οοοδδῖο. Ῥγοδογίρίι 

ἃ ὈὨϊοηγβίο ὈὨίο "ομίδηυς βρο!!αῖυ)8 ἱπ σᾶγοογθα, ΘΟΠ)6ΟΠ 15 

οδί. δεγὶ δὶ! ἰρίίυν δὰ Ρ᾽δίοποπι, ρο  ΠοἾ πὶ 6856 Ὁ ΟΠ ἡ δ᾽ 01] 

86 ἀἰπιίβϑυγιπι, δὶ Γυγδυδ δα ουπ) Ρίαίο γθηΐγοῖ. 16 διιΐοιη 

δπιΐοο ορδῦι ἰδίαγυβ ἰογἰἸ)π| ΄υοαὺς [ΕΓ ῬΙΟΙΌρίΕ διιδ 1. 
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4 ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ͂ ΒΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

εἰς Σικελίαν. Ἰστέον δ᾽ ὅτι χαὶ εἰς Αἴγυπτον ἀπῆλθε 

πρὸς τοὺς ἐχεῖ ἱερατιχοὺς ἀνθρώπους καὶ ἔμαθε 

παρ᾽ αὐτῶν τὴν ἱερατικήν. Διὸ καὶ ἐν τῷ Γοργίᾳ φη- 

οἷν « οὐ υὰ τὸν κύνα, τὸν παρ᾽ Αἰγυπτίοις θεόν. » 

Ὃ γὰρ παρὰ τοῖς “ἕλλησι δύναται τὰ ἀγάλματα, τοῦτο 
παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις τὰ ζῶα, σύμθολα ὄντα ἑκάστου 

τῶν θεῶν ᾧ ἀνάκειται, Βουλόμενος δὲ καὶ τοῖς μάγοις 

ἐντυχεῖν, διὰ τὸ κατ᾽ ἐχεῖνον καιρὸν ἐν Περσίδι συνε - 

στάναι πόλεμον μὴ δυνηθεὶς παρ᾽ αὐτοὺς ἐλθεῖν ἀφίχετο 
εἰς τὴν Φοινίχην, καὶ μάγοις ἐχεῖ ἐντυχὼν παρέλαθε 
τὴν μαγικήν. Διὸ χαὶ ἐν τῷ Γιμαίῳ φαίνεται τῆς θυ- 

τιχῇς ἔμπειρος ὦν, σημεῖά τε λέγων ἥπατος χαὶ σπλαγ- 

χνων χαὶ τοιαῦτά τινα. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν πρὸ τῶν τριῶν 

τῶν εἰς Σικελίαν ἀφίξεων ἔδει ῥηθῆναι. ᾿Αφιχόμενος 

δ᾽ εἷς τὰς ᾿Αθήνας διδασκαλεῖον ἐν τῇ Ἀχαδημία συνε- 

στήσατο, μέρος τι τούτου τοῦ γυμνασίου τέμενος ἀφο- 

ρίσας ταῖς Μούσαις. Καὶ μόνῳ τῷ Πλάτωνι ἐνταῦθα 

Τίμων «ὁ μισάνθρωπος συνῆν. Πολλοὺς δὲ πάνυ πρὸς 
μάθησιν ἀφείλκετο καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας ἀνδρείῳ 
σχήματι παρασκευάζων ἀκροᾶσθαι αὐτοῦ καὶ χρείττονα 
πάσης φιλοπονίας τὴν ἑαυτοῦ φιλοσοφίαν ἐπιδειχνύς. 

Καὶ γὰρ καὶ τῆς Σωχρατιχῆς εἰρωνείας ἀπήλλαχτο χαὶ 

τοῦ ἐν ἀγορᾷ καὶ ἐπὶ τῶν ἐργαστηρίων διατρίδειν χαὶ 
τοὺς νέους θηρῶντα ποιεῖσθαι τοὺς λόγους. ᾿Απήλλαχτο 

δὲ χαὶ τοῦ σεμνοῦ ὄγκου τῶν Πυθαγορείων, τοῦ ἀπο- 
χεχλεισμένας ἔχειν τὰς θύρας καὶ τοῦ αὐτὸς ἔφα, πολι- 
τικώτερον ἑαυτὸν παρέχων πρὸς ἅπαντας. Πολλοὺς 
τοίνυν ἐραστὰς αὐτοῦ χαταστήσας καὶ πλείστους ὧφε- 

ΟΥ̓ Εὺ 

λήσας, μέλλων τελευτᾶν ἐνύπνιον εἰδεν, ὡς κύκνος γε- 
80 νόμενος ἀπὸ δένδρου εἰς δένδρον μετέρχεται, καὶ ταύτη 

πόνον πλεῖστον παρεῖχε τοῖς ἰξευταῖς. Ὃ Σιμυίας 

δ᾽ ὃ Σωχρατιχὸς ἔχρινεν ὅτι ἄληπτος ἔσται τοῖς μετ᾽ αὖ- 

τὸν ἐξηγεῖσθαι βουλομένοις αὐτόν " ἰξευταῖς γὰρ ἐοίκασιν 

οἱ ἐξηγηταὶ τὰς ἐννοίας τῶν ἀργαίων θηρᾶσθαι βουλό- 
85 μένοι, ἄληπτος δ᾽ ἐστίν, ἐπειδὴ καὶ φυσιχῶς καὶ ἠθιχῶς 

καὶ θεολογιχῶς καὶ ἁπλῶς πολλαχῶς ἔστιν ἀχούειν τῶν 
αὐτοῦ, καθάπερ καὶ τῶν Ὁμήρου. Δύο γὰρ αὗται ψυ- 
“αὶ λέγονται γενέσθαι παναρμόνιοι" διὸ παντοδαπῶς 
ἔστιν ἀχούειν ἀμφοτέρων. ᾿Α ποθανόντος δ᾽ αὐτοῦ πο- 

40 λυτελῶς αὐτὸν ἔθαψαν οἱ ᾿Αθηναῖοι καὶ ἐπέγραψαν ἐν 
τῷ τάφῳ αὐτοῦ β 

τοὺς δύ᾽ Ἀπόλλων φῦσ᾽, Ἀσχληπιὸν ἠδὲ Πλάτωνα, 
τὸν μὲν ἵνα Ψυγήν, τὸν δ᾽ ἵνα σῶμα σάοι. 

Εἰ Ἰιαο φυΐάεπι ἀ ῥἐΠ]Οϑορ ἴῃ δι. "ἰδ πὶ ρογοσγμδίοδο 

Ἰιδείθρηυβ. δοὰ βεϊοπάυπι δε, ἰῃ ΦΕαγρίυπ) οἰΐδιπι δά 52- 

οογαοίος δῦ σοη ἢ ἶ586, δ οἰθ4}6 580 γὶβ ἰπ{{{8[} πὸ ἐορο. 

Οὐυδτο εἵ ἴῃ (οτρία δἷξ « ποῇ ρὲγ οδῆδηι, 4] ἀδὰ5 δρῃὶι 

ΖΕ εγρίϊοβ μαρδίαγ.» Ἑούθηι 060 οηἷπι, 400 δριυιἃ τα εἰ 

ἱπιδρίης8, δηϊπιδ!} ἰδ δυηΐ ἀρυὰ ΞἘσΥρίίο5, φυΐρρα βίπευ!ο- 

τῦπι, φυΐθυ8 σοπϑβθοΓγδῖδ δυηΐ, ἀδογυπι βΥπιῦοϊα. Οεππνηθε 

τηδρο8 οἰϊδηι οοηγοηΐγα νε]]οΐ,, Ρ6}1]9 πῆς ᾿οπρογίβ ἰπ ἢὲγ- 

εἰάα οοοτίο ἱπιροάϊίις ἴα ΡΙηἰοίαπι 86 σοηίυ δἴφαε {πὸ 

οὐπὶ πηδρΐβ γογβδίυβ τηϑρίοδῃ ἀϊἀϊοῖ[. Οὐυδτγο εἴ ἱπ Τα σο 

μιδγυβρίοἰπος ργυ ἀδη ἴδπὶ ̓ Γδὲ 86 [εγί, Ἰεοπογδ οἱ υβοογιμὴ 

δίμῃα δίᾳυο δ᾽1δ οὐ υδπηοαΐ γοοθηβθηβ. ϑδοῖῆ πδοὲ δίς ἴγἃ 

ἴη 5 6] 8πὶ πο ορογίοαϊ οπδγγαγὶ. {7981 σέγο Αἰ]οπϑς 

ΤΟΥΟΓΦ05 5. ΟἾΔ ἰῃ δοδάοπιὶα οοηϑίϊτυϊ,, μαγία ἢ 1}0}5 συτὰ- 

ῃδδὶΐ Μυκὶ8 σοηϑοοταίδβ. Ας 5010 οἰπῇ Ρ]δίοποα ἰδὲ ΤΊπιοπ, 

ΠΟΠΙΪΠ11ΠῚ ὍδοΓ, γογβδθαῖιγ. Ῥογιηυ 95 δυΐθπη υἱζὸς δέ 

ἀοοίγίηδπι 80 δπι ρογάυσοῦδί, αυΐῃ οἰϊᾶτῃ πη] ογθσ, οἱ τῖ- 

γἰἱ ΒΔ] 56 δυάίγοηξ, δἀάἀυσοθδί, δίφιια οπληὶ πάις Γιὰ 

Ριοῦδρδί βδυδπὶ ρῥἰν]Ο5Ο ΡΠ ἶ δ πὶ 6556 δυρεγίογοῃ. Ναπυσοε 

ϑοοστγαδίίου πη οΔΥ ἀπὰϊ ποᾶάυπι δ) οἰ δὶ, δας ἰπ [οο 

δίᾳυο οΠϊοἰηΐδ δὰ οδρίδηἀο8 ᾿υυθῆθβ υογθδ δοϊοθδὲ, ἢδς {π᾿- 

δίοιῃη ΡΥΓΙδρογοογυμπ ἰδδίιΠπ) οἰδΌΒΔΒΖΙΟ (ογός οἱ ἢΠΠπ)ἃ « ἱμεὲ 

ἀϊχὶὶ » δι λ(ορδῖ, νόγὰπι ἰῇ ΟΠΊΠ65 56 ΡΟμεΪ Δγο τ ΓΩ3 σα 

Θχ ἶθοθδί. Οὐυμπι ἱρὶ ἴπῦ7΄ πη} 06 δὰ 5υὶ δἰ υὐξΐιπη μεζάυνίς- 

βοΐ, μδἰυγὶηγίδαιια ργο[υ 58, ͵4π| πηοῦ θυπάυ8 μοῦ δου 8) 

ἰῃ ΟΥ̓ΩΠαΠι ΘΟηγΟΓΒὺ8 Δ ἄγθογο δὰ δΔΌΟΓΟΙ ἰγδηοτοῖςγο. 

ΡΙυτπηυμηάυδ πλο  68{128 60 δουρί ι.8 ἃΠΌΓΓΟ δι ἱ τ ϑης εἰ, 

ὁχ 4αὸ δἰπιηιΐαᾶ8 δυογδίίουβ οομ]ϊεϊο ας, Γαΐυγι πὶ οὐδὲ 

'ρδυπι εἶδ, 4" ἀφίποοῦϑ ἱηίογργοίδγὶ δι πὶ το] θη, ἱδοοπι- 

ῬΓΘΠΘΏΒ ὈΠ]6 πὶ : δυουρίθυ8 Θηΐπ] 5 πιο δαηΐ ἱηξογρτγείες, 

αυὶ δη[ἰαπούῖιπὶ πιοηΐοιη δἰ ἀθηΐ σοι ργεϊ ομάογο, ἱβεοοιῃ- 

Ῥγο Θη δὶ ΒΓ}}8 δυιΐίθηι οοἔ, φυοηίδπι αἷυ 8 βογρίδ, υἱ οἱ Πυ- 

τηοῦΐ οδΓΠιΐηδ,, οἱ Ρ]γ5166 οἱ εἰϊΐοα οἱ (Προϊορίος οἱ τεῦ]}- 

Ὀυξ 56 ]οεῖ ἰδία" δηιπω 

οἴπηΐθυβ ἀϊοσυπίυγ [1886 πυτϊηογὶ8 οΘοηγοπίθηΐο5 : ἰδ4θε εἰ 

(ἀγίδη ομηΐηο ροβϑιιηΐ δος]. 

᾿υἰγδηιηθ6 δοοίροτα Ἰἰοθί. οπηηϊδγίαη. Μογίμι πη δι πιδ- 

ξυϊῆοο βοροϊνοιυηΐί ΑἸΠΘΐοΠ865, ἰῃ406 δορυΐοτο ο͵ὰς ἴα- 

βοῦ ρϑογυηΐ ᾿μο : 

υἱγηπιᾳυς Αροῖο βεπογαν , Εϑουλυίηπι αἴφυς ὉΙαϊοπετδ. 

Ὠυπο υἱ δηίπηαπι, ἰἰΠπππ| αἴ ΘΟΥΡΩΒ ϑογυδγεῖ. 



ΒΙῸΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

ὋὉ μὲν δαιμόνιος Ἀριστοτέλης τῆς θεολογιχῇς αὐτὸς 
φιλοσοφίας ἀρχόμενος πάντας ἀνθρώπους ἔφη τοῦ εἰ- 

δέναι ἐφίεσθαι χαὶ τούτου πίστιν τὴν τῆς αἰσθήσεως 

ἔλεγεν ἀγάπησιν " διὰ τοῦτο γὰρ τὰς αἰσθήσεις ἀγαπῶ- 
δ μὲν, ἵνα γινώσκωμέν τι. Φαίην ἂν δ᾽ ἐγὼ τὴν Πλάτω- 

νος τοῦτο πέπονθέναι " πάντας γὰρ ἀνθρώπους ἔστιν 

ἰδεῖν ὡσεὶ ἔχ τινος πηγῆς ἀρύσασθαι βουλομένους ἐχ 

ταύτης ὅσον ἕχαστός χρήσιμον ῴζήθη. Παντας δὲ 
λέγω τούς γε χατὰ φύσιν ἔχοντας χαὶ μὴ ἀτεράμονας 

10 ὄντας χαὶ δίκην νυχτερίδων μὴ δυναμένους ἀντωπεῖν 
ἡλιαχῷ φωτί, οἵ μόνα τὰ αἰσθητὰ οἰόμενοι εἶναι τῶν 
νοητῶν οὐδεμίαν τίθενται φροντίδα. [τι δὲ μᾶλλον 
ἀγασθείημεν τὴν τούτον φιλοσοφίαν, εἰ τήν τε ἷστο- 
ρίαν χαὶ τὸ εἶδος τῆς αὐτοῦ φιλοσοφίας ἀφηγησώμεθα. 

16 Πλάτων τοίνυν ὃ πολὺς πατρὸς μὲν ἦν ᾿Αρίστωνος 

τοῦ Ἁριστοχλέους, μητρὸς δὲ Περιχτιόνης τῆς ἀπογό- 
νου Σόλωνος τοῦ νομοθέτου, ὅθεν χαὶ χατὰ μίμησιν 
ἐξέθετο τήν τε Πολιτείαν χαὶ τοὺς Νόμους. Αὐτὸς 
δ᾽ ἐχαλεῖτο ᾿Δριστοχλῇς εἰς ὄνομα τοῦ ἑαυτοῦ [ πατρὸς 

30 χαὶ] πάππου, μετεχλήθη δὲ Πλάτων ἢ διὰ τὸ πλατὺ 
τοῦ στέρνου ἢ διὰ τὸ εὐρὺ τοῦ μετώπου ἤ, ὅπερ χαὶ 
ἁληθὲς εἰπεῖν, διὰ τὸ πλατὺ χαὶ ἀναπεπταμένον τῆς 
φράσεως. Οὕτως χαὶ ὃ Θεόφραστος Τύρταμος χαλού- 
μένος πάλαι διὰ τὸ θεῖον τῆς φράσεως Θεόφραστος με- 

45 τεχλήθη. Θεῖος δ᾽ ἦν ὁ Πλάτων χαὶ Ἀπολλωνιαχός. 
Καὶ ὅτι μὲν θεῖος ἦν δῆλον ἔχ τε ἑαυτοῦ καὶ ἐκ τῶν 
ὀνειράτων" ἐξ ἑαυτοῦ μὲν ὅτι ὁμόδουλον ἑαυτὸν ἐχάλει 
τῷ κύχνῳ, ἐχ τῶν ὀνειράτων δ᾽ οὕτως. Σωχράτης 
ὃ τούτου διδάσχαλος τῇ πρὸ μιᾶς τοῦ μέλλειν αὐτὸν φοι- 

3.0 τῆῇσαι αὑτῷ εἶδεν ὄναρ, ὅτι χύκνος ἄπτερος ἦλθεν ἐντὸς 
κόλπων αὐτοῦ, εἶτα πτεροφυήσας ἀνέπτη, χλάγξας μέγα 
τι αὐτὸς χαὶ λιγυρῶς, ὥστε ἅπαντας ἑλεῖν τοὺς ἀχού- 

σαντας. ᾿Εδήλου δὲ τοῦτο ὡς φοιτήσει μὲν αὐτῷ ἀτελὴς 

ὃ Πλάτων, ἀποφοιτήσει δὲ τέλειος. Καὶ οὕτως δὲ προ- 
88 εἶχεν ἐν τοῖς δόγμασιν, ὥστε ἅπαντας τούτου ἀχούειν 

γλίχεσθαι χαὶ μηδένα ἀντιτείνειν ἢ δύνασθαι ἣ πειρᾶ- 
σθαι, Καὶ αὐτὸς δ᾽ ὁ Πλάτων εἶδον ἑαυτὸν ἐν τῷ μέλ- 
λειν τελευτῆσαι χύχνον γενόμενον χαὶ χαταπηδήσαντα 
ἀπὸ δένδρου ἐπὶ δένδρον καὶ πολλὰ παρέχοντα τοῖς ὁρ- 

40 νιθοθήραις πράγματα μὴ δυναμένοις ἑλεῖν αὐτόν, Τού- 
τοῦ δὲ τοῦ ἐνυπνίου ἀκούσας Σιμμίας ὃ Σωχρατιχὸς 
ἔφησεν πάντας ἀνθρώπους σπουδάσειν καταλαθεῖν τὴν 

τοῦ Πλάτωνος διάνοιαν, μηδένα δὲ δυνήσεσθαι, ἀλλ᾽ 
ἕχαστον ἐχ τοῦ δοχεῖν αὐτῷ τὴν ἐξήγησιν ποιεῖσθαι, 

45 εἴτε θεολογῆσαι εἴτε ἄλλο τι ἕλοιτο. ᾿Γαὐτὸν γὰρ ἐχά- 
τερος, Ὅμηρός τε χαὶ Πλάτων, πεπόνθασι, διὰ τὸ 
παναρμόνιον αὐτῶν τῆς φράσεως ἑχάστῳ βάσιμοι γί- 
νονται, ὅπερ ἂν βούληται ἐπιχειρεῖν τις. Οὐ μόνον 

δὲ τὰ ὀνείρατα ταῦτα δηλοῦσιν αὐτὸν ᾿Απολλωνιακὸν 

ΤΑ ΡΙΑΤΟΝΙΚΝ. 
παν οθο..- 

Ὀἰνίπυς Αγίβίοί οἰ 68 ἰῃ 'ρ80 {Ππδο]ορίοξΒ Ὀ ἢ] ΟΘΟΡ δ ὑγΐπ- 

Οἷρίο οΙη68 ΠΟΙ Π68 δἰΐ βοίθπαϊ 686 εὐρί408, ἰίαυθ 56Π- 

801:π) οὐ] σΟΙ ΠΓηδΓὶ : 60 Θηΐπι 86ῃ5119 (0 π|08, υἱ 41}- 

αυϊὰ οοξῃοδοδηγ8. [Ιἀ6πὶ ἀϊχογίπι Ῥ]δίοηἑἷδ ΡΠ] ΟΒΟΡ ΠΟ 

οΟμ 1886 : ΟἸΠ68 Θηΐπ) ΠΟΙ Π65 οχ ἢδς ἰδηηυδη) οχ ἰυη(8 

αἰΐφυο, φυδηίυπι δἰδὶ 4υΐβαιιε Ργοίυΐυγυπι ρυϊαί, Βδυγίγθ 

νἱἀοηι}8, ΟἸΏΠ65 δυΐοη) ἀἄϊοο, αυἱ 4 ά6π) δοουπάππι παίι- 

τὰμῃ υἱνυηΐ, 6416 γυ 68 βυηΐ, 5ο᾽δαυο ᾿υσοη ποοίυδτυπι 

ἰηβίαγ ἰπἰυσγὶ ποαυσυηΐϊ, 80 5018 5651 }}}}}8 γον ογᾶ 6856 ορὶ- 

Πδπίο8 1η[6}}} 110 }}18 ργογβῦ8 πὶ} ουγδηῖ, ϑοα πηδρὶβ οἰΐδῃ) 

65 ρἢ ἢ] ΟΒΟΡ δι ὙΠ ΘΓΔὈΪ ΠΉ1Γ, δὶ ἐροὶ 8 Ἰἰδίογίδηι οἱ 4118}18 

68 ρ}]ορορ ἷα ποεῖ οοπίοιρ] ίπλγ. ϑΠλπ}1}8 ἰμί τυ 

ῬΙδίο παίυ5 ογᾶὶ ρδίγο Αγίβίοης, αὐγίβϑίοο ἱβ ἢ]Π|Ὸ, οἱ πηδίγω 

Ῥογίοἰίοης, ἃ 50Ιοὁπο ἰορἰϑ]ίογο οτἰυπάδ, οὐ}115 δά δχθπ}- 

νὶηπὶ οἱ 'ρβε Οἰν  δίεπι οοπιροευϊ δίαυο Γορο5. Αὖ δνὶ 

πομηΐης Αγίβίοςοβ νοσδίιι8, ἀδίπ δ πηυΐδίο ποπλα Ῥίδίυ 

ΔΌΡΟΙΙδἴι5 65ὲ, δ'γα 0} ροοσίοτγί5 δι} η6Π), οἶνα Ὁ" 

(γοη (5 αἰ ἀΐηθΠ), δἷνα, αυοὰ οἱ ἰρϑυπὶ σϑγα ἰγδάϊίιγ, 

ΡΓορῖογ διῃρίυπι δίᾳι!ια δϑρυπάδηβ αυὸ υἱορδίιν ἀϊοοηάὶ 

8615. 5810 οἱ ΤὨΘΟΡἨΓαβίυβ, Τγγίδη)υβ δηΐα γοοδίυβ, οἵ 

Οἰνίπδηι οἰοου ἰοπθπι τηυΐδίο ηοηλΐπα ΤΠΘΟρ  Γδϑίυδ ΔΡρ6]- 

Ἰαϊι:8 οϑῖ. Ὀϊνίηυδ οἐγδᾶί δυΐθῃ; Ρ]αῖο δίψυξ Αρο] που 8. ΑὉ 

ἀϊνίπιμ αυϊάοῃ [υΐ556 ἰδ 6Χ 'Ῥ50 40 8Π} 6χ δοι)η 8 δ - 

Ραγοί : Οχ 'ρ50, φυοὰ ΟΥ̓ΞΠΟ 86 ΘΟΙΒΟΓΥΙΏ ΔρρΟΙ]αρδί, οχ 

ΒΟΠΊΠΙΪ8 ΥΈΓῸ ὮΟΟ Ἰη040. δοογαίοβ, 68 ργωοσορίον, ργίἀϊδ 

ᾳυδῆη δὰ ἰρϑιπι δοοθϑδιιγυϑ ογαΐ., ΠΟΥ δοιηηΐυ) ΟΥ̓ΖΏΠΠὶ 

Υἱάϊξ ἱπρ! υπηοπὶ ἱπ βίηυπι δυυπὶ {Πα οηΐοπ), πιοχ δυΐδη, 

δ 18 8115 δυοϊδηΐοπι οἵ οἶδγο ἀγρυίοαυθ οἰδῆρογα θπιηΐυ πὶ 

δυτο8. ρογ))]οθηίθηη. [1ἃ αυοὰ δΔΟΟΟΘΘΒΡΌΠπΊ δά Θ0Π| 6358 

Ρ]Αἰοη6π) ἱπιρογίοοίυπ), ρΡογίθοϊυμ δυΐοπι ἀἰβοσβϑιγΌμ, ἰῃ- 

ἀϊεδθαί. Αἴᾳυο ἰΐὰ ἴῃ οἰ] οϑορ!ἶδ ργοβοίοθαι,, υἱ οπηηθε 

ουτὰ δυυάϊνα ουρογοηΐ, πος ᾳυΐϊδηυδη) Γοβίδίογα οἱ διιῖὶ ροδϑοῖ 

δι. οοπδγοίυγ. ΙρδῈ οἰϊδπὶ Ρ᾽δί9 ἰδίῃ πιογὶυυμμάυδ μοῦ 

δοηληΐπ) 86 υἱάθθαὶ ἰῃ ογμηθπι οοηγοόγβυσι 80 ἃγῦυγα ἴῃ 

ΔΓ οΟγθῶὶ ἰγδηβουπῃο πιυ  8πὶ ἃ[οιγο διιουρὶ 08 [γυπίγδ 

οδρίδη υ8 πηο δ δ. Οὐυο βϑοπηηΐο δυάϊΐο δἰ πηηνΐδ8 50- 

οσγδίϊοιιβ ΟΠ 68 ΠΟΙ 68 σΟῃ͵οοὶ( ορογαπὶ ἀδίυγοσ, υἱ Ρ]α- 

(οπἷδ πο Πίθ} 8556] δ 0, ΘΠ Π 6 ΠῚ ὙΘΓῸ 855] {υὑγι}ΠῈ 

6586, δ6ἃ 800 φιοΆαις γ᾿ γαία ἱπίογργοίδί γι, εἰνα 

1Πδο]ορίδΒ εἰν 4υδπὶ ἃ] πὶ υἱδῆϊ βοαυσγοίιιγ, 166πὶ Θηΐπι 

υἱγίαιια, ΗΒοΙΏΟΓΟ 80 Ρ]αίοηϊ, δοοίαϊξ : ΟΡ οπηηΐ "8 ἡ πιογὶ 5 

σομγνοπίοηίοπι αἀἰο( ΟΠ 6Πὶ οὐ νὶ5 μαίοηϊ, 4ιϊσηιήα πιο! δίων 

8 ͵ 411}8. Υ ΟΓΌ ΠῚ. ΠΟ 8010πὴ 58 50Βηηΐ8 ΑΡΟΙ]Πουπὶ οὐ πὶ 6298 
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6 ΒΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

ὄντα, ἀλλὰ χαὶ τὸ εἶδος τῆς ζωῆς αὐτοῦ καθαρτιχὸν ὄν' 
τοιοῦτος γὰρ καὶ ὃ θεός, ὡς καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα δηλοῖ. 
᾿ἈἈπόλλων γὰρ δηλοῖ ὁ χεχωρισμένος τῶν πολλῶν " τὸ 
γὰρ α στερητιχόν ἐστι μόριον. ἤδτι δὲ χαὶ ἐκ τοῦ χαι- 
ροῦ τῆς γενέσεως αὐτοῦ τεχμαιρόμεθα αὐτὸν Ἀπολλω- 
νιαχὸν ὄντα " ἐγεννήθη γὰρ ἐν τῇ ζ΄ τοῦ θαργηλιῶνος 
μηνός, ἐν ἧἣ ἑορτὴν ἐπιτελοῦσιν οἱ Δήλιοι τοῦ ᾿Απολ- 

λωνος, ἐν δὲ τῇ ς΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐτέχθη ὁ Σωχρά- 

τῆς, ἐν ἦ γενεθλιαχὴν ἑορτὴν Ἀρτέμιδος ἐπετέλουν, 
Δηλοῖ δὲ τοῦτο τὸ προέχειν τῷ Σωχράτει κατά τε χρό. 
νον χαὶ λόγον. Ἵνα δὲ τέλεον τῆς περὶ αὐτοῦ ἱστορίας 

ποιήσω λόγον, ἐκ διαιρέσεως προέλθωμεν. Πᾶν γινό- 
μενον χαὶ ἐν χρόνῳ γίνεται καὶ ἐν τόπῳ. Μάθωμεν 
τοίνυν ἑχάτερον τούτων, χαὶ ἔτι μέντοι τά τ᾽ ἐν τῇ γε- 
νέσει χαὶ τὰ περὶ τὴν γένεσιν αὐτοῦ συμύάαντα. Γέγονε 
τοίνυν ἐν χρόνῳ μὲν τῇ πη΄ ὀλυμπιάδι, ἐπ᾽ ἄρχοντος 
Ἀμεινίου, Περιχλέους ἔτι ζῶντος καὶ τῶν Πελοποννη- 
σιαχῶν πολέμῳ ἔτι συγχροτουμένων, νεώτερος ὧν Ἶσο- 
χράτους ἕξ ἔτεσιν. ᾿Εν τόπῳ δὲ γέγονεν τῇ Αἰγίνη, τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ Ἀρίστωνος μετὰ χαὶ ἄλλων χληρούχου 
πεμφθέντος ἐν τῇ Αἰγίνη ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων. Καὶ 
ταῦτα μὲν περὶ τοῦ γρόνου καὶ τοῦ τόπου ἐν ᾧ γέγονεν. 
Περὶ δὲ τὸν τόχον εἶδεν ὄνειρον ὃ τούτου πατήρ, ἔτι 
ἐν γαστρὶ ἐχούσης αὐτὸν τῆς μητρός, μὴ συγγενέσθαι 
αὐτῇ ἄχρις ἂν ἀποτέχη. 'Γοῦτο δ᾽ ἐσήμανε ὡς οὐ δι᾽ ἥδο- 
νὴν δεῖ τὴν συνουσίαν αἱρεῖσθαι, ἀλλὰ διὰ παιδοποιίαν, 
χαὶ μονοῦσθαι, ὡς τὸ τεχθησόμενον καθαρὸν τεχθείη, 

μηδένα σπῖλον προσειληφὸς ἀπὸ τῆς ἐξ ὑστέρου δι᾿ αἰ- 

σχρότητα συνουσίας. ᾿Αλλὰ καὶ ἣ μήτηρ αὐτοῦ μετὰ 
τὸν τόκον λαδοῦσα αὐτὸν ἀνήγαγεν ἐν τῷ Ὑμηττῷ ὄρει, 
θῦσαι βουλομένη Ἀιπόλλωνί τε Νομίῳ χαὶ Νύμφαις, 
χαὶ ἐν τούτῳ χαταθεμένη αὐτὸν εὗρεν αὐτὸν ὑποστρέ- 
ψασα πεπληρωμένον ἔχοντα τὸ στόμα μέλιτος ἐλθοῦσαι 
γὰρ μέλισσαι τοῦτο πεποιήκασι, προμηνύουσαι ὅτι τὰ ἐξ 
αὐτοῦ μέλλοντα ῥεῦσαι μέλιτος ἔσται γλυχύτερα κατὰ 
τὸν ποιητήν. Διαίτη δ᾽ ἐχέχρητο οὐ τῇ ἀπὸ ζωιχῶν, 

ἀλλὰ τῇ ἀπὸ τῶν φυτῶν. ᾿Εφοίτησε δ᾽ ἐν ἡλικίᾳ γενό- 
μενος γραμματιστῇ μὲν Διονυσίῳ, οὗ μνήμην ποιεῖται ἐν 
τοῖς ᾿Ερασταῖς αὐτοῦ οὐδὲ γὰρ δίκαιον ἐνόμισεν ἀμνη: 

ψόνευτον καταλιπεῖν τὸν οἰκεῖον διδάσκαλον, ᾿υμναστῇ 
δ᾽ ̓ λρίστωνι ἐφοίτησεν" χαὶ γὰρ καὶ τούτου πολλὴν ἔθετο 
πρόνοιαν, ὡς καὶ δύο ἀγῶνας αὐτὸν νιχῆσαι, ᾿ολύμπιά 
τε χαὶ Νέμεα. ᾿Ετοίτησε δὲ μετὰ ταῦτα καὶ Δράχοντι 
τῷ μουσιχῷ,, ὃς γέγονεν ἐκ " γεαύλλων τοῦ " ἀπὸ Δά- 
μωνος, οὗ Δάμωνος μέμνηται ἐν τῷ Θεαιτήτῳ. Πα- 
ρἶλθε δὲ διὰ τριῶν τούτων, γραμμάτων, γυμνασίων, 
ψουσιχῆς, ἵνα χαὶ τοὺς αὑτοῦ μαθητὰς διὰ τὰς αὐτὰς 

προσδιορθώση᾽ οἶδε γὰρ ὅτι αὗται αἱ παιδεῖαι δύνανται 
τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς ἐπανορθοῦσθαι" διὰ μὲν τῶν 

0 γραμμάτων ἠκρίδου τὸ λογιστιχὸν αὐτῆς μέρος, διὰ δὲ 
τῆς μουσιχῆς ἐτιθάσσευε τὸ θυμικόν, ὥσπερ διὰ τῶν 
γυμνασίων ἐρρώννυε τὸ ἐπιθυμητιχόν. Μετὰ τοῦτο 
δ᾽ ἐφοίτησε διθυραμθοποιοῖς, τὸν ἐχείνων χαραχτῆρα 
ὠφεληθῆναι βουλόμενος. Ἀμέλει καὶ τὸ πρῶτον αὐτοῦ 

δγέιηΐ, δοὰ οἰϊδηὶ Υἱίδ ο᾽υ8 ροῆυβ ρυγρρίίνυπι : ἰἴδις 

δπΐπι οἱ {16 ἄδυβ, αἱ ἔρδαπι φυοηι ποεηοᾶ ἀοςοῖ. Αροΐίου 

Θηΐπ) δἰπίοδὶ ἃ νυ]εο ( πολλῶν ) ἀϊφογείυπι, 81 ρἷν»8 δῖε 

ρυϊναίνυμπι εδῖ. Ργείογοα οἵ οχ Ὠδίϊν 8.15 ἰεεηρογε Αροὶ- 

Ναίιβ 651 οἷ) ἰδ βορίϊου 

ἘΠδΡρο  οπἱβ τηθηδὶβ, 400 ἀΐδ Αρο]]ηϊ (οδίυπι ἀριπὶ Ὠεῖη, 

᾿ἰποῦπι ουπὶ 6556 (Ο]ΠΠσίΠγι18. 

Ο)υϑοηαυδ τ ηδὶβ δοχίο πδίιϑ οϑί ϑοογδίοβ, ΄αυο ὨϊδηςΣ 

οοἰοὈγδηΐ πδίδίοιη. οοεῖ μος, δοογδίοιη οὐτι οἱ ἰδεροτγε 

εἰ ἀοοίεϊῃᾶ διιρεγαββθ. δὰ υἱ ἱπίοσγδπι 676}5 [ιϊ εἰ ογίδπι 

Ρογίοχδηι, ὁχ ρᾶγί 066 ὈγοἤΠοίπεδιημαγ. Οπηδ ηυοὰ πδεῦ- 

ἴυγ εἴ ἰπ ἰθηρογα πδϑοίίυγ οἱ πῃ ἰοοο. ἱγαᾳις ἱφιίυ 

᾿όγαπὶ σοφηοδοδπι5, ργΓδοίογοδαι 45 ἰῃ Ρ] Αἰ οὨ ἱβ πδιϊτιδίς 

οἰγοδ4116 ΘδΙῺ δοοίἀθγιηῖ. Ναῖι8 οδἱ ἰσι[γ, δὰ ἰοεπενος αθοὶ 

αἰ(ποὶ, οἰγιηρίδαςα οὐοἰομδϑὶπιἃ οοἴδτα, Απιὶηΐδ ἀγεμοοίς, 

νἶτο δάϊιηις βογίοία δὲ γοῦυς Ῥοϊοροῃηρϑίδοὶβ ὕ6 110 δάδυς 

ἐοϑίυδη(|ἢ1.5, ΘΟΧΘΠΏΪΟ τηΐηοῦ ἰδοογαῖθ. Αϑ Ιοεστ πουὲ 

δίτηοὶ, παίῃ!5 οδί Ἐρβίηδι, 400 ρϑίογ 6}115 Ατὶβϑίο εὔπὶ ἃ}}}» 

Εἰ Ὡρς φυσι ἀὲ 

ὨΔΙΪν α{}5 ἰοροΓα δίαυς ἰοσο. 298Πη} οἶγοδ ρᾶγίαπ,, τηδίγε 

σΟΙοΠἑβ. 2} }55}8 οαγδὶ δὺ Αἰ ϑηϊοηϑῦυ5. 

οὐπὶ δάϊιυς 'ὰ υἱδτο μοβίδηίθ, βοιμηΐο ῃδίογ, πὸ σὰ 112 

ἄοποο ρορογίβϑοῖ οοπουμηθογαῖ, 68ῖ οηϊυ8. Ουο 5οίδν 

ἰπἀϊοσδίυπι) οβὲ, ποῆ υοἱρίδ 8 οδυ55α γοθ}}8 γοπογοὶθ θολὸ 

Ορογδηάιπ), δὲ Πογογὰπι ργοογοδηδογυμ σγδιῖδ,, ζϑεηος 

85 {ΠΠ6 {181 6356 ἀχογοδηάδη), 400 παβοϊγυβ ἰπίϑπς ραγυς 

Ὠδοοογοίαγ, 018 ὁχ οοἴΐα ἰυγρίίογ γοροιϊ ο ππδοὺ]δ οὐυ- 

Βροῦβυ8. δα οἱ τηδίογ ουπ), ροδίᾳφυδπι οἀϊα!!, Αροϊ πὶ 

Ῥαβίογαι!! δίᾳιιο ΝΥ ρἐ ἰδ 88 ογὰ (δοίιιγδ ἰῃ Ηγπιείϊει ποῦ" 

ἰδπὴ βυϊνάπχὶξ, ἰδίχιια γαροδίυπι ἱπίογθα, αυυπὶ τγεαϊγεῖ, ας 

6116 τοίογίυπ) δυθηΐθη γορρογὶὶ : δάγοϊδηϊες δὔξεπι δρες 

ἰιος (δοογδηΐ, αὐ 68 αχ ΟΥ̓ ρῥγοπηδηδίυγζα Οβϑοηξ πνοῖϊο, 

υἱ αἷΐ ροοία, δυδυίογᾶ (οτὸ ργεθηυποίδηϊθβ. ΥἹἱεΐα αἰδδθαῖος 

τ" 

δαοίαν!, Ὀἱοηγϑίιη γοαυθηίδυ! μγδηπγηγὰ 881, σ0})}05 ἴῃ 

ΠΟ 406 Π} δηϊπια} 8, δοἃ 40}.6Π| ἔογγὰ ϑυρροαϊίδγοξ. 

Αἰρδίογί θυ πιδιρίπἰξ : Βοη οπΐπὶ [48 6886 οχίβἰἰπιατῖς ν 5510 

ργδϑοοθρίογοηι), δἰἰθηιίο Ὀγδοίογίγθ. Ογημηδϑίϊοϑ δτί5 τ)ᾶ- 

αἰδίγυπη Ατίβδίοποπι ἰγοαυθροῖδυ!  : 8) υἱὸ 4φησαις γί! 

υ]} τ ἀράϊξ οροῦδο, δάδθο υἱ δἰδ νἱεεγὶξ ΟἹΥ πη 8 δίψιὸν 

Νοπνεῖβ. ΤΌΠΙ Πηιδοῦ πηδρδίγο υδ.5 ὁδὶ Ὠγᾶοοῦς, ηυὶ ἴρεε 

ἃ ὈὨδπηομθ, οὐ͵ι8 ἰη ΤὨοδίοίο τηοπιηἰ!, ογαὶ ἰπςιτυΐας. 

Ηἰβ ἰγίθυβ, Π{αγῖβ, αν πιπαϑίίοδ, τηυδίοδ, ρόγνοηϊ οο, υἱ 

Ρδῖ οδϑέίθπι 5108 φυοαυδ ἀἰδοίρυ]ο8 ομμοπάδγε ροβϑεῖ. Νονὴ 

οί, ἀἰδοὶ ἰδ ἰδἐ8 ἐγ  Ρ] οΘ τ δηϊηιὶ πδίυγδι ροδθδὲ εεεεῖὶ- 

πογὶ : ἰίΐδᾳυο ἐπ ουὶς ΓΔ 816 πὶ οἷπ8 ρᾶγίεσι δχοολεῖαὶ, 

τηυδίοδ ἰδοίαι πλ ἰραθδί, σγηγπδδίίοδ δρρεϊῖιπι οοσῆτΣ- 

τᾶ ῦραῖ. οϊηάο δὰ αἰ Υγδι θογυ δυοσίογοδ 86 οοητοσίε, 

ποτα) αυοαῦς γίοηι ἀϊδοθηὰϊ ουρὶἀι5. Α΄ βᾶπε ὑγίπηοϑ 

ο᾽υ5 ΠΡ γ ἀὐΠνγγαπιθίουδ ἐδῖ. Αὐοροδδὶί οἴϊαπὶ δὶ ἴγδρῆσας, 



ΑΝΟΝΥΜΙῚ ΥἹΓΑ ΡΙΑΤΟΝΙΞ. ἴ 

σύγγραμμα διθυραμβῶδές ἐστιν. ᾿Εφοίτησε δὲ καὶ τρα- 
Ὑιχοῖς, τὸ ἐν αὐτοῖς σεμνὸν ἀρύσασθαι βουλόμενος. 
᾿Εφοίτησε δὲ χαὶ χωμιχοῖς, τὴν φράσιν αὐτῶν ὠφελή- 
θῆναι βουλόμενος. ᾿ἈΑἈμέλει καὶ τὸν ᾿Αριστοφάνους ἀπε- 

5 μάξατο χαραχτῇρα, ὃς τῶν ἄλλων προὔχει χωμιχῶν. 
Καὶ ὅτι ἀποδέχεται τὰν τούτου φράσιν δηλοῖ τὸ ὑπ᾽ αὖ- 
τοῦ εἰς τὸν Ἀριστοφάνην ῥηθὲν ἐπίγραμμα, ἔχον ὧδε- 

αἱ Χάριτες τέμενός τι λαθεῖν ὅπερ ἤθελον οἰχεῖν 
διζόμεναι ψυχὴν εὗρον ᾽'Λριστοφάνους. 

ιο ᾽Εζήλωσε δὲ χαὶ Σώφρονα τὸν γελωτοποιόν, τὴν μιμη- 
τιχὴν ὥσπερ χατορθῶσαι βουλόμενος" ὃ γὰρ διαλόγους 

γράφων καὶ μίμησιν προσώπων εἰσάγει. ᾿Εφοίτητε δὲ 
καὶ γραφεῦσι, τὴν τῶν χρωμάτων ποιχίλην μῖξιν 
ἐχμαθεῖν βουλόμενος" ὅθεν ἐν Τιμαίῳ πολὺν λόγον χα- 

[6 ταφάλλει περὶ χρωμάτων. Καὶ ταῦτα μὲν αὐτῷ διε- 
πράττετο ἄχρις ἐτῶν εἴχοσι, Μετὰ δὲ τοῦτο ἐφοίτησε 
Σωχράτει, χαὶ δέχα ἔτη παρ᾽ αὐτῷ ἐφοίτησεν, ἠθικὴν 
φιλοσοφίαν ἐχμαθεῖν βουλόμενος. Εὑρηκὼς δὲ τὸν 
Σωχράτη ἐπαναδεθηχότα τῶν ἄλλων, φασὶ πυρὶ μέλ- 

830 λοντὰ παραδιδόναι τὰ πρὸ τούτου πονηθέντα αὐτῷ 
εἰπεῖν τοῦτο τὸ ἔπος, ' 

Ἥφαιστε, πρόμολ᾽ ὧδε, Πλάτων νύ τι σεῖο χατίζει. 

Εῤνούστατος δὲ τῷ, Σωχράτει οὗτος ὥφθη,, εἴπερ τις 
ἄλλος. ᾿ΔἈμέλει χρινομένου αὐτοῦ χαὶ ἐν διχαστηρίῳ 

346 τυγχάνοντος ἀνελθὼν αὐτὸς ἐπὶ τὸ βῆμα φωνὴν ἔρρηξε 

τοιαύτην" « νεανίας μὲν ὧν, ὦ ἄνδρες, ἐπὶ τὸ βῆμα 
ἀναθέθηκα. » ᾿Αγαναχκτήσαντες δ᾽ οἱ δικασταὶ χατήγα- 
γὸν αὐτόν, ὃ δὲ λυπηθεὶς ἐξῆλθεν ἐχ τοῦ δικαστηρίου, 
μεῖναι ἐχεῖ οὐχέτι ἀνασχόμενος. Μετὰ δὲ τὸ τὴν 

80 ἠθικὴν ὠφεληθῆναι Σωχράτει χαὶ πράγματα παρα- 
σχεῖν αὐτῷ τῷ Σωχράτει ἐν ταῖς πρὸς αὐτὸν ἐντεύ- 

ξεσι συγγράυματα ἐξέθετο, ἃ ἔτι ζῶντος Σωχράτους 
εἰς χεῖρας αὐτοῦ ἦλθον. Τὸν γὰρ Λύσιν διάλογον 
συγγεγραφότος, ᾧ ἐνέτυχε χαὶ ὁ Σωχράτης, ἔφη τοῖς 

856 ἑταίροις αὑτοῦ « οὗτος ὃ νεανίας ἄγει με ὅπη θέλει χαὶ 
ἐφ᾽ ὅσον θέλει χαὶ πρὸς οὺς θέλει, » Μετὰ δὲ τὴν εἰς 
Σωχράτην φοίτησιν ἀπῆλθε πρὸς τοὺς Πυθαγορείους, 
τὸ δι’ ἀριθυῶν τὰ πράγματα σημαίνειν παρ᾽ αὐτῶν 
χατορθῶσαι βουλόμενος, ὅθεν πολλὸν τούτων μέμνηται 

40 ἐν τῷ Τιμαίῳ, ᾿Εφοίτησε δὲ καὶ Κρατύλῳ τῷ Ἣρα- 
χλειτείῳ χαὶ ἙἭρμογένει τῷ Παρμενιδείῳ, τὰ Ἣρα- 
χλείτου χαὶ Παρμενίδου δόγματα μαθεῖν βουλόμενος, 
ὅθεν καὶ δύο διάλογοι γεγραμμένοι εἰσὶν αὐτῷ, ὅ τε 
Κρατύλος καὶ ὁ Παρμενίδης, ἐν οἷς τῶν δογμάτων τῶν 
προειρημένων ἀνδρῶν μέμνηται. Μεμαθηκὼς δὲ, ὅτι 
τὴν ἀρχὴν εἶχον τῆς φιλοσοφίας οἱ Πυθαγόρειοι ἀπὸ 
Αἰγύπτου, ἦλθεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ χατορθώσας ἐκεῖσε 
τὴν γεωμετρίαν χαὶ τὴν ἱερατικὴν ἀνεχώρησεν. Εἶτ᾽ 
ἐλθὼν εἰς Φοινίχην περιέτυχεν ἐκεῖσε Περσαῖς χαὶ ἔμαθε 

ὕὉ0 παρ᾽ αὐτοῖς τὴν Ζωροάστρου παιδείαν. Εἶτ᾽ ἐκεῖθεν ἐπὶ 

Σικελίαν ἀφίχετο, τοὺς ἐν Αἴτνη κρατῆρας ἱστορῆσαι 
βουλόμενος, ὅτε χαὶ τὴν εἰς Διονύσιον ἔντευξιν ἐποιή- 
αατο. Μετὰ ταῦτα δ᾽ ἐλθὼν ἐν ᾿Αθήναις συνεστήσατο 

φ [-ὦ 

4ᾳυο φγαν δίοπηῃ θογυπ) 5}}}.}] οοτηρᾶγαταῖ, ἰίδπιαυε δά οο- 

τηΐοοθ, δογυη) ΄υοαυθ αἰοἰἰοηἷ5 δἀάϊδοοηδ οα858Δ. Ας 

58η6 ΑΥὐἰδίορ ϑηΐ Θχργοϑϑὶὶ οἱοου ἰοηδιη, 48] γοϊΐᾳυοβ 60- 

Πιΐοο8 ΟἸΠ65 δυρογαῖ. Αἰἴ406 [ιυ]0}5 ἀἰοἰοθ πὶ ργοθδίϑηι 

εἷὶ ζιι1586., 80 'ἴρθο οοηάϊίυπὶ ἱπ Ατγίϑίορπμδποιῃ ἴιοο ἀοοςοῖ 

ΟΡ γᾶ : 

Οτγαῖς ἰδιρ!υπι ποῦ ἱποοϊογοηΐ 
φυδτγοηῖοα δηίπιϑη ᾿πυεηογαπί Ασὶϑιορδηΐ8. 

Ορογδπ ἀθαϊΐ οἰἰδπ ΘορὨγοηϊ τ ποσγᾶρίιο, ἱπι Δ π4 1 τί 6 Π) 

φυδεὶ γα ἰγδοίαίυγυϑ : ΠΔΠ4υ6 ἀἰδΙοσο8 δογ υθοἴἑ Π6Ο ροῦ- 

δοηδύυ ἰπιἰ δ[ϊο οἴ θη ὁδί. Ρίοΐογοθδ χυοαυθ γὲ- 

αὐυορηίδν!  οοἸογυπι Ὑϑγίδὲ ΠΧ υγ δ ἰδοοηξΒ οϑιι868 : ἷΠ6 

'ἰη Τίηθοο πυ]ἰδ 46 οοἰογίθυ8 νοῦ (δο[. Αἰηυδ ἱπ ἰδ 

υΐάοπι δὰ νἱοοδίπηιπι ὕ84 6 Δηηυ πη) νου υδίυγ, Ὀδίποου5 

8( δοογαίθῃ), δοσθδϑὶξ, ουπηα0δ ρ6Γ ἀθοθπ) 8ΠΠη08 ἰγοαΌ6η - 

ἰδυϊξ πηογᾶ} δ Ὁ}! ΟδΟρ νἶε 8 ιἰβοομ τ οδυ858. ΟἾἸ ΘΙ 41}}Π| 

τοὶ αυὶδ δυρογίογοι ἐδργο θη ίββοί, ἱρηΐ (ἐγίυτ, αυδὲ δηΐοᾶ 

οἰδῃογδδϑοί, ἰγδάϊ 896, 06 0.6118 ΤΟΓδῦ, 

Ὑυ οᾶπὸ . το ργοσδάα, Ρίαΐο ἔπ ορα ἰπάϊποῖ. 

δοογδίΐ, δὶ αυ}8 8105, ΡΊΑίο 86 Ὀγεϑε {10 διηϊς ἰδϑπυ!. ΑἋ 

8806 (υὐυπὶ {ΠΠ6 ἴῃ 08 νοοσδίιδ ὑβϑοοί ἰῃ ᾿πἀϊοῖο, σοηβοδη50 

βυνβοϑίι} 'ρ886 ἰῃ ἰἰρο ὁγυρὶϊ νογθῦᾶ : « [νοηΐ8 δ ηηοσυηι, 

ο Υἱγὶ, διξώθοδίυτηῃ ςοηϑοθδην. » Ουυπι δυῖθπ [1669 ἱπάϊρσηδιὶ 

ουπ) ἀθρυ  ϑδθηΐ, ποη ροϊυϊξ ἃ 86 ἱπιροίγαγο υἱ ἀϊυ (118 πιδ- 

πογοί, βα πιο ΙΌΓο ΔΠΠΪοἰ 8 6 λυ ϊοΐο ἀϊδοοδδὶ(. δ6α πηογδῖοπι 

ἢ Ποδομ ἶδπι ἃ ϑοογαῖθ οὐοοΐιϑ ποῖ 80] υιἢ ἱπ ΟΟΙ]οηυ 5 

πιο οδῖι18 οἱ 6886 οαρίξ, νϑγυϊη οἰΐδη; βογὶρίδ οαἀϊάϊξ, φυδ 

γῖνο δά νυ. δοογδίθ ἰῃ ἰμδὶυ8 πιδῆυ}8 βογνοπογο. 1 γρίῃ δηἰπὶ 

αἀἰδίοσυπι φυῦπι βοΓ με βϑοῖ, δούγαῖοβ Ἰθοίο 60 ἀἰδεΐρυ 5 81:8 

ἀϊχίξ : « ες }υν ηἶδ πη6 γα} φυο νυ] οἱ φυδηίυηι νυ} οἱ δὰ 

4008 νι.» Βοἰἰοεῖο δοογαίο δὰ Ῥγίιδρογθος δοοθϑοὶξ, γοῖ 

μυπγογβ δἰση Ποδηαὶ ἀοοί τίη ἀϊδοοπάδο ουρίάυβ, αυᾶγο ογα- 

ὑγδη) ἰογυπ ἰῃ Τί πη [Δοὶξ τη θη ἤθη. [0508 6δὶ οἰΐδηὶ 

Οἰδίγϊο Ηδγδο! θοὸ οἱ Ηριτηορβοπα Ῥαγιηθηΐάσο, ΗΠ γδο 

δίψιια Ραγηιθῃ 8 Ὁ} ΘΟ ἶδ5 δ ἰϑοοπ δ δδυβόδ : ᾿ἶπ 

ἄυο5 οἰΐδπι οοπαϊάϊῥ ἀϊα]οβοδ, Ογαίγ]υπὶ οἱ Ῥαγδηίάοηι, 

ἱπ φυΐδυβ υἱγίυδ4υ6 νυἱγί ρ]δοίογυπι τηρθεηΐηϊξ. 566 υἱὲ 

ΡΥ άσογθοβ ρἢ ἢ ΒΟΡΠ}Πἶο» ρτγποϊρία πη οχ ΚΕσΥρίο γοροί [396 

οογίίογ ἰοΐυβ δεῖ, ἰῃ ΖΦΕσγΥρίιπι ρμτγοίδοίιβ σοοπηοίγί [δ] ἂς 

δβδοογάοίδ!! ἀοοίγίηδ ἰηϑυἱπ5 οο(. Ποίηᾶα ἰῃ ΡΟ ηϊοὶδ πὶ 

ἀεἰαῖι8 ἃ Ῥαγβίβ, ἰὴ 41:105 {Π|Ὸ ἱπείάϊξ, Ζογοδδίγὶ ἀ 80 0} ΠΠδιτι 

αἰ ἰ οἰ. 

ἀογηιὶ οδυδ88, ᾿δίᾳυ γὸπ) δ. ουπὶ Ὀἱοπγβίο. Πομίψι6 

Ηἰΐπο ἰῃ 5.6} }Π}8πῈ ρογυθηὶ Διο ηΡ ογδίογ ι ΠΟΞΟΕΙ- 

ΑἰΠΟΠδΒ ΓΟΥΟΓΒ.15 5611018}} ΘΟΠ5Ε {ι|8 θγομῈ ἀυιημπὶ Τἰμπομ Κ 



8 ΒΙΟΣ ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ. 

διδασχαλεῖον πλνσίον τοῦ χαταγωγίου Τίμωνος τοῦ 1 πιίβδηιΓορί, 40] 4ΦυΔΌΏΥΙΒ ΠΙΟΓΟΒΟ ἰπ Οὔλπας δπβοΐ δηΐου, 
μισανθρώπου, ὃς δυσκόλως ἔχων ἐς ἅπαντας, ὡς καὶ τὰ 
ἐπιγράμματα τοῦ τάφου αὐτοῦ δηλοῦσι, πάνυ εὐμενῶς 
ἤνεγχε τὴν τοῦ Πλάτωνος συνουσίαν. Εἰσὶ δὲ τὰ 

ὃ ἐπιγράμματα τάδε" 

ἐνθάδ᾽ ἀπορρήξας ψυχὴν βαρυδαίμονα κεῖμαι" 
τίς δ᾽ ὧν οὐ πεύσεσθε, χαχοὶ δὲ χαχῶς ἀπόλοισθε. 

Ἔστι δὲ τὸ δεύτερον τόδε" 

τήνδε σὺ τὴν στήλην παραμείδεο, μήτε με χαίρειν 
ιυ εἰπών, μήθ᾽ ὅστις, μὴ τίνος εἰρόμενος. 

Πρὸ δὲ τοῦ διδασχαλείου τέμενος χαθιέρωσε ταῖς Μίού- 
σαις ὃ Πλάτων. Τούτῳ δ᾽ ἐφοίτησαν οὐ μόνον ἄνδρες, 
ἀλλὰ χαὶ γυναῖκες, Ἀξιοθέα τε ἣ ἐχ Φλιοῦντος χαὶ 
Λασθένεια ἣ ἐξ Ἀρχαδίας. Θεῖος δ᾽ ἦν, ὡς εἴρηται 

1. πολλάχις, οὗτος ὁ ἀνήρ, χαὶ πολλῶν τῶν ἐν τῷ βίῳ 
ἐγένετο εὑρετύής, ὀνομάτων τε χαὶ πραγμάτων χαὶ 
εἴδους τῆς συγγραφῆς. Ὀνομάτων μὲν τῆς ποιότη - 
τος" οὐδὲ γὰρ πρὸ τούτου ἐγινώσχετο τοὔνομα. Ἀυέλει 
ἐν Θεαιτήτῳ φησὶ πρὸς Θεόδωρον, ποιῶν τὸν Σωχράτη 

40 διαλεγόμενον χαὶ λέγοντα ὅτι « ἴσως μὲν οὖν τὸ τῆς 
ποιότητος ὄνομα ξένον σοι δόξειεν ἂν χαὶ οὐχ εἰωθός. » 

Δηλοῖ δὲ χαὶ ᾿ΑΙριστοτέλης ἐν Κατηγορίαις λέγων « ποιό- 
τητα δὲ λέγω, » εἰπὼν τὸ λέγω ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ θεμένου 
τοὔνομα. εἰ γὰρ ἦν ἐν καταχρήσει, πάντως ἂν οὐ λέγω, 

86 ἀλλὰ λέγεται εἶπεν" εἴωθε γὰρ αὐτὸς καὶ ἅπαντες οἱ 
παλαιοὶ τοῦτο ποιεῖν. Εὗρε δὲ καὶ τὸ τῶν ἀντιπόδων 
ὄνομα καὶ τὸ τοῦ μήχους ἀριθμοῦ. Πραγματα 
δ᾽ εὗρε φυσικά, ἠθιχά, θεολογιχά, πολιτικά, Φυσιχὰ 
μέν, ὅτι ἔδειξε τὴν μαγνῆτιν λίθον μὴ ἕλχουσαν τὸν 

80 σίδηρον, ἀλλ᾽ ὅτι ὃ ἀήρ ἐστιν ὃ ὠθῶν αὐτὸν πρὸς αὐ- 
τήν. Μαθηματιχὰ δ᾽ εὗρε τὴν μέσην καλουμένην 
ἀνάλογον, περὶ ἧς ἐν τῇ ἀποδειχτιχῇ λόγον ἐποιησάμεθα. 
Λοιμωσσόντων γὰρ τῶν Δηλίων ἔπεμψαν ἐν Δελφοῖς 
χρησόμενοι, τί ποιήσαντες παύσαιντο τοῦ λοιμοῦ, 

ὅδ ἔχρησε δ᾽ αὐτοῖς ὃ θεός, διπλασιάσαντας τὸν βωυὸν 

οὕτως θῦσαι. Τυγχάνοντος δὲ τοῦ βωμοῦ χύδου ἕτε- 
ρὸν χύδον ἐπῳχοδόμησαν, οἰόμενοι τοῦτο εἶναι τὸ ὑπὸ 
τοῦ χρησμοῦ λεγόμενον, εἶθ᾽ ὡς οὐδὲ τοῦτο ποιήσαντες 
ἐπαύσαντο, ἐπὶ τὸν Πλάτωνα πορευθέντες ἤροντο αὐ- 

40 τόν, τί δέοι ποιεῖν, ὃ δ᾽ ἔφη ὅτι κ ὀνειδίζει ὑμῖν ὃ θεὸς 
ὡς ἀπείροις γεωμετρίας. » ἔδειξε γὰρ μὴ ἰδιωτικῶς 
τὸ διπλάσιον ἐννοῆσαι, ἀλλ᾽ εὑρεῖν μέσην τινὰ ἀνάλο- 
γον, καὶ ταύτῃ διπλασιάσαι τοῦτον. Ὅθεν οὕτως ποιη- 
σάντων παραυτίχα ἐπαύσαντο τοῦ λοιμοῦ. Εὖρε δὲ χαὶ 

40 ἠθικά" τὸ γὰρ μὴ ἐπὶ μισθῷ διδάσχειν ἠθιχὸν ὃν πρῶ- 
τος εὗρεν. Ἀμέλει Πυθαγόρας, καὶ οἵ πρὸ αὐτοῦ πάντες, 

- ἑχατὸν δραχμὰς χρυσίου λαμδάνων τὴν οἰχείαν μετεδί- 
δου. κάπηλος μᾶλλον λόγων τυγχάνων ἢ φιλόσοφος, 
Ὅθεν τὸν Τίμαιον ἑπτὰ ἀργυρέων ἀπὸ τῶν Πυθαγο- 

νυ ρείων ὠνησάμενος χατὰ μίμησιν αὐτοῦ ἔγραψε τὰν διά- 
, λόγον, Ὅθεν χαὶ φέρεταί τι ἔπος τοιόνδε " 

πολλῶν ἀργυρέων ὀλίγην ἠλλάξαο μολπήν, 
ἔνθεν ἀφοριηθεὶς τιμαιογραφεῖν ἐπεχείρεις. 

υἱ οἱ δερυ!ογὶ ε}115 ἰπϑογ ρΈοη65 ἀοοοηΐξ, Πἰθοηΐο ἔδιθη ἴῃ 

ΡΙδϊοηΐβ 586 ἀοἠϊξ οοπδυδί ποι). ϑυπί δυΐοι ἱπεογίρεϊο- 

Π65 μ : 

ἰὲς 660 Δδιαρίδ πηίϑογᾶ δηἰπιᾶ ἰᾶσθο ε 

415 5ἰπι, οἰ 6 4υγογο, βθὰ π8]}} πηλ]α μογοδί:5, 

δίᾳυο δἰογᾶ : 

πῆς ἴὰ οἰρρυϊη ρείογί ἢ Ὡ6Ο 5ΔΊ ΓΟ [6 
7006, πεο 4αυΐδ δἰπι φθογα ρᾶΐγα μαϊα9 τοβξᾶ. 

Αῃὲ6 δ0Π018Π| δἰ [ὉΠ δσγυτὰ Ρ]δῖο δ δἰ οομδρογανῖζ. Ιρδαηι 
δι! ἰδτ ΟΠ Υἱγί 801 π|, 5δ6ἀ οἰΐδπῃ τυ ίοτοβ δάϊδδηΐ, τε] υἱ 
Αχίοί θα ΡμΠ ας δίψυϑ 1,85 μοηΐδ Ατοδάϊαᾶ. Ὠϊ νας ογαὶ, 
υἱ 88:ρ6 ἀϊοίαπ) 688, [υἰὰ υἱγ, τυ] ογυπίαυς, 4υδὲ ἴῃ τα 
υδὲ γοπίοπί, εἰ γογυογαπ) οἱ γούυτ οἱ ᾿ δτδγυτα δοπογὶς 
ἰηγθηΐογ. Αο νογθυπ Ζυίάφη ἱηνοηϊ φιαϊ) αἰ : Ὠδ΄ὰ6 
επἶπὶ ᾿ς δηΐθα [μογαὶ οοσηίίυπι. ΘΙ Πἰσοὲ ἰῃὰ Τιδαιοῖο 
δοογδίεπι ἰδεὶξ δὰ Τηροάογυπι, ἰἸαῖο ἀϊσαηΐθμῃ : « ἰδαῦς 
(ογίδββαε αυδ! 618 νοσδθυΐυπι πΐγαην {{] νἱἀδαΐωτ δίψυο 
ἰπ80] 608. » Πορεῖί οἱ Ατγίδβίοίο!β ἰῃ Οδίερου 5 ἀϊοθῃβ « 4υ8- 
᾿Πδίεπη δυΐοπι ἀΐτο, » ἰὰ ᾳυοά οχ ει, 4] γοοδθυυπι ἰπ- 
γϑηΐτ, Ρογϑοηδ ἀϊοΐαπι οδῖ : ἢδη) δἱ ἰῇ υὑβὰ 78} {ηϊπεεῖ͵ 
ΟΠΊΠΪΠΟ ὩΟΗ « ἤϊΐςο, ν γογυ « ἀϊοϊ(υΓ » ΓΟ δὺυδ δῖίησῃο δη- 
(ἰαυογιπὶ ομηπίπὶ οοηδυοίυδίης ἀϊχίδοοι. ᾿ηνοηϊ οἰϊβωι 
απίροάμηι νοοδὈυ]υα) οἱ ἰοποὶἐμαϊπὶς πιπιεγὶ. δὲ 
8ιιῖ6π) ἱηνϑηϊξ ΡΠ γείοας, Ιηογδίθβ, (Πποοϊορίςδβ, οἰτ !οϑ. 
Αἰἴᾳυθ 6 ρ] γ5ὶε}8 φυϊφεηι εοῖ, φυοά ποη τηδρηδίοσῃ ἰαρίήξει 
ἰϑγγυπὶ δά 586 ἰγᾷ!θγα, ΥὙδγυῃ) ΡΟΓ δογέπ μος ἔς δάϊρὶ 
οὐΐεπαϊ. Εἰ πιδί μοηγδί οἰβ ἱπυθηιϊὶβ πηράϊα οεὶ 4δὲ ἀϊολίαυΓ 
Ργορογίίο δ] 8, ἀδ φιᾶ ἰπ ἰορίοἰβ γϑγθα [ϑοίπηυβ. δε οεῖ 
Ὁ ΟΠ ρεβῖθ ΙΔ ογαπίθβ ΠοΙρἢο8 πλίβαγα αυο πιοᾶο ἢος ἃ πῃ2]0 
᾿ρεγαγὶ ροββθηὶ γορᾶίαγοθβ. Βοβροηαϊξ οἷβ ἀδακ, ἀυρ! ϊοδίδ 
ἃγδ ὅ80Γἃ 6558 [Δοί πάδ. Οὐδ Ζυ0πὶ 65δοῖ οὐ δίοϑ » ΔΙΌ. 
οὐ θυ πὶ βυρογβίγαχογο, Π06 δἰ δὲ τ6 116 ογδου πὶ ορίπδηΐδα. 
Οὐο [δεῖο 4υυπὶ ὨΪΠ}}]10 πιΐηιι8 Ἰδρογαγοηξ, δὰ Ρ᾽ δίοωαεπι 
ργοίδοϊ! αυϊὰ δορὶ ορογίογαες σορφανογαηΐ, ἰβ σεγο « ἡ] υάϊ 
γΟδβ» ἰπαυΐ « ἀδυ8 υἱ ροοπιρείγίδο ἱπηρογίιἰβ. ν ΝΟΩ φαΐπὶ 
δἷο δἰ πῃρ] οἰ ἀυρ!!οδ Ἰοηδηὶ ἰη 6 }Πἰσοηἀδπ) 6586, δδὰ πγο- 
ἀἰὰπι φυδπόδην ργορογίοηδίαπι ἱηγφηϊθθδῃα δίαυς ος 
ΠΙΟΟ ἃγὰπ) ἀυρ]οδπάδη). Ουοὰ υϑὶ (δοογυηξ, δβἰδίϊῃ 
ἃ μέϑίδ ΠΡαγαί! βϑυμί, Ιηγθηὶξ οἰΐδηι πιογδ!ᾶ : ἡϑιηηυς πιο- 
ΓΑ 5 {15 μγϑοορί!, π χυΐβ τηογοθὰς ἀουογοῖ, Ὀγπλα5 ἢ} 6 
δυσίογ ἐδ. Εἰδηΐπι ΡΥ δσογὰβ δίαυα ομηποβ δηῖο Ρίδίο- 
Ὠ6ΠῚ ΡΠ ΠΟ ΒΟρ ἱ οοηξυη δυγὶ ἀγα μηπιᾶγαπῃ τηογοθάδ ἀοοίκε- 
Ὠδη) 51181 ἰγδάθγθ βοϊεῦδηΐ, οδιιροπδηίοβ πιασὶς Θγυήἑϊ0» 
Ποῖ αύδηῃ γεγο ΡἢΠΟδορ δηΐε8. Οὐυᾶτγο εἰ Τίπιῶρο βορίεεη 
διρθη(οίβ ἃ ΡγΓ(ιαρογοὶβ Ἔπυρίο δά οὐ)υ5 Ἔχϑιηρ]υπιὶ βιιλη ἀϊδ- 
Ἰοϑαπι σοπβογίμβϑίξ, Οὐο γϑγεὺβ δρϑοίδηϊ ἢ : 

1Π0}1}5 Ὠυτηπη 8 Τα ΠΥ ΘΠ] ΠΤ ΠΙΘΓΟΔ Ια 65 ΠΡ για, 
ψ ΤΙχδεὶ δογι μεπάϊ πγδίαγίδιι Εἰυἱ κιιξϑογομαε, 



ΑΝΟΝΎΥΜΙ ΥἹΤᾺ ΡΓΑΤΟΝΙΞΚ. 

Εὗρε δὲ χαὶ πολιτιχά" τὸ γὰρ τὰς " τηδάδας " χυχλο- 
τερεῖς εἶναι αὐτὸς πρῶτος ἐφεῦρεν ὡς πολυχωρητοτέ - 

ρας. Δέδειχται γὰρ τοῖς γεωμέτραις ὅτι. πάντων τῶν 

ἰσοπεριμέτρων πολυχωρητότερος τυγχάνει ὃ χύχλος. 

δ Εὖρε δὲ χαὶ τὸ τρίτον τῆς πολιτείας εἶδος, τὸ ἐξ ὑπο- 

θέσευκ. ᾿Αλλὰ δὴ καὶ θεολογιχὰ εὗρεφ, οἷον τὸ τὰς 

ἰδέας εἶναι ἐν τῷ παραδειγματιχῷ, οὐχ ὅ τι καὶ ἄλλοι 
πρὸ αὐτοῦ ἐγίνωσχον ὅτι εἰσὶν αὐταί: Πυθαγόρας γὰρ 
ἔλεγεν αὐτὰς ἐν τῷ ποιητιχῷ εἶναι, καὶ Ἀριστοτέλης 
γε μετ᾽ αὐτὸν ἐν τῷ ποιητιχῷ, αὐτὸς δὲ, ὡς εἴρηται, 
ἐν τῷ παραδειγματιχῷ αὐτὰς ἔφησεν εἶναι, αἵπερ 
αἰτίαι χαὶ ἀρχαί εἰσι τοῦ ποιητικοῦ. ᾿ΔΑμέλει γὰρ καί 
φησιν αὐτὸν εὑρηχότα τὰς ἰδέας ἑωραχέναι ἑαυτὸν τρίτον 

ἔχοντα ὀφθαλμόν. Εὖρε δὲ καὶ τί ἐστιν αἰών " οἱ γὰρ 
τῷ πρὸ αὐτοῦ αἰῶνα ἔλεγον τὴν ἀπειρίαν τοῦ χρόνου, αὐτὸς 

δὲ ἔδειξεν ὡς ἄλλη ἐστὶν ἢ ἀπειρία τοῦ χρόνου καὶ 

“ἄλλος ὃ αἰών. Εὖρε δὲ καὶ εἶδος συγγραφῆς τὸ διαλογι- 
κόν" εἰ γάρ τις εἴποι ὅτι χαὶ Ζήνων πρὸ αὐτοῦ διαλό-- 
γους ἔγραψε χαὶ Παρμενίδης, ἐροῦμεν ὅτι οὗτος μάλιστα 
αὐτῷ ἐχρήσατο. ἔζησεν δὲ πα΄ ἐνιαυτούς, χαὶ διὰ 

τούτου δεικνὺς ὅτι ᾿Απολλωνιαχὸς ὧν τυγχάνει" ὃ γὰρ 

θ΄ τῶν Μουσῶν ἀριθυὸς ἐφ᾽ ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμε- 
νος ἀπογεννᾷ τὸν πα΄ ἀριθαόν. “Ὅτι δ᾽ αἱ Μοῦσαι 
ὑπερητίδες εἰσὶν Ἀπόλλωνος οὐδεὶς ἀντερεῖ. Οὗτος 

γὰρ ὃ ἀριθμὸς δυναμοδύναμις λέγεται, ὡς ἄν τοῦ 
γΥ' ἀριθμοῦ πρώτου ὄντος διὰ τὸ ἔχειν αὐτὸν ἀρχὴν καὶ 
μέσην χαὶ τελευτήν, πολλαπλασιαζομένου δὲ χαὶ ἀπο- 
γεννῶντος τὸν θ΄ (τριάχις γὰρ τρία θ΄) καὶ τοῦ θ΄ τὸν 
πα’ ἀριθμόν. "ῇστι δὲ χαὶ ἐχ τῶν μετὰ τὸν βίον αὐ- 

4ὺ τοῦ τὸ θεῖον αὐτοῦ χαταμαθεῖν. Γυνὴ γάρ τις ἀπῆλθε 
χρησομένη, εἰ δεῖ τὴν στήλην αὐτοῦ συντάξαι ἀγάλμασι 

τῶν θεῶν, ἔχρησε δ᾽ ὃ θεὸς τάδε" 

8 σ' 

δόξης ἀντιθέοιο χαθηγητῆρα Πλάτωνα 
εὖ δρώης τίουσα, χάρις δέ σ᾽ ἀμείψεται ἐσθλὴ 

“δ ἐχ μαχάρων, οἷσίν περ ἀνὴρ ἐνάριθμος ἐχεῖνος. 

ἌΛλλος δὲ χρησμὸς ἐδόθη, ὡς δύο παῖδες τεχθήσονται, 
᾿Απόλλωνος μὲν ᾿ἈΑσχληπιός, Ἀρίστωνος δὲ Πλάτων, 

ὧν ὃ μὲν ἰατρὸς ἔσται σωμάτων, ὃ δὲ ψυχῶν. Καὶ 
᾿Αθηναῖοι δὲ γενεθλιαχὴν αὐτοῦ ἡμέραν ἐπιτελοῦντες 

4υ ἐπάδοντες φάσχουσιν 

ἦματι τῷδε Πλάτωνα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν. 

Ὅρα δὲ καὶ τὴν ὑπεροχήν, ἣν ἔσχεν ἐς Πυθαγόραν. 
Οὗτος μὲν οὖν ἀπῆλθεν ἐς Περσίδα τὴν τῶν μάγων 
ὠφεληθῆναι θέλων φιλοσοφίαν, οἵ δὲ μάγοι διὰ τὸν 

45 Πλάτωνα ᾿Αθήναζε παρεγένοντο τῆς ἐξ αὐτοῦ φιλοσο- 

φίας μετασχεῖν Ὑλιχόμενοι. ᾿Επεὶ δὲ τὴν ἱστορίαν τοῦ 

Πλάτωνος μεμαθήχαμεν, φέρε καὶ τὸ εἶδος τῆς αὐτοῦ 
φιλοσοφίας διηγησώμεθα. 

Ππηγϑηϊί οἱ οἰ ν]]}ὰ : ἢδπη (ὁλκάδας Ὁ) γοΐ 5 ᾿Γίμηιι5 Δαν 611, 

υἱ ἐδρδοίογοδβ. 56 ΠΠοοἴ ρα 0.815 αἰ ΠΘ 5] 018. ΓΟΓᾺ ΠῚ ΟΠΏΉΪ11}}) 

σδρδΟΙ 55: Π}}}Π| 6556 Οἰγοι πὶ φοοπηλοῖγα ἀοοοηῖ, [Ιηγνθηϊ! οἱ 

(εγ ίδηη οἷν Δ ι}5 ἰογιδίη (6χ Ποξίομθ 3). Αἴ νϑγο οἱ {μπθοϊ]ορίοᾶ 

ἰηνοηϊξ, νεὶυΐ ᾳυοὰ ἰάθ85 ἰηΐοΓ ΘχθῃρίδγΓοϑ (ΟτἼΠ85 γοί{}Π{ 

408 ἰμ γὰ ἃ ργῳοθαάδηζ απ ρἢΠ]οδορίογιπι βοιίθηιία γοοθθα- 

θεαί. ΡγΑΠἭηιᾶρογᾶβ οηΐμ ἴῃ οἴ]ϊοϊοη ἰδ 118 6ᾶ5 (ΟΠ ΟΠ ΑΥ", [[61}}}}6 

Ατ᾽βίοϊ 68; 'ρ86 δυίθπι, υἱ ἀϊοίυπι 658, ἰῃ δχορ] τὶ δι18 

6586 δἰΐ ἰά688, υἱ οδυδβε88 οἱ ῥγίποὶρί οὐυ5, φυοὰ οἰῇοϊί. 

ΑΟ 58η6 αἰοεὶΐ οἰἶδπὶ ἱπυθη 8 ἰΔοἰ8 ν᾽ ἀ͵386 856 ἰρϑι) ἰδγί! ΠῚ 

δ οηίοι οουϊυπι. [Ιηγοηΐΐ ἰΐδπ), 4υΐὰ οδϑοῖ δυυηι: φουὶ 

ΡΓδδοσβϑογιῃΐ οηΐἶπη, δου ἀΐσοδδηΐ ἰδηρι8 ἱπηΠηϊ πη, ἢΠΠΡ 

γ6ΓῸ 8[{π|4 ἰϑρυ8 Ἰπἤηϊίυπι, 8}π4 ΥΠῚ 6856 ἀΟΙ ΟΠ ΞΙΓΆ - 

Υἱ. Ῥεηΐᾳυς ἀϊα!ορίοιιπι οἰΐδι βογίθθηᾶὲ σοπὺβ ἰηνοηϊί. 

ΝᾺΠ1 5ἱ αι"ἷ8 ἀϊεδί, 14Π) δηξα διιπὶ ΖΟποποῖη 4004 ἀ΄ἸορΟβ 

δοΓ ρδίϑϑα οἱ Ῥαγιηθηίθπι., ἰυης ἰΔΠΊ0 ἢ πγαχί πη ἰσῖο σοπογα 

0151}Π}| 6556 ΓΡΒρΟΠΘθΐπιι8. ὙΧὶΐ δηΐθι δΔῆηο5 Οοἰοαίηίδ 

δίψφυο ὕπηπ}, ᾿ος Ζυοαηα πυπῆογο ΑΡρο ἢ ΠΘ8πι 51:18] ῃΓῸ- 

ἄἀθη5 ἰηάοίοηι. δε! Ποοΐ ΠΟΥΘΠΑΓἶ118 ΠΙ)ΠΊ161}8, 41} ΜΌΝΑΓΟΠῚ 

οδί, ἰῃ 56 πηι} ρ!}]οδέι5 οοἰοσίηἰα οἱ υηυπὶ οἴβεοῖ!, Μ υ885 

διδπ| ΑΡΟΙΠΠἾ8 Θᾶ56 ΠΠἰδῖγα8 ἤθπιο ἰηΠιϊαἰ ἡ γ. ΠΟ 

ὀπὶπ) ΠιιπΊογ5 αιδάγαίοαμδύγαίιβ ἀἰεϊγ, απ ἰογηδγίι 8. ὦ 

60, Πιιοὰ ἰπ ἐπὶ Πα οί οἱ τηούϊιπι ἃίχυο Πηθιη, Ὠγἰ πηδΙΐ!9 

ἴῃ 66 πη} {᾿0]Ἰοαῖυ5 πονοηδιίυπι οἤῇηοϊαΐ ( 6Γ οηΐ {18 η0- 

γοπ ἤυηΐ), ἰβ41}6 γυγϑηϑ οοἰοσίηία οἱ πυπλ. γαιαπι οχ 

εἷς χυοχιθ, 408: ροβξ ο᾽υβ πηογίδπη δοοίμθγα, αἰ ν᾽ Ώ8η} 6}118 

Ἰϊσεῖ σοσποόβοαγα παξιιτδημ. ΜΌυ]Γ οηἰπὶ 4ιδοδη) ὁχ ἄθο, 

8 50 ]Δογι ἢ 6]05 ἀδόγηπὶ οὐπὶ ἱπηασίηἰθυ5 ΘΟ ρΟΠΕΠα πὶ 

θ856[, Βοϊδοϊ (δίῳ [νου {0}}} γοβροηϑβυπι : 

ἀοοείγϊπϑ αἰνίηφ δυδρίςοπι Ρ]Δίοποπι 

πιοσίϊο γανογοᾶγα, βγαϊίδαυς ἴα ὀχοϊρί ες 

ΔῸ ἱππογίδ  ἰδ5 ἀροηάδ, φηοταπ {116 υἱγ οδὲ ἰῃ Ὠυπιοτο. 

ΑἸ ογδουϊυ ἀι08 Ριογο8 παίυπι ἰγὶ ἱπαϊοδδαΐ, ΑΡρο]] πὶ 

ΖΕϑβουϊαρίυπι, Ατὶδίοηι Ρ] δόμοι, {ΠΠ0πὶ οογρογίβ. ᾿μΠῸ 

δηϊπιὶ πηοάίουπι (γι π]. ΑἸ ΠΟ 6η5658 οἰἶδηι παίδ᾽ πὶ 6}118 

σα] γδηΐος ος υἱυηίυ!ν ὙρΓΒΌ : 

μος ἀΐα ΡΙαίοποιῃ αἱὶ ἀδσάσγυμπε ποηιηΐθι8. 

Ὑἱάθ οἰίδηι χυδηΐίυπι ΡΥΓᾶρογα με ϑί ογ, ΠΙῸ ἱρίίυν 

τηδφογαμ ΡΠ οϑορ ΐοο δι ἀἰϑοοηδο οδυ888 ἱῃ [᾿ ἐγβί 6 πὴ ὉΓΟ- 

(δοἴι!8 Θβὲ, πηδρὶ υϑγο Ρ[δίοπίβ 6811358 Αἰ ΠΟ Πδ8 γοπογυηΐ, 

ὈΠΠΠΟΞορ δ ο᾽ι5 ρογοϊρίοπάς ευρίἀϊ. δὰ ροβίᾳυδιῃ Ρ]8- 

(οηϊ8 Πἰδίοτίδ ΘΟ ΠΟΥ Π}118, ἃσο οἷ 4118}}8 615 θὲ} Π 50 Ὠ18 

(ιογ ἜΧρΟΠδΠΙ5. 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ [ ΑΒΙΘΤΟΤΕΙ,5 
ΒΙΟΣ 

[ΚΑΤ’ ΑΝΜΩΝΙΟΝΊ. 

Ἀριστοτέλης τῷ μὲν γένει ἦν Μαχεδών, πόλεως δὲ 
Σταγείρων, υἱὸς Νικομάχου, ἰατροῦ Ἀμύντον τοῦ Να- 
χεδόνων βασιλέως (ὅθεν χαὶ τὸν ἴδιον υἱὸν Νιχόμαχον 
προσηγόρευσε, μνήμης ἕνεχεν τοῦ οἰχείου πατρός, πρὸς 

" ὃν χαὶ τὰ Νιχομάχεια ἔγραψεν), μητρὸς δ᾽ ἦν Φαι- 
στίδος. ᾿Αμφότεροι δ᾽ οὗτοι, ὅ τε Νικόμαχος χαὶ ἢ Φαι- 
στίς, τὸ γένος εἶ ον ἀπ᾿ Ἀσχληπιοῦ. Μαρτυρεῖ δὲ τούτοις 

τὸ εἰς τὸν ᾿Αριστοτέλην εἰρημένον ἐπίγραμμα τοῦτον 
ἔχον τὸν τρόπον’ 

10 ᾧΦαιστίδος ἣν μητρὸς χαὶ Νιχομάχου γενετῆρος 
τῶν Ἀσχλυηπιαδῶν δῖος Ἀριστοτέλης. 

Μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τοῦ Νιχομάχου καὶ τῆς Φαιστί- 
δος ἀνάγεται ὃ ̓ Αριστοτέλης παρά τινι Προξένῳ Ἀ ταρ- 
νεῖ, οὗ καὶ τῆς τροφῆς διαμεμνημένος ὃ ᾿Αριστοτέλης 

18 οὐ μόνον τούτου υἱὸν Νιχάνορα ἀνέθρεψε χαὶ πᾶσαν 
παιδείαν ἐπαίδευσεν, ἀλλὰ χαὶ υἱὸν αὐτὸν ᾧχειοποιή- 
σατο χαὶ τελευτῶν ἐν ταῖς οἰχείαις διαθήκαις ἐπέτρεψε 
τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα Πυθιάδα δοῦναι γαμετὴν τῷ Νι- 
χάνορι. Ὁ μὲν οὖν Ἀριστοτέλης ἔτι νέος ὧν τὴν τῶν 

380 ἐλευθέρων παιδείαν ἐπαιδεύετο, ὡς δηλοῖ τὰ γεγραυ- 

μένα αὐτῷ περὶ ποιητικῆς καὶ περὶ ποιητῶν, ἔτι μέντοι 
τὰ “Ουήρου προύλήματα καὶ αἱ ῥητορμκαὶ τέχναι. 
᾿Επταχαίδεκα δ᾽ ἐτῶν γενόμενος καὶ τῆς Πυθίας χε- 
λευούσης αὐτῷ φιλοσοφεῖν στέλλεται ἐν ᾿Αθήναις, ἔνθα 

.38 φοιτᾷ Σωχράτει χαὶ σύνεστι τούτῳ ἔτη τρία. 'Γελευ- 
τήσαντος δὲ τοῦ Σωχράτους φοιτᾶ Πλάτωνι χαὶ τούτῳ 

σύνεστιν ἔτη εἴχοσι, καὶ τοσαύτην ἔσχησεν ἐπιιέλειαν, 
ὥστε τὸν Πλάτωνα τὸν οἶχον τοῦ ᾿Αριστοτέλους οἶκον 
ἀναγνώστου χαλεῖν. Οὐ γὰρ ἔτι ζῶντος τοῦ Πλάτωνος 

20 ἀντωχοδόμησεν αὐτῷ τὸ Λυχεῖον δ ᾿Αριστοτέλης, ὥς 
τινες ὑπολαμδανουσι" πῶς γὰρ ἠδύνατο, μέγα τότε 
δυναμένων Χαόθρίου τε χαὶ Τιμοθέου, τῶν ᾿Αθήνησι 
στρατηγῶν χαὶ τῷ γένει προσηκόντων τῷ Πλάτωνι; 
πειρῶνται γάρ τινες λέγειν, ὅτι ἔτι ζῶντος Πλάτωνος 

85 ἀντῳωχοδόμησεν αὐτῷ τὸ Αὐχεΐον ὁ ̓ Αριστοτέλης, ἐκ τοῦ 
ἐν πολλοῖς ἀντιλέγειν τῷ Πλάτωνι, Πρὸς οὖς ῥητέον, 
ὅτι οὐχ ἁπλῶς ἀντιλέγει τῷ Πλάτωνι, ἀλλὰ τοῖς μὴ 
νοήσασι τὰ τοῦ Πλάτωνος. Εἰ δὲ καὶ αὐτῷ τῷ Πλά- 
τωνι ἀντιλέγει, οὐδὲν ἄτοπον" χαὶ ἐν τούτοις γὰρ τὰ 

40 τοῦ Πλάτωνος φρονεῖ. Αὐτοῦ γάρ ἐστι λόγος, ὅτι μᾶλ- 
λον δεῖ τῆς ἀληθείας φροντίζειν ἥπερ ἄλλου τινός. Ἀ μέ- 
λει χαὶ ἐπὶ λέξεώς φησι ταυτί, « φίλος μὲν Σωχράτης, 

ἀλλὰ φιλτέρα ἡ ἀλήθεια.» Καὶ ἀλλαχοῦ « Σωχράτους 
μὲν ἐπ᾽ ὀλίγον φροντιστέον, τῆς δ᾽ ἀληθείας ἐπὶ πολύ. ν 

ΟὌΎὟΠΡΑ 
[ΑὔΌΤΟΒΕ ΑΝΜΝΟΝΙΟΊ. 

Ατίβίοίθ]θβ (ἰΐ ρόπογα Μδοοᾶο, υγῦθ ϑἰδρίγὶβ ογἰυηάυς, 

{Π1ι5 Νί οοπιδοὶν!, τηράϊεὶ Απιγηίε, Μδοοάοηυηι γοσὶβ ( 4υ2- 

ργορίογ οἱ Π] πὶ δυυ πὶ ἴῃ ραῖγὶ8 πιομηογίδιῃ. Νίοοϊηδεϊιαπι 

δρρθ!] αν, δὰ φυδπὶ οἱ Νἰ οοπιδομδᾶ βογίρβὶ1), δίᾳυβ Ρ[ι85- 

δ 18. ὕἱογαυα δηΐθπιὶ ρᾶγθηβ, ἴδπ) Νίοομηδοί5 “υδῆ) 

ΡΠ α8{18, ροηυ8 ἀυχογυηΐ 80 “ἘΞξουϊαρίο. Τερίδίυς ορὲ- 

δτδι πᾶ ἰῃ Ατἰϑίοίοίοα ος πιοῦο δοπηροδίζιπι : 

Ῥμδ δι ἂς παίυ 65ῖ πιδῖγο οἵ Νἰ σοιηδοο βεηϊΐογα 
ΕΣ βί'γρα ᾿Αδοϊορίδδγωπ ἀΐγυ Ατγἰοίοιοὶοβ. 

ρΡοβί πηογίδϑῃ ΝΙ οοπηδοῖιὶ δἴίαυο Ρ δ Ἐ[1Δ}5 ἀοάυοίυβ οεἰ Ατί- 

βίοίε]65 δὰ Ργοχϑῆιπ) αὐδπάδπ, Αἰάγπθυπι, ου͵ὰς δἀυξᾶ- 

(Ἰομἷδ ππθιηοῦ Αγ ϑιοί δ 0} δοϊιπὶ ἢἰ᾿ ο᾽υ5 Νἰοδπογϑῃ) 

οὐποδν!ῖ οππὶ Ὀυϑαυς ᾿ιοηοδίϊ8 γί δι15 ἰηβίγχὶξ, βειὶ οἰΐβε 

δ᾽ δ᾽ ΠἸ πὶ ἀὐἀδορίανξ, πιογίθηϑαιο μοῦ ἰοσἰδημοπί πη τρδη- 

αν, υἱ ΝίοδηΟΣΙ ΠΑ βυᾶ ἴῃ πιδίτποπίαπι οΟἸ]οςσδγοίωνγ. 

Ατίδίοἰθὶ ὁ ἱσίαν ἡυνοηΐδ τί θυ85 11 6 γϑ} ἢ ιι5 ἰηδ  υἱυς 6κι, 

αἱ ραίοϊ ὁχ 6} 08 5ογ ρ 5 46 γί ροοίίοδ οἴ 46 ροοίἷδ,, ἰἰδπηφυς 

ὃχ φυφϑι οηΐδυ8 Ποιμογίοἰβ οἱ ἢ γἰ8 ἀ6 δία εἰνοϊογίοδ. Αὔδο 

οἰ 8. ἀδοίπηο ϑορίϊ πο ΡγΑ)ιὶδᾶ Ἰαθαυῖο υἱ ΡΠ] ΟΘΟρ] να Ξἰυ- 

4118 56 ἀδάογοεξ, Αἰἰθηδθ τοηϊΐ, ἰθίᾳυς δὰ δοςγαῖθπι δὲ- 

σοϑϑὶΐ οἱ ἰγθ5 οὐ 60 ΔΠΠῸΒ γογβδίι8 οὶ. Μογίῃο δοογδίο 

ΡΙαίοποιῃ δα  , αιιοο πὶ 8 ΠῸ5 γαγδαίυ8 οϑί υἱρίηϊ, ἴϑη- 

ἴδηι ἰη δία 5 αἰ Πἰροηα (Ν, υἱ ἀοιπητ 6118 Ρ]δίο δῃὰ- 

δηοβίς ἀοηγυπιὶ δρραιϊαγοῖ. ΝΟῚ Θηΐπ) συρογει 6 δάϊιης 

ΡΙ]αίουμ ορροβίίδη) οἱ 50})018Π| ἴῃ Τ0ὺγοθὸ οοπάϊαϊ! Αγὶςίο- 

(6165, υἱ ΠΟΏΠΙΙΠ ορίπδηίγ. Ουἱ οηΐπὶ ἰιος Πογὶ ροίυϊί, 

αυππὶ ἰδῖο (ρογο ῃἰυγίπηπι νδ᾽ογοηΐ ΟΠδυγίδ5 οἱ Τίηο- 

{{Ἰ||ι18, ἀυοοα ΑἰΠοηἰδηδίιπὶ οἱ Ρ]δίομ5 σοσῃδίϊ ἢ ϑυηΐ [Δ- 

Πηθῇ, αυὶ Ατγίϑίοίο]6 πη) Ρ]δίοπο δυο νἱνο ἴῃ 1, ΎΥ060 50 0- 

ἰδπὶ Ορροϑιι 556 ὁχ 60 (Ο] Πα, φυοὰ ἴῃ πη} {18 {|| Ῥ] ἰοαὶ 

σοηἰγαάίχογ!. Οὐ 18 Γοβροηδοηάυ πὴ, ποη δἰπιμϊ εἰ !ος 

Ατγἰϑίοίο! πη Ρίδίοηϊ οοηἰγδαϊοογο, βορὰ 18 ἰδηϊ πὶ, φυὶ Γ]Α- 

ἰοηὶς ἀϊοίδ ποη γϑοία Ἰῃἰοιαχογα. Ουοάκὶ οἱ Ρ] ίοη! ἱμεὶ 

οοηίγδεϊ οὶ, ηἰ μὲ} πα γΓἢ} : ἠδπὶ ἰη ἰἶθ αυοαυς ευὐπὶ Ρ]ΔἴοΠο 

δ6η{|{. Ιρ5[}.5 6ηΪπὶ 65ἱ δου δηζία, πηδ͵ογοπι τοῦ δι ϊβ 41:8Π| 

οὐ) 541 8π| 8}}118 γοὶ ΠΟ ηἀδΠ| 668566 ουγᾶῃ). [ἃ αιιοὰ ἱροὶ5 

το ἷδ 50 ΟΧΡΓΘΙΒΙΣ : « διηίουδ αυϊάοπι δοοσγδίοϑ,, δοιὰ πηλρίϑ 

δι ᾶ γουῦϊα8.ν Αἰψ6 810] κ Βοογαίες αυϊάδη) μᾶγιπι 
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[ΑΜΜΟΝΠΠ] ΥἹΈΑ ΑἈΙΒΤΟΤΕΙ5. 
᾿ἸΠοῦτο οὖν καὶ ὃ Ἀριστοτέλης πεποίηχεν, εἰ καί πὴ 
ἀνέτρεψε τὰ ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένα " χἀνταῦθα γὰρ 
σύμφωνα αὐτῷ διεπράξατο μὴ βουλόμενος περιιδεῖν 
τὴν ἀλήθειαν. ᾿Αμέλει γὰρ, ὅτι πολλὴν εὔνοιαν ἔσγε 
πρὸς τὸν Πλάτωνα ὁ Δριστοτέλης, δῆλον ἐχ τοῦ χαὶ 

βωμὸν ἀνιερῶσαι τῷ Πλάτωνι, ἐν ᾧ ἐπέγραψεν οὕτω" 

βωμὸν ᾿ἈΑριστοτέλης ἱδρύσατο τόνδε Πλάτωνος, 
ἀνδρὸς ὃν οὐδ᾽ αἰνεῖν τοῖσι καχοῖσι θέμις. 

Συνῆν δὲ τῷ Πλάτωνι ὁ ̓ Αριστοτέλης ἔτη εἴχοσι. Μετὰ 
δὲ τὴν τοῦ Πλάτωνος τελευτὴν διαδέχεται τὴν τούτον 
σχολὴν Σπεύσιππος ὁ ἀδελοιδοῦς αὐτοῦ" υἱὸς γὰρ ἦν 
οὗτος Ποτώνης τῆς τούτου ἀδελφῆς. Ὁ δέ γ᾽ ̓ Ἄριστο-- 

τέλης ἔρχεται ἐν τῇ τῶν Μαχεδόϑων πόλει, ἔνθα παι- 
δεύει ᾿Αλέξανδρον τὸν χτιστήν, καὶ μέγα μέρος γέγονε 
τῆς τούτου βασιλείας: πολλὰ γὰρ ἐδυνήθη παρὰ τῷ 
βασιλεῖ χαὶ τῇ δυνάμει δεόντως ἐ χρήσατο, εὖ ποιῶν 
χαὶ ἑκάστῳ ἰδία καὶ πᾶσι χοινῇ. Καὶ ὅτι μὲν πολλοὺς 
ἰδίᾳ εὖ ἐποίησε, δηλώσουσιν αἵ φερόμεναι αὐτοῦ συ- 

στατιχαὶ ἐπιστολαὶ περί τινων πρὸς τὸν βασιλέα " ὅτι 

δὲ καὶ χοινῇ πολλοὺς εὖ ἐποίησε, δηλοῖ τὸ χαὶ τὴν 
τῶν Σταγείρων πόλιν ἀπ τασ κα δε 8 πείθειν τὸν ᾿Αλέ- 
ξανδρον αὖθις χτίζειν" ὅθεν καὶ οἱ Σταγειρῖται ἑορτὴν 
ἐπιτελοῦσι τῷ Ἀριστοτέλει, Ἀριστοτέλεια αὐτὴν προσ- 

αγορεύοντες, χαὶ τὸν μῆνα δέ, ἐν ᾧ ἢ ἑορτὴ ἐπιτε- 
λεῖται, Σταγειρίτην προσαγορεύουσιν. Καὶ τὴν ᾿'Ἔρεσ- 

σὸν δὲ τὴν τοῦ Θεοφράστου πόλιν μέλλουσαν ἀδιχηθῇ- 
ναι ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἀλεξάνδρου ἐλύτρωσαι τῆς 

αἀϑιχίας. Μετὰ δὲ ταῦτα τελευτήσαντος τοῦ Σπευσίπ- 

που στέλλονται οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸν Ἀριστοτέλην, καὶ 
ἀμφότεροι οὗτοι, ὅ τ᾽ Ἀριστοτέλης χαὶ ὁ Ξενοχράτης, 

διεδέξαντο τὴν τοῦ Πλάτωνος σχολήν, χαὶ ὃ μὲν Ξε- 
νοχράτης ἐπαίδευεν ἐν ᾿Αχαδημία, ὃ δ᾽ ̓ Αριστοτέλης ἐν 

Λυχείῳ. Μετέπειτα δ' ἀνταρσίας γενομένης ἐν τοῖς 

"Ἀθηναίοις ἦλθεν ὃ Ἀριστοτέλης ἐν Χαλκίδι, εἰρηχὼς 

τοῖς ᾿Αθηναίοις ὅτι « οὐχ ἐάσω ὑμᾶς δὶς εἷς φιλοσοφίαν 
ἁμαρτεῖν. » Καὶ γὰρ ἤδη ἦσαν τὸν Σωχράτην φονεύ- 
σαντες οἵ ᾿Αθηναῖοι. ᾿Εδήλωσε δὲ χαὶ ᾿Αντιπάτρῳ τῷ 

βασιλεῖ, ὅτι τὸ ἐν ᾿Αθήνησιν ἐνδιωτρίδειν ἐργῶδες. 
εἷπε δὲ χαὶ τὸ Ὁμηριχὸν ἐχεῖνο ἔπος, 

ὄγχνη ἐπ᾽ ὄγχνῃ γγηράσχει, σῦχον δ᾽ ἐπὶ σύχω, 

ὡς ἐχ τούτων ἐλέγ; γῶν τὰς τῶν ᾿Αθηναίων συχοφαντίας. 
᾿Επανέρχεται δ᾽ αὖθις ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐν Μακεδονίᾳ, 
χαὶ πολλὰ ἐδυνήθη παρὰ τοῖς τότε βασιλεῦσι, παρὰ τῷ 

᾿Αλεξάνδρῳ χαὶ παρὰ τῇ Ὀλυμπιάδι τῇ τούτου μητρὶ 
χαὶ παρ᾽ Ἀντιπάτρῳ τε καὶ Φιλίππῳ, 'Γῷ δ᾽ Αλεξάν- 
δρῳ χαὶ περὶ βασιλείας ἔγραψεν ἐν ἐν μονοδίῤλῳ, παι- 

δεύων αὐτὸν ὅπως δεῖ βασιλεύειν, ᾿Αμέλει καὶ συνώδευ- 
σεν αὐτῷ μέχρι καὶ ἔσω τῶν Βραχμάνων, ἔνθ᾽ ἐυ τησε τὰς 
σνε΄ πολιτείας, Συνώδευσε δ᾽ αὐτῷ καὶ ἐν τῇ Περσίδι, 
ἔνθα πολέμου γενομένου χαὶ τελευτήσαντος τοῦ Ἀλε- 
ξανδρου ὑπέστρεψεν ὃ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ, ἑαυτοῦ πα- 

τρίδι, Μέτριος δὲ γέγονεν ὃ ἀνὴρ οὗτος τοῖς ἤθεσιν εἰς 

ιἰ 

ουτλπειϑ, δὲ νοῦ (85 μἰυτηυπι. » Ηοο ἰμίἔυγ Ατἰδίοίοϊθα 

΄υοφι6 (οοἱΐ, οἰἰδδὶ αᾳυδηάο Ρ]αἰοηΐς νου ἀϊοίδ : δΔηη 

ἰΐο φυόφια δὺ {Π|0 πγίαί πιὸ ἀφίροϊ!, 4τπ1π| γο Π αρπὶ μΡοδῖ- 

᾿ιανογὶ πο} ]οῖ. ΑΟ 5816 δυι οὐρὰ Ε]αίοη 6 ΠῚ ΔΠΊΟΓΘΠῚ 

ΔΌΌΠ46 ἰεδίδίυϑ 6δῖ Ατϑίοἰθ 69 60, 4ιιοἀ ἄγᾶπι οἰϊᾶπὶ οἱ [ᾶ 

οὐμὴ ἱπδογὶ ρίίοπο ἀσάϊοανϊ : 

δταῖιι5 Αγίβιοίοίοβ δίγυϊ  ποσοα αἰΐαγα Ῥ]δίοπὶ, 

«66πὶ γα π᾿ 5185 νοὶ οΟΙΌγατα ποίδ8. 

γεγϑϑίιι9 οοΐ Αγ δίοί δα οὐ Ρ]δίομ 81:08 Υἱρίηιδ, []8- 

ἰοπὶ δυΐεη) πιογίυο δυοσοοϑοὶί ἰῃ δο] οἷ Θρουβίρρι8 ΟΧ ΒΟΓΟΓΘ 

ΠΟΡΟΒ : {Π}6 ὀγαΐ θηΐπὶ Ροίΐοῃξ, βΒογογίϑ 618. Αὐὶβίοίἑθβ 

γεγο ἰῃ Μδυιράοηυπι ὑγθοι [Ὀ6]14η}] ργοίοοϊ 5 Αἰ οχδῃ γι πὶ 

ΡΠ ρρὶ Γ᾿ ἰμδυίυ!, πηδοπυπΊχια ονδϑὶί {Π||π|8 γοσηὶ ἢγηηᾶ- 

ΘΗ} : Πδ1) δ᾽ γί λυ ν8|0}} ἀρυὰ γόροθηλ, ροί(οη([ί αι! 

818 66 115058 ΟἸΠἾ1Π| δ αἱἱ [8 πΆ Ὀγί ναί 4.8 πὶ Ρυ Ὁ] [66 

Ργοβροχὶῖ. Ας ρῥγίναί πὶ αυϊάοπη ἀ6 π}0}}8 διαὶ Ὀ6η6 Π|6- 

Γυΐδ86, ἀφοϊαγδθιηΐ οἷυ5, φυϊ [ἐγ γ, σΟπηπηθηδ(Ἰοἱα5 

ὧδ ποῃη0}} 15 8ι1 γερέιῃ ἀκ |{{{6γῶ : γϑγυπὴ ρυ] 6 ΦΙΟΖΙΙΘ 

τὴ} 18 δι) ργοίυΐδδα ὁχ 60 Πηᾶχῖπιθ ἀρράᾶγοῖ, αιοὰ ϑίδρί- 

τογυι ΓΘ πη ΟΥΟΓΒΔΠ} ἰρϑ5ῖι}5 δυδοι ΑἸοχδηᾷοῦ ἰποίδιγανυ, 

ἴῃ οὐ 5 Γοὶ πιοιηογίδηι οἰἰδ πὰ δἰ αμρί γα βο]πηηΐα Αγ ϑιοίο!! 

σα γδηϊ, Ατίβϑίοίοια ἀἰεία, οἵ πιοῆβθιη, φυὸ ᾿ἰ5ἷδ σο]ὸ- 

Ὀγδηίυνγ, δίδρί γί πὴ Δρρο! δηῖ. Εγοϑϑυπὶ φηοηυθ, Τίιθο- 

ΡἰιΓαβιΪ μίγη, 80 ἱπηπιίποη ἱ γοσὶ ΑἸοχδηΐγὶ ἰη)υγἱδ 06 - 

Γαν . [Ιγοἰηδ πηογίυο ϑρουβίῃρο Αἰ πη  θη565 δγοθοϑυηξ 

Αγίβίοί πὶ, ἰδαυθ οὐ) Χοηοογαία ἴῃ Ρ]δίοη β 86 )01ἃ δυ0- 

οο551, Χοποογαῖο αἰἰάδι πῃ Αὐϑαδιπία ἀοσοηΐε, Αγίβίοίοϊ ὁ 

ΥΘΓῸ ἴῃ [γοθο. Ροβὲ ἰὸ (Δεἰα ἴῃ οὐπ ΑἰΠΘηΪΘη δἰ πὶ Π0Π- 

βρίγαίίοηθ Αὐίβίοίθ θα ΟἹ δ] οἰ ἀθι 56 γϑοορίξ, φυυπὴ ἀἰχίβδαὶ 

ΑἰΠ ΘΠ  Θ5᾽ 0}: « ΠΟῚ 5ϊη8η) Υγὺ85 ὑ͵δ ἰῃ Ρ}}}ΠΟΘΟΡ] πὶ Ρ60- 

ἐᾶγθ. ν ϑοεσγδῖβπι δ 8) ἱπίογίοεσογδηΐ Αἰ Θε οι 568. 

δἰμηϊβεανῖὶ οἰΐδη Απίραῖγο γορὶ, ρογί συ 0501 ὁ556. Αἰ] 6 πῖ8 

Υἱἱδπὶ ἄζογθ. Ουἱΐη οἱ 058 ε5 Ἠοιηογίοο ᾿|1|0 νογδα 

Ῥυτι5 ϑυρτὰ ργτγυπὶ 5ομ βοΐ εἴ {συ} Βυργα ἤσυμ, 

400 τη} {{8π| ἀγριογοί Αἰ] οἰ Θηδί). ονόγβι5 ἰδ Γ ἴῃ 

Μιδοραοηϊαιη ΑγΓἰϑίοϊ 165 δριι γοσθθ,, φυΐ (πη (ἋΟγα, π}0]- 

ἴυπι ναί αἱξ, ἀρυὰ ΑἸεχαπάγυμπι πηα( νοι 6}}}8 ΟἸγ πιρὶᾶ- 

ἤει δίαυα δρυὰ Απίϊραίγυ οἱ "ἹΠρμριπ. 

δογίμεὶῖ ἀδ γόρῃο ΠἰὈγυπὶ δἰησι άγθηι, 4110 οὕ} 4088 γορίϑ 

οἴϊιοία ἐοδοηῖΐ ἀυοι. ΑΟ δ8π6 ὑὐπιϊ αἴ .8 ἐπὶ Θ11Π} 1154110 

δὰ Βγδο!ιπιδῆθβ, 4ὺ0 ἰη ᾿ἰπογα ἀὰ ΟΠ εἰν δι}8908 Ορι!8 

οοπάϊϊ(. σοπιϊίδίυβ 65ὶ ουπάδη) οἰΐδηι ἰη Ρογοίάοπν, 6 }}]0 

δυίοι! ἰδΐ οοογίο οἱ Αἰεχαπᾶγο πιογίυο ἰπ ραίγίδπι δυλῃηι 

Ατβϑίοίοἶος γοάϊ. Μίγα (υἱὲ νἱῦ ἰδία τηόογυτὴ ᾿δε δία, ἰῃ 

Ηἢ ΝΠ οδορ α τοῦτο πού πὶ ̓ πδηΐ ἱπροι!! Οχοσεϑιί, ΟῚ 

Αἰοχαηάτα 



12 ΒΙΟΣ ΔΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ. 

ὑπερθολήν, ἐν φιλοσοφίᾳ δ᾽ ὑπερδέδηχε τὰ ἀνθρώπινα 
μέτρα, μηδὲν ἐλλιπὲς περὶ αὐτῆς πραγματευσάμενος, 
ἀλλὰ χαὶ πολλὰ αὐτῇ προσθεὶς ἐκ τῆς ἑαυτοῦ ἀγχινοίας 
τὴν ὅλην κατώρθωσε φιλοσοφίαν᾽ τῇ μὲν γὰρ λογικῇ 
προσέθηχε διαχρίνας τοὺς κανόνας ἀπὸ τῶν πραγμάτων 
χαὶ ποιήσας τὴν ἀποδειχτιχὴν μέθοδον (οἵ γὰρ πάλαι 
ἀποδεῖξαι μὲν ἤδεσαν, ἀποδείξεις δὲ ποιεῖν οὐχ ἠπί- 

σταντο, ταὐτὸ πάσχοντες τοῖς σχυτοτομεῖν μὲν μὴ δυ- 
ναμένοις, ὑποδύωαασι δὲ χρῆσθαι δυναμένοις), τῇ δέ γε 
φυσιχῇ προσέθηχε τὴν πέμπτην οὐσίαν, τῇ δὲ θεολογία 
εἰ χαὶ μηδὲν προσέθηκεν, ἀλλ᾽ οὖν οὐδὲν περὶ αὐτῆς 
ἐλλιπὲς ἐπραγματεύσατο. Οὐ γὰρ τὰ ἐγχόσμια μόνα 
ἤδει, ὥς τινες ὑπολαμθάνουσιν, ἀλλὰ χαὶ τὰ ὑπερχό- 
σαια, ὡς δηλοῖ καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ λόγῳ τῆς φυσιχῆς 
ἀκροάσεως, λέγων ὅτι τὸ πρῶτον αἴτιον οὐδὲ χαθ᾽ ἑαυτὸ 
χινητόν ἐστιν οὐδὲ χατὰ συμθεδηκός, ἐχ τούτου ἐνδει- 
χνύμενος ὅτι οὐδὲ σῶμά ἐστι τὸ θεῖον οὐδὲ παθητόν. 
ἼἜζησε δὲ τὸν σύμπαντα χρόνον ὃ ᾿Αριστοτέλης ἔτη 
ἑξήχοντα τρία " ἑπταχαιδέχατον γὰρ ἔτος ἄγων φοιτᾶ 

80 Σωχράτει χαὶ τούτῳ σύνεστιν ἔτη τρία" συνῆν δὲ χαὶ 
τῷ Πλάτωνι ἔτη εἴχοσι, μετὰ δέ γε τὴν Πλάτωνος τε- 

Ι ς 

Όν 

λευτὴν ἔζησεν ἔτη εἴχοσι τρία. Ταῦτα λέγειν ἔχομεν 

περὶ τοῦ βίου τοῦ Ἀριστοτέλους. 

Πηο60 η1}}}}4Π| 6118 ρϑγίθπι τοὶ ηυδῆδ ἰηοχ  δυϑίδπ), τογιπὶ 

(δη) τι} {18 οἰἰδηι δι} ἰῃσοη}!} δουτηΐης δ 1115, υ υπἰ νογεδηι 

ΡΠ] ΟΒΟρ ἶᾶπὶ 5 ΔὨ Πγογῖ!, [,οσίοθη δηΐπι διιχὶξ, ἀϊφρυίδιν 

γα οορ 8 ἃ γοῦυϑ, ἀς αυϊδυ5 αἀἰδρυΐ δίυγ, δορᾶγδίϊς εἰ 6ὲ- 

τηοηϑβίγδηαι ἰηἰ ἃ γί! ηο ( τοΐογοβ ἐμὲ ἢ ἀδημοΠβίγαγο υϊάρη) 

πονογδηΐ, ἀδιηοηβίγδίομο8 ἰδῆηθη ίδοογα ποβαϊουδηϊ, [ἐτὸ 

υἱ ||, αυἱ εδ᾽οθυβ αυϊάσηι οοηῇσογο Ὠδροϊυηΐ,, σΔ] εἰς τοὺ 

εἱἱ δου), ἴπσπὶ ρἢγοίοδο Δ 1} αυϊηΐᾶπι οβϑθηίιδιῃ, 

{Π᾿ 0] οσὶδο διυιίθη αἰϑὶ ἢΐ}}}} δα ἀϊάογιί, ἰοίδη) ἰδίηθῃ 50Γ 5 

διυς Ἔχ! ιδυϑί. Νόο δηΐπι 6ἃ βοῖυπὶ ποΥΪ,, αυς ἴῃ πιυπν 

δυηΐ, υἱ αυἱϊάδηι ορηδΐυν, νογυπ) οἰΐδπιὶ 405 δυργᾶ πηυι- 

ἀνη) βυηΐ, υἱ οἱ ἰη ᾿ἰὮγο Θείδγο ρἢγϑίολγυπι δυβου (Δί ϊοπυπι 

ἀοοσεοί, υδ΄᾽ ργίμμμπι οδυδβδ ὨΘηυ ρ6Γ 56 Ὠρίυδ ΡῸΓ δειί- 

ἀδη5 πο Θ᾽ 6596 δἰΐ, αυὸ αἰνίηυπι πυπηθη ποαυδ ΟΟΠη5 

ΠΟ4Ὸ6 ρ [1] 6 6556 ἀσπιοηδίγοί. ἰχὶξ οπ)ηΐηο Αγίϑίοίοοῦ 

8ΠΠ08 βεχδρί ἰδ ἴγα8 : ἢ8Π| 8ΠΠ0 οἰδίϊα ἀδοίπιο δορίίαιο οἱ 

δοογδίοπ) δοορβϑὶϊΐ . 00οὐ Γ68 ΔΠΠ08 γΟΓβ8[1}5 65], τογϑδίι 

οἰἴδιπι 6β[ εὐπὶ Ρ]ίοηθ ἃΠη08 Υἱρίπἰΐ, οὐ υ56}6 ροϑὲ πηργίεπι 

8)}η08 Υἱχὶ! υἱρίηι ἴγο8. Ηδφο δυηΐ αυα" εἶδ Αγίσϑίοίοἱ 5 τῇδ 

ἀϊοοηήᾶ ἰιαυϊηγυ8. 

ἈΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΒΙΟΣ 

ΚΑΙ 

- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀριστοτέλης, υἱὸς Νικομάχου καὶ «Ὀαιστίδος (ὃ δὲ 
40 Νιχόμαχος ἰατρὸς ἦ ἣν τοῦ τῶν ᾿Ασχληπιαδῶν γένους ἀπὸ 

Νικομάχου τοῦ Μαχάονος) ἐχ Σταγείρων πόλεως τῆς 
Θράκης, φιλόσοφος, μαθητὴς Πλάτωνος, τραυλὸς τὴν 

- φωνήν, Καὶ ἀδελφοὺς μὲν ἔσχεν ᾿Δρίμνηστον χαὶ Ἀρι- 
μνήστην, θυγατέρα δ᾽ ἀπὸ Πυθιάδος τῆς θυγατρὸς 

820 ρυείου τοῦ εὐνούχου, ὃς χαὶ θλιῤίας ὧν αὐτὴν ἔσπει- 
βὲν γημαμένη δὲ τρισὶν ἢ Ἀριστοτέλους θυγάτηρ τε- 
χνώσασα προετελεύτησεν ᾿Δριστοτέλους τοῦ πατρός. 
Εἴε ϑδὲ καὶ υἱὸν Ν ἱκόμαχον ἐξ ᾿Ερπυλλίδος παλλαχῇς, 
ἣν μετὰ Πυθιαδα παρ᾽ Ἑρμείου τοῦ εὐνούχου (ὅστις 

35 ἦν ἄρχων Ἀταρνέως, - χώρα δ᾽ αὔτη Τρωάδος ---- 
[υθούλου δὲ τοῦ Βιθυνεῦ δοῦλος γεγονώς) ἔλαθεν, χαὶ 

αὐτοῦ Ἑρμείου παιδιχὰ γενομένου Ἀριστοτέλους. Ἦρξε 

. ΑΝΟΝΥΜΝΙ 
ὈΕ 

ΑΒΙΘΤΟΤΕΙ͂5 

ΥΙΡΑ 
ΑΤΟΙΕ Β6ΒΙΡΤΙΘ. 

Ατίϑίοί 165 Π] 15 (ἶἱ Νἰοοιηδοϊιὶ δίφυθ ΡΠ φϑιἰἀϊδ (ΝίοΟ- 

ΤΏ Δ] 5 δυΐοπη ἔΐξ πηοΐευβ οχ Αδβοϊορίδάδγυηι δι ϊγρὲ, ἃ 

Νἰοοιηδοῖιο, Μδομδοηΐβ ΠἸΪο, ογἰιιπάυ5), ἡδίυ5 5.85] Π2, 

Τὶιγᾶοῖδ ὑγ 6, ΡΠ] οβορίλυ8, ΡΙΔἰοπίβ ἀϊδείρυ!υ5, Ππφυᾶ μ8]- 

ὑὕυ8, Εγδίγοϑ Παθι} Αὐἰηγηδδίυπι οἱ Αὐἰαγηδοίοη, δ} |Δπ|) δ0- 

ἴοεπ) δχ ΡυΠΐδάθ, Ἠογπιθ ουπαοιν ἢ] α, φαΐ, ᾿ϊοοί 5μδύο 

ο656ῖ, ὁ8π| ροηι!. Τγῖθυ5 δυΐοπι νἱγὶα πυρία Αὐἱδίοίο ἐς ἢ 

ΓΟ δι δυβοορία δηΐδ ραίγεμι τἱΐδ ὀχοθϑοῖξ. Ηδρευ δὶ οἰδ8ι 

ΠΙἰὰπν Νἰοοπιδοίυπι ὁχ ΗΘΓΡΥ 6 μα! ἶ δ, φυδπι ροοί ΡΥ" 

εἰϊδ6πλ ἃ Ἠογπηδ δυημοιο (4υΐ [εξ ἔγγάπηυ9 Αἰλπρε, 

Ττνοδή δ γορίοπίβ, αἴφυο δηῖοα Καθ] ΒΙΠγηὶ δαγτυϑ (066) 

δοςορί!, φυὶ φυίάοπι ΗοΓιηΐαδ 'ρ56 ἀπιδϑβίαϑ (αογδί Ατἰδιοἰ εἰ! 



ΑΝΟΝΥΜΙ ΥἹΊΑ ΑἸΙΘΊΤΟΤΕΙ.15. 

δ᾽ ἔτη ιγ΄ τῆς περιπατητιχῆς χληθείσης φιλοσοφίας διὰ 
τὸ ἐν περιπάτῳ ἤτοι χήπω διδάξαι ἀναχωρήσαντα τῆς 
Ἀχαδημίας, ἐν ἣ Πλάτων ἐδίδαξεν. ᾿Εγεννήθη δ᾽ ἐν 
τῇ 20΄ ὀλυμπιάδι χαὶ ἀπέθανεν ἀχόνιτον πιὼν ἐν Χαλ-- 

6 χίδι, διότι ἐκαλεῖτο πρὸς εὐθύνας, ἐπειδὴ ἔγραψε παιᾶνα 
εἰς “Ἑρμείαν τὸν εὐνοῦχον" οἱ δέ φασι νόσῳ αὐτὸν τε-- 
λευτῆσαι βιώσαντα ἔτη ο΄, ὡς δέ τινες ξγ΄. Συνέγραψε 
βιδλία ἐγγὺς ν΄. Διάδοχοι δ᾽ αὐτοῦ τῆς σχολῆς κατὰ 

τάξιν ἐγένοντο οἵδε, Θεόφραστος, Στράτων, Πραξιτέ- 
λης, Λύχων, Ἀρίστων, Λυχίσχος, Πραξιφάνης, Ἱερώ- 

νυμος, Πρύτανις, Φορυίων, Κριτόλαος. Τὰ δὲ συγ- 
γράμματα αὐτοῦ ταῦτα, περὶ δικαιοσύνης δ΄, περὶ ποιη- 
τῶν γ΄, περὶ φιλοσοφίας δ΄, πολιτιχὸν α΄. περὶ πολι- 
τιχῆς ἢ Τρύλλος γ΄, Νήρινθος α΄, περὶ πλούτου α', 
σοφιστιχῇς α΄, περὶ εὐχῆς, Μενέξενος α΄, περὶ εὐγε- 
νείας α΄, ἐρωτιχὸν α΄, περὶ ψυχῆς α΄, προτρεπτιχὸν α΄, 

περὶ ἧἡδονῆς α΄, περὶ βασιλείας α΄, οἰκονομιχὸν α΄, 
περὶ παιδείας ἣ παιδευτιχὸν α΄, συλλογισμῶν α΄, περὶ 
τοῦ ἀγαθοῦ α΄, περὶ ἀρχῶν ἢ φύσεως α΄, ᾿Αλέξανδρος 

ἢ. ὑπὲρ ἀποικιῶν α΄, τὰ ἐχ τῶν νόμων Πλάτωνος β΄, 
περὶ φιλίας γ΄, περὶ ἐπιστημῶν α΄, περὶ εἰδῶν α΄, λύ- 
σεις ἐριστιχαὶ δ΄, περὶ πάθους ὀργῆς α΄, διαιρέσεις σο- 

φιστιχαὶ α΄, περὶ ἐναντίων α΄, ὑπομνημάτων ἐπιχειρη- 
τιχῶν γ΄, προτάσεις περὶ ἀρετῆς β΄, περὶ στοιχείων γ΄, 
ἐνστάσεις α΄, περὶ τῶν ποσαχῶς λεγομένων ἢ τῶν 
χατὰ πρόθεσιν α΄’, προτάσεων α΄, ἠθιχῶν χ΄, περὶ ἐρω- 
τήσεως χαὶ ἀποχρίσεως α΄, προτάσεων ἐριστιχῶν α΄, 

περὶ ἰδέας α΄, ἀναλυτιχῶν προτέρων β΄, ἀναλυτιχῶν 
ὑστέρων β΄, προδλημάτων, μεθοδικά, περὶ τοῦ βελ- 
τίονος α΄, συλλογισυῶν β΄, συλλογιστιχῶν ὅρων α΄, περὶ 
αἱρετοῦ χαὶ συμδαίνοντος α΄, τὰ πρὸ τῶν τόπων αἵ, 
περὶ ἑκουσίων α΄. τοπιχῶν πρὸς τοὺς ὅρους καὶ πάθη α΄. 

δρισμῶν βιδλία ιγ΄, ἐπιχειρημάτων β΄, περὶ χάλ- 
λους α΄, περὶ δικαίων β΄, θέσεις ἐπιχειρηματιχαὶ ἐν βι- 

85 ὕλίοις χε΄, θέσεις ἐεωτιχαὶ ἐν βιδλίοις δ΄, θέσεις φιλι- 

καὶ ἐν βιόλίοις β΄, θέσεις περὶ ψυχῆς ἐν βιόλίῳ α΄, θέ-- 
σεις πολιτιχαὶ β΄, πολιτιχῇῆς ἀχροάσεως χ΄, τεχνῶν συν- 

αγωγὴ α΄, τέχνης ῥητορικῆς γ΄, τέχνης α΄, τέχνης τῆς 
Θεοδέχτου συναγωγὴ ἐν γ΄, τέχνης ποιητιχῆς β΄, ἐνθυμη: 

΄ ’ 

40 μάτων ῥητοριχῶν α΄, περὶ μεγέθους, ἐνθυμημάτων χαὶ 
αἱρέσεων, περὶ λέξεως χαθαρᾶς α΄, περὶ συμθουλῆς α΄, 

περὶ φύσεως α΄, περὶ φυσιχῶν α΄, περὶ τῆς ᾿Αρχύτου 
φιλοσοφίας γ΄, περὶ τῆς Σπευσίππου χαὶ ΞΞενοχράτους α΄, 

ἐκ τῶν Τιμαίου καὶ Ἀρχύτου α΄, πρὸς τὰ Μελίσσου α΄, 
πρὸς τὰ ᾿Αλχμαίωνος α΄, περὶ τῶν Πυθαγορείων α΄, 
πρὸς τὰ Γοργίου, περὶ τοῦ μὴ γεννᾶν, περὶ ζώων θ', 
περὶ τῶν συνθέτων ζώων α΄, περὶ ἀνατομῶν ς΄, ἐκλογὴ 
τούτων α΄, περὶ τῶν μυθυλογουμένων ζώων α΄, περὶ 
φυτῶν β΄, φυσιογνωμονιχὰ β΄, περὶ ἰατρικῆς β΄, σημα- 

δ0 σίας χειμώνων α΄, περὶ μονάδος α’ » ἀστρονομιχὸν α΄, 

περὶ χινήσεως α΄, διεὶ οὖν α΄, περὶ μουσιχῇς α΄, πέπλον, 
ἀπορημάτων Ὁμηριχῶν ζ; ἀπορημάτων θείων α΄, 

ποιητιχὸν α΄, μνημονικὸν α΄, φυσιχῶν λη΄ χατὰ οὶ 
μεῖον, μεταφυσιχὰ χ΄, πρὸ λυημάτων ἐπιτεθεαμένων, 
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Ῥγῳίαϊ! μοῦ ἰγϑάθοι ἢ ἃΠη08 ρογίρδίοι οδ ἀἰοίωο. βοϊοἷα, 

αυοπίδηῃ τη ρογίραίο δῖνθ Πιογίο ἀοουϊξ τγοϊεῖα δοδ θιΐα, ἴῃ 

4ιἃ Ρ]Αῖο ἀοοι, Ναίυϑβ οβ οἰ γιηρίϑαοθ ποηδμοβοίπια ποπὰ οἱ 

τηογίυν!5 658[ βυμηρίο γοηθηο ΟἸνα] εἶδ, αι ἴῃ ἢ  ἰοἰ πὶ 

γοοδίιι5. οδβϑοῖ, χιιοὰ ἰπ ΗδγΙ Δ ΠΊῚ ΘΙ .}0}}1}}}) ΡΡΔΏΘΠ) 50Γὶ - 

Ῥδίϑβαξ. Α111} δυιΐδθιη ΠΠοΟγθΟῸ ουπὶ ΟὈ 556 ἰγαάἀυπὶ πᾶ. Π| ἃΠ ΠΟ 

δὸρίυδρίηῖα, εἶν, υἱ ΠΟΠΠΌΪΠῚ, δοχδρίηία ίγοβ. ϑδογίρεϊξ 

᾿ἰυγοῦ ργορθ ΟὮ. ϑυοοδβϑοῦ 68 οἦ118 ἱῃ ϑοῆοίδ δχ ογΐπο [16- 

γυηὶ ἰ, ΤΠ ΟΡ Γαβϑίι8, δίγαίο, Ῥγαχίοἱθ, ὕγοο, Αγὶϑῖο, 

Ιιγοίδουβ, Ργαχίρ! ποθ, ΗἸΘγοηγιηνς, ΡΥ Δηΐ8, ΡΠ ογηνίο., 

Οὐ ο]8ι18. δογίρία 6᾽}118 Προ βυηΐ : 46 Ἰυδι εἶα ΠΠὈγὶ ΤΥ. ἀθ 

ΡοοίΪ5 1. ἀδ ] Ποσορὶὶα ΙΥ̓. Ρο  ἰουϑ 1. ἀδ μο[ σα εἶν 

Οτυ} 5 Η1. Νογίμι 5.1. ἀ6 ἀἰν {18 1. ἀ6 βορ ιἱδιϊοδ 1. ἀ6 

ΡΓροδίϊοηθ. Μαποχϑηὺβ 1. ἀδ ποθ δῖα 1, διηδίογί 9 [. 

ἀ6 δῃίπιᾶ 1. ργοίγερ (οι 1. ἀδ νο]ιρίδίο [. ἀ6 γοζχιο ἴ. ὡςο- 

ποιηίουβ 1. 46 ἰπόϊυἱοπα 1. δΥ} ορίϑιηογιπ 1. ἀ6 θηηο [. 

46 ρῥεϊῃοἰμ 5 βίνα ηδίυγᾶ ἵἴ. ΑἸόχδπᾶογ βίνα ἀὰ οο]οη ΐΒ 1. ὁΧ 

Ρ]δίοπὶβ Πἰ γῖ8. ὁ ἰορίθυς {{. 46 δηγίοἰ εἶα 111. ἀ6 βεἰοης ὶς [΄ 

ἀ6 Βροοίο ν5 1. 8501} |0Π68 ογβ[ϊοδ ΕΥ̓͂. 46 ἰγδδ αἰϊδεία [. μᾶγ- 

{ἰἰϊοθος ϑ80ρ ϑιο8 1. ἀ6 οοηίγαγι 8 1. ΒΥμροϊηηομηδλίι πὶ 

δορί οἰ γοιοογ πὶ ΗΠ. ρΓΟροϑ οπο8 ἀδ νἱγίυία 11. ἠδ οἱὃ- 

πιεηϊϊς 111. ἰηϑίδη(ἰδ 1. 46 εἶδ, φας φυοΐ πηοὰϊΐς ἀϊσυπίιν, 

δίγα βοουηάυπι ῃγοροβίίυπι 1. ργοροβί(ἰοηυηλ [. οἰ ΐςο- 

τυ ΧΧ. 46 ἰηἰογγορδίίοηθδ οἷ ΓΟΒροηβίοῃα ἴ. ργοροβὶ ἰΟη 1] 

Οὐ δε σάγυην 1. ἀθ ἰάθα [. ΔΠ 8] ὙΠ] ΟΟΓΙΙΠῚ ῥγίογυμ [{. ΔηΔΙγ - 

(ἰοογυπ ροσίογίογυπ 1Π. ργοθ]οηδίδ. πιο οαϊοᾶ. ἐδ πιοὸ- 

Ἰοτὶ 1. δ ΠΟ σπιοτυπὶ 11. 5.]} σφ βιίϊοᾶγυ) ἀοἤηἰ Ιοπυπὶ 

ἀδ οἰ} οἵ δοοίἀθηίὶ 1, δηΐα ἰομίοδ 1. 46 νοϊπηίαγίϊδ ]. 

ἰορίοογυπὶ δὰ ἀρ ἰ0η685 οἱ δἰίοείυβ 1. ἀοἢηϊι οι ΧΗ. 

δορί οἰ ἰγοπιδίιη) 1. ἀθ ρυ]ο γι υἀϊηα 1. ἀὰ [ἰυϑι18 

{{Ἰ6565 ορὶο ἰγοπηδίϊοορ ἰῃ ᾿ἰ γί ΧΧΎ. {{ΠἸ6ϑ88 διηδίογία" ἰῃ 

ΕἰὈγὶ8 ΙΥ̓́. {Π6568 46 δηιϊοὶ ὰ ἴῃ ᾿Γὶ5 1|. {{|6868 (6 Δι} ͵Ππ|8 

110. 1. {Π|2565 ρο] ΠΠἰοῶ {Π. ρο! ἶσδ6 διιδου δἰ ]οηΐβ ΧΧ. γί τη 

οοἸοοίίο 1. γί 8 τἱνοίογίος 6. δγίὶ8 1. δγίἰ8 Τ|δοάρείο 

οοΟἸἸοοῖο 111. γί ροοίϊοδο ΠΠ. δη(Π γπιοη)δίιπ τὶ δίογὶ- 

σοτυηὶ [. ἀ6 πιαρη!υἀΐηο, Θη Πγτηθπηαία οἱ οἱροί υθδῸ 

ἀδ ἀϊεϊίοπα ρυγὰ ἵ. ἀ6 ΟΟὨΒΙΠ|0 1. 46 πδίωγα [. 46 μῇῃγείοὶδ Ι΄. 

ἄἀδ Ατομ γί θ}ΠΠΠΟΘΟρ 8 11]. 46 δρουδίρῃὶ οἱ Χαποογαιίβ 

Ὀἰ Π οϑορ δ 1. 6χ Εἰ τ18 ΤΙπιρὶ οἱ Αγο γῇδ [. δά γογθι}8 Δ6- 

᾿Ϊββϑιιπ) [. δάνεγους ΔΙοπη θη) 1. ἀο ΡΥ ΠδροΟΓοΐ5 1. Δάν ΘΓ 8 

Οογρίαμη. ἀδ ποῃ εαἰψηθηᾶο. ἀθ δηϊπιδ! υ8 ΓΧ. ἦα δο0η}- 

ΡΟΒ[{|5 Δπἰ π)} θ5 1. ἀ6 δβθοι[οηι}5 ὟΙ. ΠΟΓὰ ΠῚ ΘΟΙοσα Ι. 

(ἴα (4Ἰγυ110518 δ Δ} 1008 1. ἀ6 ρΙΔη [8 11. ΡΠ γδὶορποιηοηίοδ {{. 

ἀ6 γί πηϑάϊοδ 11. βίῃ ἰοπηροϑίδίυμηῃ 1. ἀ6 υηϊδία [. 85[γ0» 

Ὠομηΐοι9 1, ἀ6 πηοῖι 1. ορί(ΐοι!8 1. 46 πλυπίοδ [. ΡΟρ]05. 

αικοδίϊοπυπι ΗΟ ογίσάγαπι Υ ]. αυφδίοπυπ) αἰ Υἱπαγυπ 1. 

ροοίΐου 8 1. το Γ]81]6 1. ρῃγϑίοογυῃ ΧΧΧΥ͂ΠΠ. βοουπάυπι 

᾿{ἰοτα5. τηοίρ γϑῖοᾶ ΧΧ. ργοθ]οπηδίυ πη σοπίοπιρ δέ νο- 



βδεῷ Φ 

1 

90 

40 

ι4 

ἐγχύχλιον β΄, μηχανιχὸν α΄, κύχλον, περὶ ποιητῶν γ΄, 
προδλημάτων Δημοχριτείων β΄, περὶ τῆς λίθου α΄, πα- 
ραθολῶν α΄, διατάχτων ιδ΄, δικαιωμάτων πόλεων α΄, 
ἐξητασμένων κατὰ γένος ιδ΄, ὀλυμπιονίχας βιδλίον α΄, 
ἐν ᾧ Μέναιχμον ἐνίχησεν, περὶ μουσιχῆς α΄, ἐλέγχων 
σοφιστιχῶν ἢ περὶ ἐριστιχῶν νιχῶν, Διονυσιαχῶν ἀστι- 

χῶν χαὶ ληναίων α΄, νόμων συσσιτιχῶν α΄, νομίμων δ΄, 
χατηγοριῶν α΄, περὶ ἑρμηνείας, [προτέρων ἀναλυτι- 
χῶν β΄,] πολιτείας πόλεων ἰδιωτιχῶν χαὶ δημοχρατιχῶν 

γχαὶ ὀλιγαρλικῶν ρνη΄, συσσιτιχῶν προδλημάτων γί, 
ἐπιστολὰς χ΄, ἔπη, ὧν ἀρχή « ἁγνὲ θεῶν πρέσδυσθ᾽ ἕχα- 
τηθόλε, » ἐλεγεῖα, ὧν ἀρχή « χαλλιτέχνου μητρὸς θρύ- 

γάτερ, » περὶ τῶν Σόλωνος ἀξόνων ε΄, περὶ μαχροθιότη- 
τος, εἰ δή ποτε “Ὅμηρος ἐποίησε τὰς ἡλίου βοῦς, ἀπο- 

ρήματα Ἡσίοδου ἐν α΄, ἀπορήματα Ἀρχιλόχου, 
Εὐριπίδου, Χοιρίλου ἐν βιθλίοις γ΄, ἀπορημάτων ποιη- 
τιχῶν α΄ αἰτίας ποιητιχάς, προδσλημάτων ὋὋμηρικῶν τ΄, 
φυσιχῇς ἀχροάσεως ιη΄, περὶ γενέσεως χαὶ φθορᾶς β΄, 

περὶ μετεώρων δ΄ ἢ μετεωροσχοπιά, [περὶ πλού- 
του α΄, περὶ τύχης γ΄, περὶ ῥητοριχῇς τῆς μετὰ φυ- 
σιχὰ ι΄, περὶ ζώων ἱστορίας τ΄, περὶ ζώων χινήσεως γ΄, 

περὶ ζώων μορίων γ΄, περὶ ζώων γενέσεως γ΄, περὶ τῆς 

τοῦ Νείλου ἀναύάσεως, περὶ τῆς ἐν τοῖς μαθήμασιν 

οὐσίας, περὶ συσσιτίων ἣ συμποσίων, περὶ δόξης, περὶ 
ἀρετῆς, περὶ φωνῆς, περὶ συμδιώσεως ἀνδρὸς χαὶ γυ- 
ναιχός, νόμους ἀνδρὸς χαὶ γαμετῆς, περὶ ἰατριχῆς ζ΄, 
συμμίχτων ζητημάτων οβ΄, ὥς φησιν Εὔχαιρος ὃ ἀχου- 

στὴς αὐτοῦ, πέπλον ( περιέχει δ᾽ ἱστορίαν σύμμικτον), 
περὶ χρόνου, περὶ βασιλείας, [ περὶ παιδείας, ] περὶ 
ὄψεως β΄, περὶ ἠθῶν Νιχομαχείων ὑποθήκας, περὶ 

᾿Αλεξάνδρου ἣ περὶ ῥήτορος ἢ πολιτιχοῦ,, τέχνην ἐγχω- 
μιαστιχήν, θαυμασίων ἀχουσμάτων, ἐγχώμια ἣ ὕμνους, 
διάφορα, ἐρωτιχῶν ς΄. [περὶ εὐγενείας α΄,] περὶ ἀν- 
θρώπου φύσεως, περὶ χόσμου γενέσεως, νόμιμα ἱΡω- 
μαίων, νομίμων βαρδαριχῶν συναγωγή. Ἰψευδεπίγραφα 
δὲ ἀνατομὴ ἀνθρώπου, ἀπολογία εὐσεθδείας πρὸς Εὐ- 
ρυμέδοντα, γεωργιχκά, ἐγχώμιον λόγου, μαγιχόν, περὶ 
σωφροσύνης, ᾿Αλεξάνδρου ἐγχλησία, ἐγχώμιον πλού- 
του πρὸς ᾿Αλέξανδρον, περὶ μεθόδου. 

Σμιχρός, φαλαχρός, τραυλὸς ὁ Σταγειρίτης, 
λάγνος, προγάστωρ, παλλαχαῖς συνημμένος. 

᾿ἈΑναλφάδητος οὑτοσὶ στιχογράφος, 
ἄνους, ἄφρων, ἄγροικος, αὐθάδης, λάλος. 

ΒΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ. 

γυπ) οπογοϊ υπι ΠῚ. πιροϊδηίουβ ἴ. ογοῖι5. ἀδ ροοῖῖς ΠΙ. 

ρΡγοθ!οιημαίυπι Ὠεοιηυογίίοογυπι {. ἀδ ᾿ἰαρίἀθ 1. ρμδγδβοὶδ- 

γὺπὶ 1. πιο δηθοόγυπὶ ΧΕ]. ῥυγίουπι εἰν δίυπι ἴ. αἀἰδηυΐς,- 

[ἰἸοπυπὶ φοπογα απ ΧΙΥ͂. οἰ γηιρίοπίεδγιπι θοῦ 1, ἱπ 400 

Μοηθομπηη) υἱοὶ. 46. τηυβῖοδ 1. οἰσηοογιπ βορὲμ)5.}- 

σογυπὶ δἷνα ἀφ ογ  53{1ε}5 υἱοίουγ 8. Ὀὶοηγϑίογιιη) ἡγ δ ποιαπι 

οἱ οῃφογυμῃ 1. Ιόσυὴ οοην ἑν ] υηι ἴ. πιογιῃ ΕΥ̓. σδίεσο- 

γίαγυηι 1. ἀδ ἱπίεγργαία[ϊοπθ. [ ργογαπι δηΔΙ Υ(ἰοογυηὶ [.] 

ἀδ γορυθιῖοδ εἰν ξαίυπν ἱγγαπηίοδγυπι οἱ ἀοιηοεγαισᾶγατα οἷ 
οἰϊρξαγε ίοατυαι ΟΟΥ ΠῚ]. οΘοην ἐγ αἰ νην ργο ] πηδίιπι {{Π. δρὶ- 

δίοἰ ΧΧ. οδιυηηδ, 4ΠΟΓΌΓ) ἰπὶ(Ἶ} « κδηοῖο, ἀδογῦ 

βυ τ Π|6 γοηογδπάδ, ἰοηρα 7Δ οι] 85. » οἰορίδι, χυᾶτγυπι ἰηΐ- 

{Π| « ἀγίϊ58 ρογ [85 πηδίγ!8 ἢ] 8. » 46 Θο]οη 5 Ἰοσί θυ Υ. ὧδ 

Υυἱία: Ἰοησὶ ἀἷΠ6. Δ 5018 ον 68 Ἠοηγογυβ ἤη χογὶξ. ᾳυμδοσιοὯ65 

Ηαεδπίοάἀόξ 1. φυσβίίοποϑ ἀδ Αγοϊ]οοῖο, Ευγὶρίἀα, Ομ α το 

᾿γὶβ Π11. φυσϑίϊοηι!πη ροοί γυηι ἵ. οδυ5525 ροοί (86. ργο- 

δ]οπιδίυπι Ηοτηογοογυτῃ Χ. δ] γδίοῦο διιδευ ἱοη 8 ΧΥΠ. 

46 ροπογαίίοπο οἱ οογγυρίϊοῃο 1. ἀ6 πιοίοογὶδ ΕΥ̓͂ δἶνα πῃθ- 

ἰοογοεοορία. [ἀ6 αἰϊνὶ 8 1.1 ὧδ (ογίυπα Π|. ἀδ τἰιοίογίςδ 

ρυδί μἢγδίοδ Χ, ἀδ δηϊπ) δ! πὶ ἰιϊσίοτία Χ. ἀ6 δηϊπ)δ] αι 

πιοίυ 1Π|. ἀ6 ραγί δ 15 δηϊπ)δ᾽ υπὰ Π1Π|. ἀ6 σοπογδίϊοπο δαί- 

ταδί πὶ ΠΠ|. ἀ6 ΝῚ] ἱΠΟΓΘΙ δ [18. ἀ6 αἰ5ο  ρ! πᾶγῦπι οοβοηζδ. 

ὧδ ΠΟΥ ΥἹΒ δἰ να ΞΥΠρο δ 5. ἀ6 ρσ᾽ογίδ. ἀ6 υἱγίυϊθ. 6 τοῦδ. 

ἀκ σοπδυθίθσίηα νἱτγὶ δία [Ὁ ΠλΠ 86. ᾿οχθ8 τηδγί{ΐ οἱ υχοεὶς. 

(16 ἃγία πηράϊοα ΥΠ,. νὙδγίδγπ) φυξοοιϊοηνπι ΕΧΧΊΙ, υἱ δἷΐ 

Ευσῶγιβ, 6}5 αἰδείρυϊιϑ. μα ρ}15, νδγίᾶς ἢϊδίογίας Ἴοπίὶ- 

ΠΟΠ5. ἀδ ἰοηροζα. ἀδ γορπο. [ 46 Θἀιιοδίϊοπο.  ἀδ τῖφα Π. 

ἀθ πηογίθυ5Β 8δᾳἀ Νίοοτηδοιυπ) ργϑοορίἃᾶ. ἀδ6 Αἰοχδπάγο 

δῖν ἀδ γῃοίογα δυΐ ρο σὺ. ἃγδ δῃοοπηίογυπη. πλὶγαυ τα 

διιδου αἰ οπυπὶ. ΘΠΟΟΠΪα δἷγα ΠΥΠηΪ. τϑγίδ. διηδίογιο- 

γῦ ΥἹ. [δ ποθ} Π8[6 1 ] 6 Ἰιοπιίηἶδ παίυγα. ἀδ πηυηάϊ 

οτίιι. ἱπδίί(υἱαΔ Βοιμδηογυπι.. ἰηδι (ἰογυπη Ὀαγδγ σΟΓΌΠῚ 

οΟἸ]θοῖο. ϑυρροϑὶε 8 δυΐοιη βογρίδ ϑϑοῖίο Πομπηϊηΐβ, ρῥὲε- 

ἰδ115 δροϊοςία δά Ευγγγηραουΐοπι, ἀ6 τὰ τιιϑίϊοδ, ΘὨοομ ἢ" 

γϑ οηἶβ, τηᾶρίουδ, ἀδ πιοἀοϑίϊα, Α' ἐχδπάγὶ υἱίαρογαίο., 

Θῃσουπ) αἰν τυ η δα ΑἸοχδπάγυπι, ἀ6 τοί οάο. 

ῬυλΙΠ8., σαν, ὈΔ1}}8 δίδρί δ, 

᾿ἰθἰάϊποδιβ. νογᾶχ, δοογίΐβ ἀδάϊιιβ. 

ἱπορίῃβ ἰεῖο τογϑαῦπι σοπα ἑοῦ, 
ἰρϑῶμυδ, βία} 15, τιιϑίϊοιι, ἰοπιδγαγίαβ, ἰραυᾶχ. 
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ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΩΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ 

ΙΑΜΒΙΙΓΗΙ ΟΠΑΙΟΙΌΕΝΘΙΒ 

Ε 

ΠΥΘΑΓΟΒΙΚΟΥ͂, ΡΥΤΗΛΑΟΘΆΙΟΑ 

ΒΙΟΥ͂ 

ΛΟΓΟΣ. 

1. ̓ Επὶ πάσης μὲν φιλοσοφίας δρμῇ θεὸν δήπου πα- 
ραχαλεῖν ἔθος ἅπασι τοῖς γε σώφροσιν, ἐπὶ δὲ τῇ τοῦ 
θείου Πυθαγόρου δικαίως ἐπωνύμῳ νομιζομένη πολὺ 
δήπου μᾶλλον ἁρμόττει τοῦτο ποιεῖν ἐκ θεῶν γὰρ αὐὖ- 

δ τῆς παραδοθείσης τὸ χαταρχὰς οὐχ ἔνεστιν ἄλλως ἃ διὰ 

τῶν θεῶν ἂντ ἰλαμθάνεσθαι. Πρὸς γὰρ τοῦτο καὶ τὸ 
χάλλος αὐτῆς χαὶ τὸ μέγεθος ὑπεραίρει τὴν ἀνθρωπί- 
νην δύναμιν, ὥστε ἐξαίφνης ̓ αὐτὴν μὴ κατιδεῖν, ἀλλὰ 
μόνον ἄν τις τῶν θεῶν εὐμενῶς ἐξηγουμένων χατὰ 

10 βραχὺ προσιὼν ἠρέμα ὁ ἂν αὐτῆς παρασπάσασθαί τι 
δυνηθείη. (2) Διὰ πάντα δὴ οὖν ταῦτα παραχαλέσαντες 

τοὺς θεοὺς ἡγεμόνας χαὶ ἐπιτρέψαντες αὐτοῖς ἑαυτοὺς 

χαὶ τὸν λόγον ἑπώμεθα, ἧ ἂν τάττωσιν, οὐδὲν ὑπολο- 
γιζόμενοι τὸ πολὺν ἤδη χρόνον ῬΕΓΕ τὴν αἵρεσιν 

15 ταύτην χαὶ τὸ μαθήμασιν ἀπεξενωμένοις χαί τισιν ἀπορ- 
ρήτοις συμθόλοις ἐπιχεχρύφθαι, ψεύδεσί τε καὶ νόθοις 
συγγράμμασιν ἐπισχιάζεσθαι, ἄλλαις τε πολλαῖς τοιαύ- 

ταις δυσχκολίαις παραποδίζεσθαι. ᾽ξ ξαρχεῖ γὰρ ἡμῖν 
ἣ τῶν θεῶν βούλησις, μεθ᾽ ἧς καὶ τὰ τούτων ἔτι ἀπο- 

υ ρώτερα δυνατὸν ὑπομένειν. Μετὰ δὲ θεοὺς ἡγεμόνα 
ἑαυτῶν προστησόμεθα τὸν ἀρχηγὸν χαὶ πατέρα τῆς 
θείας φιλοσοφίας, μικρόν γε ἄνωθεν προλαθόντες περὶ 
τοῦ γένους αὐτοῦ καὶ τῆς πατρίδος. 

11. (3) Λέγεται δὴ οὖν, ̓Ἀγκχαῖον, τὸν χατοιχήσαντα 
45 τὴν Σάμον τὴν ἐν τῇ Κεφαλληνία, γεγεννῆσθαι μὲν 

ἀπὸ Διός, εἴτε δι᾽ ἀρετήν, εἴτε διὰ ψυχῆς τι μέγεθος 
ταύτην τὴν φήμην αὐτοῦ ἀπενεγχαμένου, φρονήσει δὲ 
καὶ δόξῃ τῶν ἄλλων Κεφαλλήνων διαφέρειν, 'Γούτῳ δὲ 

γενέσθαι χρησμὸν παρὰ τῆς Πυθίας, συναγαγεῖν ἀποι- 
χίαν ἐκ τῆς Κεφαλληνίας χαὶ ἐκ τῆς Αρχαδίας χαὶ ἐχ 
τῆς Θετταλίας, καὶ προσλαῤεῖν ἐποίχους παρά τε τῶν 

᾿Αθηναίων χαὶ παρὰ τῶν ᾿Επιδαυρίων καὶ παρὰ τῶν 
Χαλχιδέων, χαὶ τούτων ἁπάντων ἡγούμενον οἰχίσαι 
νῆσον τὴν δι᾽ ἀρετὴν τοῦ ἐδάφους χαὶ τῆς γῆς Μελάα- 

86 φύλλον καλουμένην, προσαγορεῦσαί τε τὴν πόλιν 

Σάμον ἀντὶ τῆς Σάμης τῆς ἐν Κεφαλληνία. (η) Τὸν μὲν 
οὖν χρησμὸν συνέθη γενέσθαι τοιοῦτον 

σῶς - 

Ἀγκαῖ᾽, εἰναλίαν νῆσον Σάμον ἀντὶ Σάμης σε 
οἰχίζειν χέλομαι " Φυλλὰς δ᾽ ὀνομάζεται αὕτη. 

ΥΙΤΑ 

Π1ΒΕᾺ. 

(Ε4. Κίοββι. 1-ιι8 

1. Ουυμ οἵληΐθυβ οογαδίϊογ θυ φυϊάδη), υΐ «(6 4}}8}}- 

οὐ 4ὺ6 ΡΝ ]ΟΒορ ἰδ ἰγδοίδίυγὶ δυηΐ, ἱῃ ΠΏΟΓΘ μοοίἰ ἢ} οἷξ, εἱ 

ἃ ἀεὶ ἰηγοοδίίοῃα ἰηἰ πὶ οδρίδηϊξ, ἰυπὶ νοὶ τηδχίπιο ἰη {|| 

ἰὰ ίδοογθ ρᾶγ οϑῖ, 4υ8π) αἰνὶπὶ Ῥγίπδρογῶρ οορποπιίηθ σ6η- 

β6ΓῚ αγο πηογϊοηυθα ΟὈἰϊηυΐἑ : οἰοηδη αὐυπ ΟΥῸ 6118 

ἃ Οἰϊ5 ργοπιδηδγὶΐ, ποίδϑ (ποτ ὁπ 81} {6 αυδηι ἰμϑότγι! πὶ 

δυχὶ!ο σαροβϑογο. Αἀθο δηΐπ οἱ ρυ οἰ γἰἶπ6 δυᾶ οἱ πᾶ“ 

͵6ϑἰδία Ἰιυυπιδηὶ ἱπροηϊ οὐρίιπι δυροταῖ, αἱ ὕη0 58.Δ{{Ππ| ἰ:- 

υ δι ΤΟΙΡΙοοἷϊ ποῳυσδί, 56 ἴση ἀ6π}}Π) ρα {1 Π} 

ἰῃηὰς δἰᾳυϊά ἀδοόθγρογα 408 μοϑϑὶϊ, δἱ φυϊοίο δηΐ πὸ Ὀ6116- 

γοϊπὶ ἀθογυπὶ ἀυοίυτη 5646 Πη8 δὰ δᾶπ) δγγγοάϊδίι. 

(2) Θυιδβ οὗ ἐδυβ8588 αἰΐ56 ἀυοίμυ5 δάνοοδί,8 ΠΟ3401.6 'ρ505 εἰὰ 

εἴ βογιῃόπο οομηῃ 6 η.68, συδουπηα06 ᾿υ5ϑογηΐ, 864118- 

ΠΌΓ, ἢ] ουγαηΐο5, ᾳυοὰ [Δπὶ ἀΐυ πορίεοία Ἰδοοδί ἰαο δοοίδ᾽ 

οἱ ρογεργίηἰ8 αἀἰϑεϊρ ἰδ οἱ ἀγοϑηΐ5 αυϊδθιηϑύδηι ξΥΠπ}00}}8 

οὐγαδίυγ, φυοάᾳφυθ δυρροϑι{ {1} δἴφυς δαι!ογὶηἷβ βοῦρ 5 

οὈ[ιβορίυγ, τη} ἰ541:6 ἃ} }}5 Δ σοηυβ οὐδορίαίανς ἀἰΠίου [8- 

(ἰὔυ8. Αδυπάδ δοΐἷπὴ ΠΟΡΐ5 ργοδϑίἰΐ δαὶ ἰῃ ἀθογυῃ γο]υΠ- 

ἰᾶῖα, Οὐ}}8 Ορθ ἰνἷ5 οἰΐδη ρσγανίυγα [ἰοοὶ βυδίϊηογθ. 56 οι. 

ἄυπι ἀ608 δυΐδη ἰρϑυπι οἰΐαπι αἰ νἱδ8 1ν}}113 ΡΠ ΟΒΟμ] να: 
ρΡυϊποίρεια ρᾶγοηϊθιηαυδ ποδίϑ ἀυσδ) ργαείϊδιηιν, ἐδ 

οἰ} 5 ζοΠογα δίαυο ρϑίγία ραυ!ο δἰ 15 αυδοάδπι) γοροίθηλιι 3. 

11. (3) Αποδυμι ἰβ![γ, δδπιΐ., 4088 ἴῃ Οορ Δ] ηΐα 5ἰ(α 

εδὲ, ἰῃοοϊδπι), Φο0ΥὙ6 πᾶῖι:ΠῈ 6856 [ΘΓαηΐ, δἷνα υἱγίυ(6, 5δἰν6 

δηΐπιὶ πηδρη! υἀΐπα ἤδης δἰ ὲ (ΔΠη8π| ρορογογίξ, ργυάοηιίἃ 

ΥΟΓΟ ΠΟΙ 546 ρμἰογία ἰοῦ οὐΐογοθ ΟΘρἢ ΔΙ] οηἰδς ἰδοὶ] 8 

Ῥγϊποίρειῃ [ι|58856.ὡ Ησυπο δυΐο) ἃ ΡΥ ἃ οηγου]ο 6556 Π)0- 

πἰζιιπι, υἱ οοπίγας! 8 6 ΟΘρ]Π Δ] οἶα οἱ Ατγοδάϊα οἱ Τῇ 6554} 

οοἸοπίβ, δοοί(ἰϑαι ὁχ Αἰ α οἱ Ερίάδυγο οἱ ΟἸδ᾽ οἰ ἀε- 

πιϊργδί ἡ 8 ϑ0ο 8, ΘΟ] οὨΐδῃ ἱπ ἰηϑυΐδ) ἀράυσογοῖ, ᾳυῶ ἃ 

8011 ἰογγόθαυθ Ὀοηϊίδίο ΜΟΙΔΙΡΏΥ}108 δρρο Ια αΐαγ, υγῦσπι- 

6 ἃ 86 σοπάϊ δ) ργο 58Π16 σδρἢδι]θηία ϑΔΙ.11Π) ΠΟΠ}}- 

παγοῖ. (4) Οὔδϑοι υηλ ἰρδιμ ἢ} υ8πη ἃ! [1 : 

Αποδο, τηατγὶ οἰποῖδπ) ἰπσϑ}1Ππ| ΘΔ Π|ῈΠ| ργο ϑλπιὸ [τ 

σοηίοτα ἰυνοὺ : ΡΥ} 115 ἰδῖα ποι ηδίυγ. 
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Τοῦ δὲ τὰς ἀποιχίας ἐκ τῶν τόπων τῶν προειρημένων 
συνελθεῖν σημεῖόν ἐστιν οὐ μόνον αἱ τῶν θεῶν τιμαὶ 
χαὶ θυσίαι, διότι μετηγμέναι τυγχάνουσιν ἐχ τῶν τό- 

--“ :ν . ῳ 4 Φ Η ΄“Ὠ ., Ὶ Ἁ 

πων, ὅθεν τὰ πλήθη τῶν ἀνδρῶν συνῆλθεν, ἀλλὰ χαὶ 
τῶν συγγενειῶν χαὶ τῶν μετ᾽ ἀλλήλων συνόδων, ἃς 

, 4 Α ᾽ 

ποιούμενοι οἱ Σάμιοι τυγχάνουσι. Φασὶ τοίνυν, Μνή- 
σαρχον χαὶ Πυθαΐδα, τοὺς Πυθαγόραν γεννήσαντας, 
ἐχ ταύτης εἶναι τῆς οἰκίας χαὶ τῆς συγγενείας τῆς 

ἀπ᾽ ᾿Αγχαίου γεγενημένης, τοῦ ἀποικίαν στείλαντος. 
10 (0) ̓ Γαύτης δὲ τῆς εὐγενείας λεγομένης παρὰ τοῖς πο- 

λίταις ποιητής τις τῶν παρὰ τοῖς Σαμίοις γεγενημέ- 

νων Ἀπόλλωνος αὐτὸν εἶναί φησι, λέγων οὕτως" 

σ᾽ 

Πυθαγόραν τ᾽, ὃν τίχτε Διὶ φῇίῳ Ἀπόλλωνι 
ΠΠυθαΐς, ἣ κάλλος πλεῖστον ἔχεν Σαμίων. 

ὍὉ ποθεν -δὲ ὃ λόγος οὗτος ἐπεχράτησεν, ἄξιον διελθεῖν, 

Μνησάρχῳ τούτῳ τῷ Σαμίῳ κατ᾽ ἐμπορίαν ἐν Δελφοῖς 
γενομένῳ μετὰ τῆς γυναιχὸς ἀδήλως ἔτι κυούσης προεῖ- 
πεν ἡ Πυθία γρωμένῳ περὶ τοῦ εἰς Συρίαν πλοῦ, τὸν 
μὲν θυμηρέστατον ἔσεσθαι χαὶ ἐπιχερδῆ, τὴν δὲ γυ- 

40 νχῖχα χύειν τε ἤδη χαὶ τέξεσθαι παῖδα τῶν πώποτε 
χάλλει καὶ σοφία διοίσοντα χαὶ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει 
μέγιστον ὄφελος εἰς σύμπαντα τὸν βίον ἐσόμενον. 
(6) Ὁ δὲ Μνήσαρχος συλλογισάμενος, ὅτι οὐχ ἂν μὴ 
πυθουένῳ αὐτῷ ἔγρυσέ τι περὶ τοῦ τέχνου ὃ θεός, εἰ 

88 μὴ ἐξαίρετον προτέρημα ἔμελλε περὶ αὐτὸν χαὶ θεο- 
δώργτον ὡς ἀληθῶς ἐδεδῦαι. τότε μὲν εὐθὺς ἀντὶ Παρ- 

θενίδος τὴν γυναῖχα Πυθαίΐδα μετωνόμασεν ἀπὸ τοῦ 
γόνου καὶ τῆς προφήτιδος, (2) ἐν δὲ Σιδόνι τῆς Φοινίχης 
ἀποτεχούσης αὐτῆς τὸν γενόμενον υἱὸν Πυθαγόραν 

80 προσηγόρευσεν, ὅτι ἄρα ὑπὸ τοῦ Πυθίου προηγορεύθη 

αὐτῷ. Παραιτητέοι γὰρ ᾿Επιμενίδης χαὶ Εὔδοξος χαὶ 

“Ξενοχράτης, ὑπονοοῦννες, τῇ Παρθενίδι τότε αἰγῆναι 
τὸν Ἀπόλλω χαὶ χύουσαν αὐτὴν ἐχ αἡ οὕτως ἐχούσης 
χαταστῆσαί τε γχαὶ προαγγεῖλαι διὰ τῆς προφήτιδος. 

86 τοῦτο μὲν οὖν οὐδαμῶς δεῖ προσίεσθαι. (8) Τὸ μέν- 
τοι τὴν Πυθαγόρου ψυχὴν ἀπὸ τῆς Ἀ πόλλωνος ἥγεμο- 
νίας οὖσαν εἴτε συνοπαδὸν εἴτε χαὶ ἄλλως οἰχειότερον 

ἔτι πρὸς τὸν θεὸν τοῦτον συντεταγμένην χαταπεπέμ- 
φθαι εἷς ἀνθρώπους, οὐδεὶς ἂν ἀμφισδητήσειε τεχμαι- 

40 ρύόμενος αὐτῇ τε τῇ γενέσει ταύτη καὶ τῇ σοφία τῆς ψυ- 
χῆς αὐτοῦ τῇ παντοδαπῇ. Καὶ περὶ μὲν τῆς γενέσεως 

τοσαῦτα, (0) ̓Επεὶ δὲ ἀνεκομίσθη εἰς τὴν Σάμον ἀπὸ 
τῆς Συρίας ὃ Νινήσαργος μετὰ παμπόλλου χέρδους χαὶ 
βαθείας περιουσίας, ἱερὸν ἐδείματο τῷ Ἀπόλλωνι, Πυ- 

45 θίῳ ἐπιγράψας, τόν τε παῖδα ποιχίλοις παιδεύμασι καὶ 
ἀξιολογωτάτοις ἐνέτρεφε, νῦν μὲν Κρεωφύλῳ, νῦν δὲ 
Φιρεχύδη τῷ Συρίῳ, νῦν δὲ σχεδὸν ἅπασι τοῖς τῶν ἴε- 
ρῶν προϊσταμένοις παραδάλλων αὐτὸν χαὶ ἐγχειρίζων, 

ὡς ἂν χαὶ τὰ θεῖα χατὰ δύναμιν αὐτάρχως ἐχδιδαχθείη. 
0 Ὁ δὲ ἀνετρέφετο εὐμορφότατός τε τῶν πώποτε ἱστορη- 

θέντων χαὶ θεοπρεπέστατος εὐτυχυθείς. (1υ) ᾽Ἀποθα- 
γόντος τε τοῦ πατρὸς σεμνότατος σωφρονέστατός τε 
ηὐξάνετο, χομιδῇ τε νέος ἔτι ὑπάρχων ἐντροπῆς πάσης 

{154-- 36.} 

Οοϊοηΐδιπι δυϊοι ὁχ ἐἰοἰϊ5 Ἰοοΐδ ΘΟ ΘΠ ἶ356, ΠΟ ἰδία 

ἀοφόγυπὶ οὐ οἱ βδογᾶ, δχ ἰδ) φυίρρε, ὁχ χφεΐδμας οὐ- 

Ἰοηὶ εοηἤυχογα, γορὶ οἢ 0.8 (γα π818ῖδ, γόγιηι οἰ ἰδ οοσαιΣ 

(Δ }}α5, δο] πηηοϑαυ6 ϑδπιογυπι ὁοηγοηί5 ἐπε εδοῖ Εἰ 

᾿υυλὰ5 ἰρίας Αποιοΐ, 4ὰΐ οοϊοηία: οοπάϊίοτ Γαϊξ, ἄσκοο εἰ 

οορπδίίοηα Μηρβδγομυῃ οἱ Ρυγ 8.4, ΡγυΠΠδοοςας ρατθαίε, 

ἀοδοδηἶβ86 δίυμί. (5) Ηδο δυίεπι ἱπίογ ρορυ αγεβ 1δεῖδιὰ 

δομογὶδ ΠΟὈ αΐ6, ροείδ αυϊάδπι 5δΑπιυς Αροϊὶπὸς εὖ 

ἈΠ ΐιιπι 6856 δἰΐ μ"ἷὶς νϑγθϊβ : 

ῬγυΓΠαρογᾶπι, ΠΌ6ΙΏ ΑΡΟΙ]ηἱ, ἀραιὰ ονεπὶ βταίϊοβδο, ρερετὰ 
ΡΥ ΓΑ ἴ8., δδιηϊ ΟΓΏΠ) [ΟΓπγοδί βδἰ πᾶ. 

ὕπ46 ΥΟΓῸ δόγηιο ἰδία ἴῃ νυϊσυκ ἀιπημδηδγίξ, τγοϊδί πο ι8- 

ἀϊσηαπι εδῖ. Πυΐο Μησβᾶγο!ο ϑδηγο δά προγοδίαγδι Ὠεί- 

Ρ΄Ο5. οὐ ὕχοόγθ, ποηδιπ) τηδηϊίεδίς στανίάδ, ργοίοιίο 

ργἶχίε Ργά!ία, 46 παν ρϑίίοης ἰη δ υγίᾶπι βεϊϑοϊζδωἱ:, μλοὸς 

υϊάσιῃ ργοβρδγδῖῃ ᾿ογοβᾶπιαυθ ἴογα, ὑχοόγοῦ τόσο μὰ 

ργαβπδηΐθαι {ΠΠ|ππὶ ρᾶγιυγδῦ, «αὶ οὐπηϊεω, ᾳυοίηυοι 

υηα4υδὴ) Υἱχογηηΐ, μυ]ο ει υἀΐπα οἱ δδρίθη δ μεαξελδεινω. 

τηυϑ (ογοΐ, φυΐφυς θυ πι8η0 όπεγὶ δὰ οαμποῦ νυἱίδο γδῖοαντι 

4υᾶπὶ πιδχίμηθ δβϑεΐὶ ῥγοίηϊυγυδ. (6) Ηἷπο στ δυίαν 

τορυΐδη8 Μηδβδγο 08, ΠΟῚ Πιΐδβα εἰδὶ ποῦ ἰηἰογγος δι ἀρ 

ΠΠ’Ὸ γοβροηϑιπὶ ἀδίυγυπι ἀθυπ), ηἰδβὶ δἰ ησυϊατγὶβ 8}}} ρεαεεὶ- 

Ἰοηϊΐὰ οἱ ἀοῃᾶ δηϊπιὶ ρὶδπο αἰ τίη δβϑοηῖϊ (υἴυτα, πχόγεα 

φυΐάοπι δίδιΐπ τηυἱδῖο Ῥαγ ΠΘη 8 ποιηῖηδ ἃ ἢ! ο νδΐοῃ πε 

Ὀο!ριοα Ργεπδιάοπι, (7) ἱπίαηϊοιη δυΐεπιὶ ὸχ ϑκίοδο ἃ 

Ρῃαηϊοίδ πδίιιπη υἱ ἃ ΡγΠιΐο 53:0 1] ρεδβάϊεϊυ Ρει 2ϑογδα 

δρρο!]αυΐ. Νοη οηΐηι διιάϊθηὰϊ κυηὶ Ερὶπιοηϊὰθς δὲ Εὐϑοιι 

οἱ Χοποογδῖθβ, αυἱϊ βυβρίοϑηίυγ, ἴυτ ἰοπιροῦῖ Α ροϊοται 

οὐπη Ὀαγί θη 6 σοηρτγοβϑυπι) σγαυ 8Π| δὰ ΠΟΣῚ σσδτ 8 ίε- 

Οἶδ56 οἱ ρεὲῦ ΡυΓΐδηι ργοηυη(ία:56; ἰὰ φυοὰ μεογξῶς τγερο- 

ἀϊδηάυπη) 6δί. (8) 86ὰ ἰδπιθὴ δηΐηδ ΕΥ̓ Πμῶρογαρ φυΐ ἐὶ 

ΑΡΟ ΠΏ 6 βιξροηβᾶ, δῖν6 δι ἀϊοίδ οἱ, δῖ γα δ]ο ἑπίδείοτγο δάϊνας 

ξομηπλογοίο υΐς 460 ἰυποία, δὰ Βοῃχὶποδ ὀδαιέωσα εἰΐ, ὡε- 

τηἰηὶ ἰυογὶϊ ἀυδίι τ), φυΐ φυϊάοπι 6χ 'ρθα υἱγὶ ἡδε νι σς εἰ 

0} {Π0|1ἱ ἀπ᾿ Πιΐ βαρ πίἰ8 (οοογὶ οοπ) είυγᾶπι. τος πρεῖεδε: 

ἀδ ο᾽08 ργοογοαϊίΐοηθ. (9) Ῥαΐογ υϑῦὸ 6 ϑυγίδ τυ} πεν 

ἴυσγο δίφυδ 8Δ}0}}5 ορίυ5 δδῆγηπὶ γοάυχ Αρο πὶ ἰοσορέπας 

δχϑίγυχὶ ἐ Ργ(ο ἰηδογίρίυπι ριογυπιαυς ταγὶϊς οἰ ορία» 

ἀἰβοϊρ! ἷδ ἱηηυϊγπάυπι Οτουρηγίο, ΡΠογοσγὰὶ δυτω. 

οὔ θυ 5406 ἴογα 5δογογυ) ργϑῦος 5 ἀοά! φοσμωφοιλν - 

46, υἱ ἴῃ τεῦυ5 αἰν]η 8 οἶδ) 4υδηΐι 58[}5 οδεεὶ μέο 1 - 

ΓΙ 05 ργοβοογοί. 16 σορὸ ἰἰὰ οἀυοοθδίυγ, υἱ οἱ οεπίναι. 

φυογυπὶ πιρηγογίἃ οοἰεδγδίαν, Τογεμοοίββιηας εἰ ἀφο ψαικε 

αἰηϊδδίπηιιδ (6 οἰ 6 γ ἐνδάργεί. (10) Ῥαῖγε τοεῖϑυ κα. Ὶ 

δυπιπηδηι σγαυ δί6π) ἰοιηρογδηςἰαπαῦς δοοδάουδε, υἱ διι- 

Ἰοδοοηίθῃ οἱ πδίυ δἀπηοάσπι) ργδηάθ9 ἰδπὶ ἰνοδογίθορ γτις- 



,. 

10 

(:6---86.) 

χαὶ αἰδοῦς ἠξιοῦτο ἤδη χαὶ ὑπὸ τῶν πρεσδυτάτων, 
ὀφθείς τε καὶ φθεγξάμενος ἐπέστρεφε πάντας, καὶ ᾧτι- 

νιοῦν προσόλέψας θαυμαστὸς ἐφαίνετο, ὥστε ὑπὸ τῶν 

πολλῶν εἰκότως βεθαιοῦσθαι τὸ θεοῦ παῖδα αὐτὸν εἷ- 
ναι. Ὁ δὲ ἐπιρρωννύμενος καὶ ὑπὸ τῶν τοιούτων δοϊῶν 
καὶ ὑπὸ τῆς ἐχ βρέφους παιδείας καὶ ὑπὸ τῆς φυσιχῆς 
θεοειδείας, ἔτι μᾶλλον ἑαὐτὸν καθ᾽ ἑχάστην ἄξιον τῶν 
παρόντων προτερημάτων ἀπέφαινε, χαὶ διεχόσμει 
θρησχείαις τε χαὶ μαθήμασι καὶ διαίταις ἐξαιρέτοις, 
εὐσταθεία τε ψυχῆς καὶ καταστολῇ σώματος, ὧν τε 

ἐλάλει ἢ ἔπραττεν, εὐδία καὶ ἀμιμήτῳ τινὶ γαλήνη, 
᾿ μήτε ὀργῇ ποτε μήτε γέλωτι μήτε ζήλῳ μήτε φιλο- 

40 

2 σ' 

ϑ» ξ 

Γ ω" 

νεικία μήτε ἄλλῃ ταραχῇ ἢ προπετεία ἁλισχόμενος, 
ὡς δὴ δαίμων τις ἀγαθὸς ἐπιδημῶν τῇ Σάμῳ. (1 Διό- 

περ ἔτι ἐφήδου αὐτοῦ ὄντος πολλὴ δόξα εἷς τε Μίλητον 
πρὸς Θαλῆν χαὶ εἰς Πριήνην πρὸς [δίαντα διεχομίσθη 
τοὺς σοφούς, χαὶ τὰς ἀστυγείτονας πόλεις ἐξεφοίτησε, 
χαὶ τὸν ἐν Σάμῳ χομήτην ἤδη ἐν παροιμία πολλοὶ 
πολλαχοῦ τὸν νεανίαν ἐπευφημοῦντες ἐξεθείαζον χαὶ 
διεθρύλλουν. “Ὑποφυομένης δὲ ἄρτι τῆς Πολυχράτους 

τυραννίδος περὶ ὀχτωχαιδέχατον μάλιστα ἔτος γεγονώς, 
προορώμενός τε οἷ χωρήσει, χαὶ ὡς ἐμπόδιος ἔσται τῇ 
αὐτοῦ προθέσει καὶ τῇ ἀντὶ πάντων αὐτῷ σπουδαζο- 
μένη φιλομαθεία, νύκτωρ λαθὼν πάντας μετὰ τοῦ 
“Ἑρμοδάμαντος μὲν τὸ ὄνομα, Κρεωφύλου δὲ ἐπιχα- 
λουμένου, διὰ τὸ Κρεωφύλου ἀπόγονον εἶναι, “Ομήρου 
ξένου, ὃς ἐλέγετο τοῦ ποιητοῦ γενέσθαι φίλος χαὶ διδά-- 
σχαλος τῶν ἁπάντων, μετὰ τούτου πρὸς τὸν Φερεχύδην 

διεπόρθμευσε καὶ πρὸς ᾿Αναξίμανδρον τὸν φυσιχὸν χαὶ 

πρὸς Θαλῆν εἰς Μίλητον, χαὶ παραγενόμενος πρὸς 
ἕχαστον αὐτῶν ἀνὰ μέρος οὕτως ὡμίλησεν, ὥστε πάν- 
τας αὐτὸν ἀγαπᾶν καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ θαυμάζειν χαὶ 
ποιεῖσθαι τῶν λόγων χοινωνόν. (12) Καὶ δὴ καὶ ὃ Θα- 
λῆς ἄσμενος αὐτὸν προσήκατο, χαὶ θαυμάσας τὴν πρὸς 
ἄλλους νέους παραλλαγήν, ὅτι ἀείζων τε καὶ ὑπερύε- 
δηκχυῖα ἦν τὴν προφοιτύσασαν ἤδη δόξαν, μεταδούς τε 
ὅσον ἠδύνατο μαθημάτων, τὸ γῆράς τε τὸ ἑαυτοῦ αἴτια - 
σάμενος χαὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, προετρέψατο εἷς 

Αἴγυπτον διαπλεῦσαι καὶ τοῖς ἐν Μέμφιδι χαὶ Διοσπόλει 

μάλιστα συμθαλεῖν ἱερεῦσι. Παρὰ γὰρ ἐχείνων χαὶ 
ἑαυτὸν ἐφωδιάσθαι ταῦτα, δι᾽ ἃ σοφὸς παρὰ τοῖς πολλοῖς 

νομίζεται. Οὐ μὴν τοσούτων γε προτερημάτων οὔτε 
φυσιχῶς οὔτε ὑπ᾽ ἀσχήσεως ἐπιτετυχηχέναι ἑαυτὸν 
ἔλεγεν, ὅσων τὸν Πυθαγόραν καθορᾶν, ὥστε ἐχ παν- 
τὸς εὐηγγελίζετο, εἰ τοῖς δηλουμένοις ἱερεῦσι συγγέ- 

νοῖτο, θειότατον αὐτὸν χαὶ σοφώτατον ὑπὲρ ἅπαντας 
ἔσεσθαι ἀνθρώπους. 

ΠΠ. (13) ᾿Ωφεληθεὶς οὖν παρὰ Θάλεω τά τε ἄλλα 
καὶ χρόνου μάλιστα φείδεσθαι, καὶ χάριν τούτου οἶνο- 
ποσίᾳ τε καὶ χρεωφαγία » χαὶ ἔτι πρότερον πολυφαγία 
ἀποταξάμενος, τῇ δὲ τῶν λεπτῶν χαὶ εὐαναδότων 
ἐδωδῇ συμμετρηθείς, κἀκ τούτον ὀλιγουπνίαν χαὶ 
ἐπαγρυπνίαν καὶ ψυγῆς χαθαρότη ἢ χτησάμενος, ὕγειαν 
τε ἀχριθεστάτην χαὶ ἀπαρέγκλιτον τοῦ. σώματος, 

ΥἹΤΕ ΡΠΙΙΟΒΟΡΗ. 

ΙΑΜΒΙΙΟΗ͂Ι ΒΕ ΡΥΤΗΑΘΟΒΙΟΑ ΥἹΤΑ 11. ΠῚ. 17 

τεπίθγηι οοϊογοηΐ, ἱπηπηο Υἱφιδ διά! υδίυθ ἴῃ 86 οὐποίοῦ 

σοπγνογίοθαι, οἱ φυοδουμη406 δαδρίοογοῖ, δυἱ δά γί γαίοηθ 

᾿ρίεραὶ. Ἡΐης ουθηϊ υἱ τ] οαπὶ ἀοὶ ἢ] 0 6866 πηογ ο 

δδβδαυθγδγθηΐ. Ταὶὶ ἰρίειγ δάϊυΐυ8 ορίπίοηθ οἱ βίυάϊίς ἃ 

Ρυοτ ἡ εοἰδί οὐ {ἰ8 ἀἰνίηδαια [Ὀγπιδὸ πδίυγα! ἰς αἰρηϊ αἴθ 

[ὩδΔρἷΒ ἰῃ α͵68 μγϑοβοηρυ8 Ὀοηΐβ αἀὐσηυπη 86 οεἰοηἀοθαῖ, 

οΥὐδρδηίαιο ἰρδυμ οἱ γοϊμὶο οἱ ἀοείτγί πᾶ οἱ ρου δυίδ νυἱοΐυς 

ταιϊΐο, οἱ δηἰηνὶ βγη ὰο, οογρυθαια δὰ πηοὰρείίϑη) σοτη- 

Ροβίζυπ : ἰῃ ἀἰοξἷδ (Δοἰἰδ406 6'05 σοπηραγορδαὶ ἰπίογηδ αιΐοδ 

οἱ ἱπίι 84.0}}}8 γα }}}}188 : ΠΟῚ ἱγὲθ υπαυδηη, Βοη γἰδυΐ, 

Ποῦ δου] ἰἰοηΐ δυΐ οοπίοηιοηΐβ δἰυαάϊο ἃυὶ 8} ρογίυγὈλ- 

(ἰοιΐ οἱ ρμγοίογυϊδε δὲ ἀθάορδί, δάθοᾳπα ἰδηφυδαὶ Ὀοηυδ 

αιάδῃ! ἀοου ἰῃ ϑδδπιίογυπι ὑγῦθ νογεδρδίυγ. ( 4) Οιιᾶ- 

Ργορίογ δάθυς δάοϊοδοθπἝ 8 6) 08 ἰηδίμηΐδ Δ) Μ|Ιουπι δὰ 

ΤΙια οί οἱ Ῥυίθμθη δὰ Βίδη(θῃ), ΥὙἱγοβ 88} ]6ηἴ68, ἀοἰδίδ 

υγῦο5. οἰΐδπὶ υἱοΐπδδ ρογδργαρδῖ, ἰδπιαυθ τ} ργουθγὶνὶ 

ἰηδίδν « ϑ'βδιηΐυπι οοϊμηδίυ πη, » ᾿υνοπθῖ τυ} οὐπὶ ᾿δι146 

οοἰοδγαῦδηξ δίαυθ αἰνυραθδηί. Ὀυοάονίοοδίηηυπ) ἴδγθ 

δηηυ τη ἀρθῆδ, αυυπι, 400 ἰοηάογοῖ ἰγγδηπηἷβ Ροϊγογαίΐδ ἐὺ πὶ 

ργίππι δΌ ΠΟΘ 8 δ8ηΪΠ)0 ργοδρίοογεξ, οἱ ἱπάδ δἰἰᾳυοά 

ἱπιρου πηδηίπηι 5110 ργοροϑίίο ἀἰδοοπάΐφυο βιυἀίο, ουἱ υϊο08 

ἀράϊϊυβ ογαὶ, τηοίυδγοῖ, ποσί οΟἶδη) οἵη 05 οὐπὰ Ηδειηο- 

ἀδιηδηῖα, ουἱ οοσποιηοη ογᾶΐ Ογϑορ Υ}}, 6᾽05 80 ]Π]ὐδ6ὲ π6- 

ροῖα, αυἱ φυυπ) Ἡοπηογιην ΒΡ ἶο Θχοορίθδοι., ο)ιδάδαι 

διηηΐουϑ οἴ ἰῃ οπιηΐθυβ ργασορίονῦ [6586 αἰοοθδίυγ, Οἱ 

[νος δὰ Ρἰιογεσγάδπηι ἰγα)θεὶΐ οἱ δὰ Απαχὶμηδηάγθῃι ρἢγβἰουπ), 

εἰ ΜΙΙοΐυπι ἀδηΐαυο δὰ ΤΊ] οίθπι, ΟἹ 406 ᾿ΟΓῸ ΠῚ δἰηση δ 

Οχ ογάϊπο [ἃ ὙΘΓΒΔΙΙΒ οδἱ, υἱ ΟἸΠ68 6ι1Π| διηαγοηΐ οἱ ἰῃ- 

δΟΠἾ.Π) 6}118 δηδρίοογεηΐ, δυδραυδ ρϑγί οἰ 6 ηι ΡΠ ΟΦ ΟΡ  ΐ0 

τοἀάδεγεηΐ. (132) Ἱπρτγίπηΐβ σογὸ ΤΊ ]68 ουπὶ ΠΪΡΟπίογ ἰπ [8- 

ἢ ατ ἰίοθπι γοοθρὶΐ, Ζυυη 416 ΠηΔ]ΟΓ6 611Π|, 4118Π| ἰδηηδ 

ἂο 'ρ80 ργοάϊ ἃ (ογοθαΐ, Ἰηΐογνα!ο μοϑβί 86 81105 ᾿ΥΘΏΘΣ Γ6- 

᾿ἰπαύδγο πιϊγαγοίυγ, σοπηη] 0418, αυδηίζι ροίυϊξ, ἀΐδοὶ- 

ὈΪ ηἷ9 οἱ βεποοίυϊα σογρογίβαμ8 ἐπ 6 δὶ οχουβδίδ, υὶ 

ἰηῃ “εργρίυπι πανίχαγοί οἱ βδοογάοίοβ ΜΟΙ ἐἾ 086 πηᾶχὶΠΊΘ 

οἱ Ὠ᾿οΕΡοΟΙ ἰδ π 08 ὁοηγοαίγοί δαϊιογίδέυβ 6βὶ. ΝΆΩ 586 ἰρϑυπ 

αυοαι8 80 1118 68 οο] ερίββθ ργαϑιἀϊδ, 419 ορίπίοηειῃ 

ΒΘ ΌΠαγὶβ δδρί θη ἰδ δὶ ραρογίββοηῖ, Νοο ἰδπηθη 86 ἰδη(ἰ8 

ἃ παίυγα οἱ ὀχογοί(δἰίοηθ ἀοί! 0.8 ργοραϊ (0 ΠῈ 6586 αἰε{8- 

ραΐῖ, αυδης8 ΡΥΓδρογϑῖη υἱάθγοῖ. [(ἀαὺυ οὐ ἰ81|8 δα οῦ- 

ἀοῖθυ5 δ' οοηγογβδιοίανγ, αἱν ηἰβδί πη πὶ οἵ οἱ δυργδ ΟΠ 65 

μιοπιίπο8 88 ρ Θη ἰδ πιὰ π) ἴογα οπηῃίηο ἰωἴυ δ ργϑπιη 808. ἢ 

Π|, (13) Ργωΐογ δῖα ἰρίίυς ῥ᾽ αν πγυι οἰΐδπὶ 8110] ᾿γοίι- 

[υγᾶπὶ ἰδηγροτὶδ πιᾶχί)6 ραγοὶππηοηΐδ πη) ἃ ΤἬδ]οῖα δἀοοίυ5, 

ἰάοοᾳυα νἱπὶ εϑγηἰθ4:16 δὲ] οἱ τηᾶχίπια οἀδοίϊ(δίο δι)οοίΐδ, 

᾿ἰπηῖγα ἰθυ5 (ΔΟ]6δαυ ἀἰροσῖι οἷ ο05 86 σοῃίίπυϊξ, οἱ Ὠίης 

ἦδιν βοηϊηΐ πιοάΐουβ εἰ ὀχογεϊ(δίίογ (Δεΐ8 δίαυς δηΐημ 

ρυγἴοπι) ἐογρογίϑαυ ἐχαο( ἰδϑίμ)δπὶ οἵ ᾿μἀ 6. χ πὶ πλοία 

ῬΣῚ 
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ἐξέπλευσεν εἰς τὴν Σιδόνα, φύσει τε αὐτοῦ πατρίδα 
πεπεισυένος εἶναι χαὶ χαλῶς οἰόμενος, ἐκεῖθεν αὐτῷ 

ῥζονα τὴν εἰς Αἴγυπτον ἔσεσθαι διάδασιν. (4) ̓ Ενταῦθα 
δὲ συυαλὼν τοῖς τε Μώχου τοῦ φυσιολόγου προφήταις 

ἀπογόνοις χαὶ τοῖς ἄλλοις Φοινιχιχοῖς ἱεροφάνταις, χαὶ 

πάσας τελεσθεὶς τελετὰς τὰς ἔν τε Βύόδλῳ χαὶ Τύρῳ 
καὶ χατὰ πολλὰ τῆς Συρίας μέρη ἐξαιρέτως ἱερουργου - 

μένας, χαὶ οὐχὶ δεισιδαιμονίας ἕνεκα τὸ τοιοῦτον ὗπο- 
μείνας, ὡς ἄν τις ἁπλῶς ὑπολάθοι, πολὺ δὲ μᾶλλον 

ι0 ἔρωτι καὶ ὀρέξει θεωρίας χαὶ εὐλαδείᾳ τοῦ μή τι αὐτὸν 
τῶν ἀξιομαθήτων διαλάθῃ ἐν θεῶν ἀπορρήτοις ἢ τελε- 
ταῖς φυλαττόμενα, προμαθών τε, ὅτι ἄποιχα τρόπον 
τινὰ χαὶ ἀπόγονα τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἱερῶν τὰ αὐτόθι 
ὑπάρχει, ἐκ τούτου τε ἐλπίσας καλλιόνων καὶ θειοτέ- 

156 ρων χαὶ ἀχραιφνῶν μεθέξειν μυημάτων ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, 
ἀναχθεὶς κατὰ τὰς Θάλεω τοῦ διδασχάλον ὑποθήχας 
διεπορθμεύθη ἀμελλητὶ ὗπό τινων Αἰγυπτίων πορθμέων 
χαιριώτατα προσορμισάντων τοῖς ὅπὸ Κάρμηλον τὸ 
Φοινιχιχὸν ὄρος αἰγιαλοῖς, ἔνθα ἐμόναζε τὰ πολλὰ 

30 ὁ Πυθαγόρας κατὰ τὸ ἱερόν, οἵπερ ἄσμενοι ἐδέξαντο 
αὐτόν, τήν τε ὥραν αὐτοῦ χερδῆσαι, χαὶ εἰ ἀποδοῖντο, 
τὴν πολυτιμίαν προειδόμενοι. (10) ᾿Επεὶ μέντοι χατὰ 
τὸν πλοῦν ἐγκρατῶς αὐτοῦ καὶ σεμνῶς, ἀχολούθως τε 
τῇ συντρόφῳ ἐπιτηδεύσει διατάττοντος ἄμεινον περὶ 
αὐτοῦ διατεθέντες χαὶ μεῖζόν τι ἢ χατ᾽ ἀνθρωπίνην 
φύσιν ἐνιδόντες τῇ τοῦ παιδὸς εὐχοσωαίᾳ,, ἀναμνησθέν- 
τες τε. ὡς προσορμίσασιν εὐθὺς αὐτοῖς ὥφθη χατιὼν 
ἀπ᾽ ἄκρου τοῦ Καρμήλου λόφου (ἱερώτατον δὲ τῶν 
ἄλλων ὀρῶν ἠπίσταντο αὐτὸ χαὶ τοῖς πολλοῖς ἀδατον), 

80 σχολαίως τε καὶ ἀνεπιστρεπτὶ βαίνων, οὔτε χρημνώδους 
τινὸς οὔτε δυσδάτου πέτρας ἐνισταμένης, καὶ ἐπιστὰς 
τῷ σχάφει, μόνον τε ἐπιφθεγξάμενος « εἰς Αἴγυπτον 

2 ο! 

ὁ ἀπόπλους:; υ χατανευσάντων αὐτῶν ἐνέδη χαὶ σιωπῇ 
ἐκάθισεν, ἔνθα μάλιστα οὖχ ἔμελλεν αὐτοῖς ἐμπόδιος 
ἔσεσθαι ναυτιλλομένοις παρ᾽ ὅλον τὸν πλοῦν, (16) ἐφ’ 
ἑνός τε χαὶ τοῦ αὐτοῦ σχήματος διέμεινε δύο νύχτας χαὶ 
τρεῖς ἡμέρας μήτε τροφῆς μήτε ποτοῦ μετασχὼν μήτε 
ὕπνου, ὅτι εἰ μὴ λαθὼν ἅπαντας, ὡς δ᾽ εἶχεν ἐν τῇ ἑδραία 
χαὶ ἀσχλεύτῳ ἐπιμονῇ κατέδαρθε βραχύ, χαὶ ταῦτα 

40 διηνεχοῦς χαὶ σεσυρμένου παρὰ προσδοχίαν, εὐθυτενοῦς 
τε σνυθάντος αὐτοῖς τοῦ πλοῦ ὥσάν τινος παρουσία θεοῦ" 

πάντα συντιθέντες τὰ τοιάδε χαὶ ἐπισυλλογιζόμενοι 
δεΐμονα θεῖον ἃς ἀληθῶς ἐπείσθησαν σὺν αὐτοῖς ἀπὸ 

Χυρίας εἰς Αἴγυπτον μετιέναι, χαὶ τόν τε πρόσλοιπον 

εὐφημότατον πλοῦν διεξήνυσαν, καὶ σεμνοτέροις ἥπερ 
εἰώθεσαν ὀνόμασί τε χαὶ πράγμασιν ἐχρήσαντο πρός τε 
ἀλλήλους καὶ πρὸς αὐτὸν μέχρι τῆς εὐτυχεστάτης συμ- 
βἔάσης αὐτοῖς χαὶ ἀχυμάντου εἷς τὴν Αἰγυπτίαν ξόνα 
τοῦ σκάφους προσοχῆς. (17) ἔνθα δὴ ἐκδαίνοντα ὑπερ- 

δ0 εἰσαυτες σεῤαστιχῶς ἅπαντες χαὶ διαδεξάμενοι ἐχάθι- 

σαν ἐπὶ χαθαρωτάτης ἄμμου, καὶ αὐτοσγ έδιόν τινα βω- 
μὸν ποὸ αὐτοῦ πλάσαντες, ἐπινηνήσαντές τε ὅσων εἶχον 
ἀκροϑρύων καὶ οἷον ἀπαρχάς τινὰς κατατιθέμενοι τοῦ 
φόρτου μεθώριαισαν τὸ σχάφος, ὅπουπερ καὶ προέχειτο 

σ: 

4 οι 

(16----ς 

βδηϊδίοεπι, Μ|ϊοίο διἀθηθπι βο] υῖ[, ΠΠ|8πὸ 5'ὶ πδίωγδ ρᾶ- 

{γίδπι 0856 ρογϑιδϑι8 οἱ ἱηάδ (δοὶϊα ἴΏ πργρίυπι ἰγδηξὶ- 

υγιιδ. (14) 10] νογοδίυβ οὐπὶ ργορ δι ἷβ, αυὶ ΜΟΟ , 58- 

ἴυγδο ἱπίογργοι δ, ρμοοίογὶ ογδηΐ, οἱ οὐτὰ οοἰοτγὶς ΡΠ «Εηϊοῶ» 

ογορδη 8, ουποίίδαυς ἱπίεἰϊϊς, αυθ ΒΥ οἱ Τυγὶ τὰ]- 

(ἰδᾳὺθ ἰῃ ϑγγὶδ ραγίἱδυβ βἰπρυϊατγὶ πηοάο οοἰογδηΐαγ, ἰμὶ- 

Παΐυδ, ἰὰ αυοὰ ποῃ (δοἱϊ ΒΌΡοΓδ Πἰοπο ἰδὰυείας, υἱ φυὶς 

ΟἸΠἾΠΟ δυδρίοδγὶ ροβϑὶΐ, δε ροί᾽υ8 ὁχ δπιογὸ οοῃ θην δ- 

(ἰοηΐθ8, γογίίυβαυθ π αυϊὰ ἱραυπι μὑγϊογίγεῦ, χυοὰ ἰῃ 

ἀδοευτη δγοδηΐβ τηγοίογιίϑαια βοϊϊα ἀϊσηυπι οβθοῖ, ποὺς 

ΡΠΟπιοιΠ) δδογὰ δὺ ΞΕ ρΥρ 8 φυοάδηι πιοάο ογίξίποπι ἀυ- 

οαΓ6 Βοβοίθῃϑβ, ἰἀ6046 Βρογδηϑ ἴογα υἱ ρυϊο γίογα πρδρίεηυς 

αἀϊνί πᾶ οἱ “ΠΡ ΐα ἰπ ΕρΥρίο βἰ δὲ ἱπ 8 ροβεὸῖ σοιυρδγασγε: 

ΤΠ δ (ἰδ ργϑοορίοτγίϑ δὺὶ πηοηίία βο᾽ υνἱΐ οἱ εοηίδειπι 6 ὕὲια- 

ἰοία 60 ἰγδ᾽ϑοὶξ ρογιοτυηι φιοτυπάδηγ ΚΕ ργΥρίϊοτγαξω ορε, 

φυὶ δά ΠΠ|Ὁ8 Οδγημοῖο,, Ῥηοπίουπι πηοητΐ, δυθ)οοΐυπ ορ- 

ρογίυπο δρρυϊεγδηΐ, υνἱ ΡΥ (ΠΑ ΟΓα8 58ερ6 ἴῃ ἰδ ρίο δος 

γογβδῦδίυγ, φυΐᾳυο αι δη 68 ουπὶ Γοοδρογυηξ, οὉ ἐογηνοοὶ- 
ἰδίεθι 6705 Ἰυοταπι ργο [πη] ἰῆροης, δὶ νοπυπχάδγοωϊ, 

δἰ δὶ δυβυγα!, (15) νεγυιπίδπιοῃ φυῦπ ἰπίες παυϊμαιότσα 

δηϊηδάνεγίεγεηΐ, αυδηίδ οὑπὶ Θοομπ(ἰποηἰδ αταν ἐδίθχις 

ΓΟ Υἱίδε, ουἱ ἰπδυονογαῖ, σοηἰξίομα δοογοῖ, ἰδπ δῖος 
ἜγΘᾺ ἰρδυμι δηίπηδίϊ εἰ ἰοπιίθα χυϊὰ πιδίυ5 ἰη ρυδεὶ ἴδο- 
ἀρβεῖα ουβεγνδηίθ πηοιμογίδαυο γοραίθηϊοβ, υἱ ὁχ ἰησροίδίο 

δρρΕ επί 05 ἀρρᾶγιι θεῖ, αυτ!η ἃ δυπιῖηο Οδιπηοῖΐ τοσίςο, 

4υ6ΠῈ ργῶ 8118 τπηοηί 8 δδογυπὶ νυϊσοαυδ ἱπδούδοξῦπι 

πογογαπὶ, ἰθμῖο σγδὰυ οἱ πυπαυδπὶ γεβρίοἰθης ἀδεοοδπάοχεϊ, 

ΠΌ}10 ργθ οἰ ρί ο γε] οἰΐδην ἰῃ νἷο βᾶχ ο δυϊῃ τπογαηῖδ, εἴπας, 
αυυπὶ δ 808 ῃ})8π| Ὑ ΘΠ 5861, Ὠ11}}} 8111}. ἀἰχίβθοὶ 4φυδπι, « ἐπ 
“Ἐσυρίμηι σμγϑβιι5 65. δ» οἱ Δηπιδη 0118 ἱρ58 ἡδγοτ ᾿οῆ- 
Βοοηἀ 866. ἰδοϊ δα 6 [οἷο πᾶν δι ἰοηΐβ ἰθηρογα οοηβοι πδοῖ ἶ 
Ὁ] αἰ ὯΠ] ἱπιρεά! πηδῃ{ἱ ἐβϑεῖ πδυ 5 δἰ ϊυγιιβ, ([6) ρεγη,δα- 
δἰβδθί4}6 ἴῃ Θοάδπὶ [Δ ἀυδ8 ποοῖεβ ἰτδυυᾳαα ἰπίο- 
βγαπ, 0 Οἴθυπ), Ποἢ ροΐαπΠι, ΠΟῊ δοπιπιηι οδρίεῃς, πἰνὶ 
(ογία οὐηο 8 ἤθη δανεγίθηξίθιιδ, υἱαυθ ογαί ἴῃ δορὰς κοὰ 
οοπδίδηίοΓ Θοπιροϑί 08 ἱπηπιοίιβαυ ρΔΌΠΒρΟΓ ἀογτηϊ νίορεῖ, 
αυυαῦδ δάθο ργδῖθι Ἔχβρθοίϊδι θη) οοηζίπηυο πος ἰηίες- 
Γαρίο ἰγδοίυ γθοῖι8 ἱρδὶβ συγβιιβ θβϑαεῖ, αυδδϑὶ ἀδιὶις δφαίς 
ῬΓΘΈΒΘΠΒ ἱπίογυθηΐβθοὶ : [8.0 ομῃηηΐδ ἰῃίαῦ 56 Ὠδιυΐδο οοκω- 
Ῥδγδηΐεβ οοποϊπϑογυηΐ, ἀδοιιοθοπ) γογα αἰτίῃ Πλ βοουτῃ ἐδ 
Ἐξγρίυπι 6 ϑγτγίδ ἰγδηδῖγα, υπὰ6 πηδ]6 οἠγἱ βία νογοὶς δδεῖς- 
ποηῖ68, 4ιοἡ το φυυπὶ [υἷΐ πδυϊραιοηΐβ, δΔθεοϊ υογαηὶ, εἰ 
ΒΟΙΙΏΟΠ6 (ΔΟ((84116 υδἱ δυπὶ αυυπὶ ἰπίογ δα, [πὶ γί ἴρουτω 
Βομοβίουῖρα8 4υδπ) 501 επβηΐ, ἀοπθο [6]]οὐ [6 Γ ρος ξι πηπυλπη 
τη ΓΪ8 (ΓᾺ Πα}}}}Π{ίεπι δὰ ΠΠογὰ ἈΕσΥρίΐ πδυοπὶ δρμὶίςαε- 
τυηΐ. (7) 101 σέγο ἐχβοθηθηίθῃν δ) ἰογηΐβ θχοδρίυπι πιἃ- 
ὨΐθῸ5 ΠΙΟΠΟγΙἤς6 ἠᾶνΐ εχ(νογυπί, οἱ ροβίφυδιι {Πυπὶ ἰη 
ρυΓίβδ᾽αᾶ ἃγδ 8 ΟΟἰ]οοΔββοηΐ, ἰπλ0] [γί Π) ΘΟΓΔπῚ οὸ ἄζᾶτῃ 
οοηρεϑδογυπξ, 68606 γι σ[ 08 ΔΓΡΟΓεῖδ ργὸ ργδϑθηϊὶ οορίδ 
οι] δ, οἰ ππεγοίϑῳ χυϑπ) νθμθθδηΐ, φυδϑὶ ρει ἰϊδ δρ- 
ΡοΚ 18, ἱπ6 ργούθοῖὶ ουπὶ, φυδῦ) δληΐδᾶ ἀεειβατογδωϊ, 
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αὐτοῖς πλοῦς. Ὁ δὲ διὰ τοσήνδε ἀσιτίαν ἀτονώτερον 

τὸ σῶμα ἔχων οὔτε πρὸς τὸν ἀποδιθασμὸν χαὶ τὴν τῶν 
ναυτῶν ὑπέρεισιν χαὶ χειραγωγίαν ἠναντιώθη τότε, 
οὔτε ἀπαλλαγέντων ἀπέσχετο ἐπιπολὺ τῶν παραχειμέ- 

5 νων ἀχροδρύων, ἀλλὰ ἐφαψάμενος χρησίμως αὐτῶν καὶ 
ὑποθρέψας τὴν δύναμιν εἷς τὰς ἐγγὺς διεσώθη συνοι- 
χίας, τὸ αὐτὸ ἦθος ἐν παντὶ ἀτάραχον χαὶ ἐπιεικὲς 
διαφυλάττων. 

ΙΥΨ.. (1) ᾿᾿χεῖθεν δὲ εἰς πάντα ἐφοίτησεν ἱερὰ μετὰ 
10 πλείστης σπουδῇς χαὶ ἀχριθοῦς ἐξετάσεως, θαυμαζό- 

μενός τε χαὶ στεργόμενος ὑπὸ τῶν συγγινομένων 
ἱερέων καὶ προφητῶν καὶ ἐχδιδασχόμενος ἐπιμελέστατα 
περὶ ἑχάστου, οὐ παραλείπων οὔτε ἀχούσασθαι τῶν 
χαθ᾽ ἑαυτὸν ἐπαινουμένων οὔτε ἄνδρα τῶν ἐπὶ συνέσει 

δ γνωριζομένων, οὔτε τελετὴν τῶν ὁπωσδήποτε τιμωμέ- 
νων, οὔτε τόπον ἀθεώρητον, εἷς ὃν ἀφιχόμενος ᾧήθη τι 
περιττότερον εὑρήσειν. “Ὅθεν πρὸς ἅπαντας τοὺς 

ἱερέας ἀπεδήμησεν, ὠφελούμενος παρ᾽ ἑχάστῳ, ὅσα 
ἦν σοφὸς ἕχαστος. (12) Δύο δὴ καὶ εἴχοσιν ἔτη χατὰ 

Ὧ0 τὴν Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἀδύτοις διετέλεσεν ἀστρονομῶν 
χαὶ γεωμετρῶν καὶ μυούμενος οὐχ ἐξ ἐπιδρομῇς, οὐδ᾽ 
ὡς ἔτυχε, πάσαν θεῶν τελετάς, ἕως ὑπὸ τῶν τοῦ 

Καμόύσου αἰχμαλωτισθεὶς εἰς Βαῤδυλῶνα ἀνήχθη, 

χἀχεῖ τοῖς Μάγοις ἀσμένοις ἄσμενος συνδιατρίψας χαὶ 
45 ἐχπαιδευθεὶς τὰ παρ᾽ αὐτοῖς σεμνὰ χαὶ θεῶν θρησχείαν 

ἐντελεστάτην ἐχμαθών, ἀριθμῶν τε χαὶ μουσιχῆς καὶ 
τῶν ἄλλων μαθημάτων ἐπ᾽ ἄχρον ἐλθὼν παρ᾽ αὐτοῖς, 
ἄλλα τε δώδεχα συνδιατρίψας ἔτη εἰς Σάμον ὑπέ- 
στρεψε περὶ ἕχτον που καὶ πεντηχοστὸν ἔτος ἤδη γε- 

80 γονώς. 
Υ. (το) ᾿Αναγνωρισθεὶς δὲ ὗπό τινων πρεσθυτέρων 

καὶ οὐχ ἔλαττον ἣ πρόσθεν θαυμασθείς (καλλίων τε 
γὰρ καὶ σοφώτερος χαὶ θεοπρεπέστερος αὐτοῖς ἐφάνη), 
παραχαλούσης αὐτὸν δημοσίᾳ τῆς πατρίδος ὠφελεῖν 

25 ἅπαντας χαὶ μεταδιδόναι τῶν ἐνθυμιῶν, οὖκ ἀντιτείνων 
τὸν τῆς διδασχαλίας τρόπον συμθολιχὸν ποιεῖν ἐπεχεί- 

ρει χαὶ πάντη ὅμοιον τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ διδάγμασι,, χαθ᾽ 
ἃ ἐπαιδεύθη, εἰ χαὶ μὴ σφόδρα προσίεντο τὸν τοιοῦτον 
τρόπον οἷ Σάμιοι, μηδὲ ἁρμονίως καὶ ὡς ἐχρῆν προσ- 

4. ἐφύησαν αὐτῷ. (21) ΜΙ ηδενὸς οὖν αὐτῷ προστρέχοντος, 
υαηδὲ γνησίως ὀρεγομένου τῶν μαθημάτων, ἃ τοῖς 
“Ἑλλησιν ἐνοιχίζειν παντὶ τρόπῳ ἐπειρᾶτο, μὴ περι- 
φρονῶν, μηδὲ ὀλιγωρῶν τῆς Σάμου διὰ τὸ πατρίδα 
εἶναι, γεῦσαί τε πάντως βουλόμενος τῆς τῶν μαθημά- 

4. τῶν χαλλονῇῆς τοὺς πατριώτας, εἰ χαὶ μὴ ἑκόντας, 

ἀλλ᾽ οὖν ἐπινοίᾳ καὶ μεθόδῳ, παρατηρήσας εὐφυῶς 
τινα χαὶ εὐχινήτως ἐν τῷ γυμνασίῳ σφαιρίζοντα τῶν 
φιλογυμναστούντων μὲν καὶ σωμασχούντων, πενήτων 
δ᾽ ἄλλως καὶ ἀπορωτέρων, λογισάμενός τε, ὅτι εὐπειθὴ 

μη ἕξει, εἰ τὰ ἐπιτήδεια ἔχπλεά τις αὐτῷ ἀμεριμνοῦντι 
παρέχοι, προσχαλεσάμενος μετὰ τὸ λουτρὸν τὸν νεα- 
νίαν ἐπηγγείλατο αὐτάρχη αὐτῷ ἐφόδια εἰς τὴν τῆς 

σωμασχίας ὑποτροφὴν καὶ ἐπιμέλειαν διηνεχῶς παρέ- 
ξειν, εἰ διαδέξαιτο αὐτοῦ χαταύραχύ τε χαὶ ἀπόνως 

ΙΑΜΒΙΙΟΒΙ ΡῈ ΡΥΤΗΛΟΟΒΙΟΘΑ ΥἹΤΑ 1Π---Υ΄. ι9 

Ρογίιιπι ρα νεγυπί. 1Π|6 τ ῦο (Δπὶ ἰοῃβο [εὐυπίο ἰηιδθοοὶ! - 

Ἰοῦς ποὺ φυυτ 6 ΒδΥΪΐ ἃ πδυϊἷδ ἐεχροπογοῖΐυνγ οἵ δ] ονυδγοίυγ 

δίᾳφυδ πᾶ ἀυσεγοίαγ, ἴα δ νογβδίιιβ οδξ,, πΠ6Ο ροϑὲ ΘΟΓΌΠῚ 

αἰβοθδδυτη 86 ἀἰυ 105 ἃ (γυςίυ8 ἀρείϊπυϊξ, ϑοὰ βυπιρίο, 

αυδηΐυπι 585 6686[, γοίεο(ἰϑαυ6 υἱγίθυ5 δὰ υἱοΐῃδ 118} }8-- 

εὐἷὰ ἱηοοϊυπἷδ ρεγνοηϊξ, ᾿ιδ οὶ οτγὶϑ ἐγδηηυΐ ο πηοἀοδίους 

ΒΘΙΏΡΟΓ 5[0ἱ 5:1}}}18. 

ΙΥ. ((8)1πᾶ6 πιδχίζηο οὐπὶ βίυαϊο οἱ δοογδίο ᾿υ ἀἰοἷο ει" 

ρὈἷα οὈΐεπδ ογηηΐδ ργοροῖδϑβ οἱ δδοογὰοίθδ, αυΐϊθυ5 υἱεθδίυν, 

ἴῃ διὶ διηγοῦ) δά πὶ γι ἰοποιηαυς δχοϊἰανϊί, οἱ βἰησυ 8 οχϑοίθ 

ρεγοορίϊβ πο ργίογιίδὶἑ, φυΐπ οἰἶδπι οοσποθοογοῖ, ᾳυϊά- 

αυϊὰ δια εἰδίο οο]ΘὈγὰ (οτγαΐ, δἷνα υἱγί θδοδοηΐ δδρίδη[.ἃ Π0- 

ὉΠ|65, δἶἷτα ἰηἶὰ αυοιμοάοσιηαυθ οὐ]18, προ ἰοοᾶ ἰην 38 

το αυἱν, ἰῃ αυϊθυϑ 56 ἱπυοηίυγυπι δ αυΐὰ δι }} 108 Ρυϊαθαί. 

Ουᾶ ἀξ οδυββ8 δι ΟὨλη68 ργοίδοίυδ 6581 εδοογάοίοϑ, αῦυὸ 4υἱ8- 

406 Θχορ]!ογοῖ βδρίθη [85 σόπογο ογυαϊθηάυβ. (49) [ἰ8 Υἱ- 

εἰπιὶ ἀυ 0 δῆποϑ ἱπ Φργρίο οοπιπηογδίυδ ἰη δάγίϊ 8 ἰθπηρίο- 

Γυ ΠῚ δδίγοῃοπιίδπη ἰγδείανξ οἵ ροοπιοίγίδη), οπμηίδ4υθ 

ἀεφογιπ ἰηἰ εἰ πΠοη ἰῃ ἰγδηδουΐξυ ποα4 06 ΟὈϊίονς δάαϊάϊοίϊξ, 

ἄοποο ἃ δι θυ δ Π}}}Π {6 ἱπίον οδρίϊνος ΒδΌγίοηοπ) ἀναυοίυϑ 

οδὲ, υἱν οὔπὶ Μαρὶβ 10 ΟΠ Ὀυ5 'γ86 10.6.8 ὙοΓβδίι5 ἢ ΠΟΓΙ1Π) 

δίαἷα δυπρπιδηιαυ ρογαϊ οἰ τοὶ ρίοη δ) οἱ ἢυϊηογογυπι 

Πηυ δος 406 δγί5 οἱ γο  αυᾶγυπὶ ἀ 500} δ τίη (δ ἰσίυ ἢν 8566- 

ουΐυβ μνοϑῖ δῆποβθ ἀυούοοϊπι ϑϑιηυπι γρα, δὴ) οἰγολῖο 

ᾳυϊπαᾳυδρίηΐδ 56Χ ΒΏΠΟΒ Πδί.}8. 

Υ. (20) 10] ἃ ᾳυϊδυξάδπηι δοπίογίθυ8 δρηΐυϑ συῦπι πο 

πηϊηυ 8 4υδη} δηί68 ἰῃ δἀηιίγαίίοΠ6 οδδεΐ (ρυϊοτίοῦ πίη οἱ 

δαρί θοῦ εἰ ἀἰνίπδ οτἰεἷπο ἀἰσηίος 6556 οἷβ υἱάθθαίυγ), ἃ 

ρδίγία θυ ]ΐοα ἰηνίδίυς, υἱ οἶδ, αὐδὸ ἀχρογίιβ 6βϑοί, ἱπ)- 

Ρουθ ργοίά6856 γα} ] δὲ ΟΠ !01}.8, ΠΟῺ Γοουδδρ δὶ ̓ ΠΠ6, 56 

γίδιη ἀοοσρηάὰϊ Ρ6Γ ἐγ ο 18 ἱηργοῦΐ οαρὶ! ὁοάδι πηοίο, 4υ0 

ρθε ἰῃ ΑΕχγρίο ἀοςίυϑ εγαΐ, ᾳυδηην 8 δ8πιὶϊ [δὴ ἀοσοηιὶ 

Γαι: ἤθη ΠιΠ0}5 δι ρ᾽ οίοΓοηΓ, ποαυὸ δα[ἷ8 ργοπηρῖο οἵ τι} 

Ρᾶγ ογδὶ ο͵υ5 ἰαἰεγὶ δ ποογοβοθγεηί. (21) Οὐὐπι ἰρί [Γ πεπιο 

δι] ουπὶ δοσϑάογοὶ, ἤθαυ δίποογο δχρείεγεί ἀϊδοϊρ! Π88, 41:88 

οπηηὶ πιοάο ἰηἰγυοάυοσογα ΟΓδροὶδ δηη: [Θ᾽ αίυτ, ποθὴ ἰδηγοη 58- 

πὶ, υἱροίδ ρμείγίΔη) δυ δι, ΘΟ ἰοπρδὶ᾽, ὙΘΓΙΠ) 41}}}Π| ΟΠ" 

πἷῃο Ρυϊ]οογγ ΔΓ ΠῚ γίϊππι ΟὗΥ6 8 60}08, οἰδιηδὶ ΠΟΙ]ΟΠΙ 68, 

δὶ οογία ἱπνοηίο δο ἰδ ̓ ἴο δί4υ ἃγία, ἱθυογα νοοῖ σιιδίυ, 

Ἔχθροοίδῃβ ἀοῆεο νΥἱάθγοῖ ἡ νοηοηι αυσηάδιη μϑ] δῖ Γεδ 0 Γ- 

Ρογίδαηα δχογοὶ ἰ 8 ἀδαϊ πὶ, δοὰ ρδηρόγοπι οοἰογοαυΐη οἱ 

ομαδϑίαί Ἰδδογδηίδιῃ, ἰῃ ΚΥ πη Πηδ510 δρ6 (Δεῖ 6 αι} ρἰ]8 ᾿άογο, 

δίᾳυε ἰυυης 5) ] ἀϊεΐο διιάἀϊδηΐδη) (ογ γερυ ΐδη8, 5ἱ 4118 οἤ]- 

ὨΪΌ08 οἱ βοίυἱο ουτγὶβ Υἱίῶα ποοδδβαγία δυηΐο βυρροάϊίαγοί, 

δ ἃ θ4]η60 δὰ 56 γοσδίο [νι ηἱ ργοι {ΠῚ Αἰ ἐπιοπίδπι δὰ 

ΓΟΡΡΕ ὀχογοθπάυμ οὐγαπάυμπηαυο ἰἠοποδπι σοη 00 56 5ι}}»- 

τη: πἰδίγαί γι πὶ, ἀυπηπιοο0 δοοίρογα νοἹδγ( ἃ 56 ρϑυ! αι 

ἰδῦογθ [οἷ]! οἱ δδίθπιβ, πο οὐυγυδίυγ, ουπιἰπυαῖο 4156} Π| 

43. 



δ0 ἸἈΜΒΛΙΧΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂. 

ἐνδελεχῶς τε, ὥστε μὴ ἀθρόως φορτισθῆναι, μαθήματά 
τινα, ἃ παρὰ βαρθάρων μὲν ἐξέμαθεν αὐτὸς νέος ὦν, 

ἀἰτολ εἰπει δ᾽ αὐτὸν ταῦτα ἤδη διὰ τὸ γῆρας χαὶ τὴν 

τούτου ἀμνημοσύνηνι (2) Ὑ ποσχομένου δὲ τοῦ νεα- 
δ νίου χαὶ τῇ τῶν ἐπιτηδείων ἐλπίδι ὑ ὑπομείναντος, εἷς 

τὴν δι’ ἀριθμῶν μάθησιν καὶ γεωμετρίας ἐνάγειν αὐτὸν 
ἐπειρᾶτο, ἐπ᾽ ἄδαχος τὰς ἑκάστου ἀποδείξεις ποιούμε- 
νος, χαὶ διδάσχων παντὸς σχήματος, ὅ ἐστι διαγράμ-- 

ματος, μισθὸν χαὶ ἀντίπονον παρεῖχε τῷ νεανία τριώ- 

10 ὄολον. Καὶ τοῦτο μέ ἔχρι πολλοῦ Μρόνου διετέλεσε ποιῶν, 
φιλοτιμότατα μὲν χαὶ σπουδαίως, τάξει τε βελτίστη 

ἐμδιθάζων εἰς τὴν θεωρίαν, χαθ᾽ ἑκάστου δὲ σχήματος 
παράληψιν τριώθολον ἐπιδιδούς. (53) ᾿Επεὶ δὲ ὃ νεα- 
νίας δδῷ τινι ἐμμελεῖ ἀγόμενος τῆς ἐχπρεπείας ἤδη 
ἀντελαμθάνετο χαὶ τῆς ἡδονῆς χαὶ τῆς ἀχολουθίας τῆς 

ἐν τοῖς μαθήμασι, συνιδὼν τὸ γενόμενον ὃ σοφός, 
καὶ ὅτι οὐχ ἂν ἑχὼν ἔτι ἀποσταίη, οὐδὲ ἀπόσχοιτο τῆς 
μαθήσεως, οὐδ᾽ εἰ πάντα πάθοι, πενίαν ὑπετιμήσατο 

καὶ ἀπορίαν τῶν τριωθόλων. 0) Ἐχείνου δὲ εἰπόν- 
τος « ἀλλὰ καὶ χωρὶς τούτων οἷός τ᾽ εἰμὶ μανθάνειν χαὶ 
διαδέγεσθαί σου τὰ μαθήματα, νυ ἐπήνεγχεν « ἀλλ᾽ 
οὐδ᾽ αὐτὸς τὰ πρὸς τροφὴν ἐπιτήδεια ἔχον ἔτι οὐδ᾽ εἰς 
ἐμαυτόν. » Δέον οὖν σχολάζειν εἷς πορισμὸν τῶν χαθ᾽ 
ἡμέραν ἀναγχαίων χαὶ τῆς ἐφημέρου τροφῆς, οὐ χαλῶς 

45 ἔχειν, ἀόαχι χαὶ ἀνονήτοις ματαιοπονήμασιν ἑαυτὸν 
ἀντιπερισπᾶν. Ὥστε τὸν νεανίχν δυσαποσπάστως 

τοῦ συνείρειν τὴν θεωρίαν ἔχοντα « χαὶ ταῦτ᾽ » εἰπεῖν 
« ἐγώ σοι λοιπὸν ποριῶ χαὶ ἀντιπελαργήσω τρόπον 
τινά" χατὰ γὰρ ἕχαστον σχῆμα τριώδολον χαὐτός σοι 
ἀντιπαρέξω. » (25) Καὶ τὸ ἀπὸ τοῦδε οὕτως ἑάλω ὑπὸ τῶν 
μαθημάτων, ὥστε μόνος Σαμίων συναπῆρε Πυθαγόρα, 
ὁμώνυμος ὧν αὐτῷ, ᾿Ερατοχλέους δὲ υἱός, ᾿Γούτου 
δὴ καὶ τὰ ἀλειπτιχὰ συγγράμματα φέρεται χαὶ ἣ ἀντὶ 
ἰσχάδων τοῖς τότε ἀθληταῖς χρεώδους τροφῆς διάταξις, 

οὐ χαλῶς εἰς Πυθαγόραν τὸν ΜΙ “ησάρχου τούτων ἀνα- 

φερομένων. Λέγεται δὲ περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον θαυ- 
μασθῆναι αὐτὸν περὶ τὴν Δῆλον, προσελθόντα πρὸς 
τὸν ἀναίμαχτον λεγόμενον χαὶ τοῦ Γενέτορος Ἀπόλλω- 
νος βωμὸν καὶ τοῦτον θεραπεύσαντα. Ὅθεν εἰς ἅπαντα 

40 τὰ μαντεῖα παρέθαλε. Καὶ ἐν Κρήτη δὲ καὶ ἐν Σπάρτη 
τῶν νόμων ἕνεχα διέτριψε. Καὶ τούτων ἅπαντων 
ἀχροατής τε χαὶ μαθητὴς γενόμενος, εἰς οἶχον ἐπανελ- 
ὑὼν ὅ ὥρμησεν ἐπὶ τὴν τῶν παραλελειμμένων ζήτησιν. 
(6) Καὶ πρῶτον μὲν διατριόὴν ἐν τῇ πόλει κατεσχευά- 

46 σατο, Πυθαγόρου καλούμενον ἔτι χαὶ νῦν ἡμιχύχλιον, 
ἐν ᾧ νῦν Σάμιοι περὶ τῶν χοινῶν βουλεύονται, νουί- 
δον τὸς περὶ τῶν χαλῶν χαὶ τῶν δικαίων χαὶ τῶν συυ - 
φερόντων ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν, 
ἐν ᾧ χκατεσχεύασεν ὃ πάντων τούτων ποιησάμενος τὴν 

50 ἐπιμέλειαν. (11) Ἔξω τε τῆς πόλεως οἰχεῖον τῆς αὖ- 
τοῦ φιλοσοφίας ἄντρον ποιησάμενος, ἐν τούτῳ τὰ πολλὰ 
τῆς νυχτὸς χαὶ τῆς ἡμέρας διέτριδε, χαὶ τὴν ζήτησιν 

ἐποιεῖτο τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι χρησίμων, τὸν αὐτὸν 
τρόπον Μίνῳ τῷ τοῦ Διὸς υἱῷ διανοηθείς, Καὶ τοσοῦ- 
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ἀἰβερ!πδ 5, 4088 86 δήϊΐιης ᾿υγοησῖλ ἃ ὑδγρϑγὶὸ ἤδυςιδεο, 

Δ} σὑϑγὸ δίυϊΐ υἱ δοηΐ ρογ οὐ!) υοηθῃ δχοίάογο δίεδαδί. 

(22) Θυυπὶ ἡ εη8 ΒΡῈ δι 5  ϊογυμη ΔΙ] δοἴ 5 ΟΡΟΓΔΠΣ ργο- 

[δ βδοῖ οἱ ἴῃ 56 γοοθρίβδεί, δα δι [Ππηοιίοδπι οἱ σοογηοί δπὶ 

6 ηὶ ἀχοϊΐδγα διά οῆδί, ἀοηγοηδίγα(ἰοηυ5 ἰῃ δῦϑοο ῃγὸ- 

Ροβίτ5., οἱ ὑγὸ ἰπρυ δ ρυγῖ8, αυ85 ἀο!ποδλυογδὶ, ἰυτεδὶ 

ταθγοδίειν ἰΔθοτίβ (γθ8 ΟΡοὶο8 πυπιογαθαῖ. 1ἀ αυοά ρεὲς 

[οπρυϑ 8δ[}5 Ιοπριπὶ σοη(ἐπυδνὶξ, δυο οὔπὰ δἰσάϊο δίηυς 

οἰμἃ σοηγνδηΐθη [55 ΠΟ406 οτγάἀϊπο ἰγδάθπα δγίομι, οἱ αυοί ες 

ἢξυγδπι 16 Δρργοϊιοη βδοῖ, ἴγθϑ Οθο ο8 δοΐνϑῃβ ἱπϑιρετ. 

(23) 78. αυμπὶ νἷγ δα ρίθηϑ δηϊπηδανογίογοί, ἀἰϑοὶρ! βατμ 

οἰορδηί πηι οἱ αι] δα 6 πη ἃ0 ΘΟΠΠΟΧΙ ΟΏΘΠη δηΐπλο θγδος 

σοποΐπηο οτάἀϊηα νἵδαυο ἀδάποίϊ ἴδῃ 56 δ᾽ [ἴ08 ἰῃδίηιδεεο, 

πὸς (Δοἷϊ6 οὐπὶ υἱΐγο ἀδδο πγυτὴ δὺΐ ἃ [ἰἰϊογὶβ, οἰϊδιχ 

οχίγοιηδ ραΐογοίυν, 6556 ἀοἰδοίμγυην, ρδυρογίδίοι σδυϑεδιυς 

86. ΔΙΏρΡΙΪ5 4108 ὀᾶγεΐ ΟΡ0]05 ἰιᾶθεγε ποραυῦϊξ. (24) Οὐὺ 

δυο ᾿υγοη δ « 640 Υ6ΓῸ » ἰπαυὶξ « οἴη) 5δἷπ6 ἰβίἐβ ἀΐϑοογε 

μοίεγο οἱ βυβείρογα, φιοὰ ἄοοθβ.» Τυπὶ ἰ||6 : « δί πεῦς 

ρθε, ἀ6 χυο υἱνᾷπι,, τ} αθθο. » Ουυπὶ ἰψίυγ δά τὸ 

αυοίἀἰα προρβϑαγί88 αἰπγηυαι6 νἱοΐ πη οομηραγϑηάυδ 

Ἰαυογαγο ορογίογοξ, ἰηἰοπιροδίϊ ναι υἱάογὶ, δίδαςο δηϊαλατη 

δίογ 406 οἱ νᾶπο Ορογὰ ἀἰδίγαιιογσγθο. Αἀ αυᾷ ᾿υνϑδΐβ ϑοῖτὸ 

[ἐγθηϑ8, 56 ἃ σοῃ Πυδη 8 ἀἰ5ο  Π} 118 Υ6 1} 1}, « δος φυσᾳῦέ » 

ἱπαυΐϊξ « ἰῃ ροβίογῃπι ΕἰὈΐ διρροάϊξαθο οἱ γοιῃογδθογ ἴδ 

φυοάδηι ᾿η060 : πδη ἰῃ 5ηφι!α βομθπιδία ἴγοϑ οὔοΙοβ τὶ- 

οἰδδὶπι οἱ 'μβα {{0| ἀᾶῦο. » (25) Ταπίοφιο οχίηάα ἀϊδεϊρἐϊπδ- 

Γ.ΠῚ ΔΙΏΟΤΟ σαρίι8 οδί, υἱ 50108 5ϑιηγίογ οἰ ΡΥ ΠλρΟΓ. 

6 μαίγίδ ἀϊδεοάογοί, ᾿ρϑὶ ο ποι ηἶβ, ἢ 115 δυίδπι Ἐτδίος! 5. 

Ηυ͵ὺδ οἱ Πἰθτγὶ δυηΐ 46 γα δι! ]οἰϊοδ, ἰδίαι ογά παν, υἱ 

δίΠ]οἴδ γῸ Οδτὶοΐ8. σδγηΐθι18 νϑβϑοογρηίυγ, αὐτὸ ποὴ τγοεῖς 

Ῥγ([ιασογα Μηδϑδγοίι! ἢ ο ἐγ υυπῖιν. Εοιϊθπ ἰδεωρογο εἰ 

ὨοΙΪ ἀἰείίυαγ τηονὶδ56 δα πιὶγδίϊοποπι, χυιηι 1|1|6 δ ἀγϑῆὶ ἰῃ- 

οὐυοηΐδπ) ΑΡρΟ] πἶδ σσηϊοτγίβ δοσοοάθγοῖ, δια οοἰογοῖ. 

Ηἴΐπο ρῥγοίροίυ 6ϑὲ δὰ οιῃηηΐδ ογᾶσυϊα. [ἢ Ογοίδ φιοηῦο εἰ 

1,δεοάδρρηηοηα Ἰοσυπὶ οοσποβοδηάδγυπῃ) οδυ388 σοπηπηογαῖος 

651. Ουΐθιυ5 οἸηἾθ}8 δι} |5 ρογεροοίίβαυα ἠοίπιην γοάοχ 

8.1 ργϑίογηγίθθᾶ ἱπνθβι  σϑηὰ 86 οοπίυϊ[. (26) ΕΓ ργίπγυπ 

αὐυϊάοπι 50] οἴδπὶ ἴῃ ὑγθα οοπο ἀϊξ, οἰϊδιηπυπι γι πδροτα 

Η ΠΟΥ ο]!ἢ0πῈὶ αἰοίδηι, ἰῃ φαυὰ πυπς 58 πὶ} ἀ6 γορυϊδϊοὰ 

(οη41}} 8 ἱπουηΐ, ἀδ γοῦυδβ Ὀοηΐθ οἱ [υβ(ἷ8 οἱ υἱΠΠ 5. οὐ 

μο(ἰδϑίπιυπι ἰοοο ἃροπάιπι| 6886 Γαίὶ, 400 ςοπῃεοιυϑτγαὶ ἐς, 

41 οὐγδη ΠΟΓΏ ΠῚ Οπιηΐυ πη ροβϑίβοοί. (27) ργείογοδ δχίγὰ 

ὑτίοηπι 8028 Ρ]ιΠΠΟΘΟΡ δ δηίγο αυοάδπι 50] ραγδῖο ττιδλὶπιδῖ 

ποςίΐ5 ἀϊείφυς ρδιίθι ἰῃ ἰος ἀόσορθαί, αυδηυδ ἴῃ {ρεὼ 

ργοίιίυγα θϑϑοηΐξ Ὀμο! ρδίιγ, ἰάσπι αυοὰ Μίδος, υτὰ 

ἢ ὶυ5, σομϑι τ βοσυίυν. ΕΠ οὺ8 αυϊίδηι, ημὶ μοίρα ομις 



(6 --- 68.) 

τὸν «ἱήνεγχεν ὕστερον τῶν τοῖς ἐχείνου μαθήμασι 
χρησαμένων, ὥστε ἐχεῖνοι μὲν ἐπὶ σμικροῖς θεωρήμασι 
μέγιστον ἐφρόνησαν, Πυθαγόρας δὲ συνετέλεσε τὴν περὶ 
τῶν οὐρανίων ἐπιστήμην χαὶ ταῖς ἀποδείξεσιν αὐτῆς 

δ ὅλαις ἀριθμητιχαῖς καὶ ταῖς γεωμετρικαῖς διέλασεν. 
(28) Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ὕστερον ὑπ᾽ αὐτοῦ πραχθέν -᾿ 
τῶν ἔτι μᾶλλον αὐτὸν θαυμαστέον. Ἴδη γὰρ μεγάλην 
ἐπίδοσιν τῆς φιλοσοφίας ἐχούσης καὶ “Ἑλλάδος ἁπάσης 
θαυμάζειν αὐτὸν προαιρουμένης χαὶ τῶν ἀρίστων χαὶ 

10 τῶν φιλοσοφωτάτων εἰς τὴν Σάμον δι᾽ ἐχεῖνον παρα- 

γεγονότων χαὶ βουλομένων χοινωνεῖν τῆς παρ᾽ ἐχείνου 
παιδείας, ὑπὸ τῶν αὐτοῦ πολιτῶν εἰς τὰς πρεσδείας 

πάσας ἐλχόμενος χαὶ μετέχειν ἀναγχαζόμενος τῶν αὖ- 

τῶν λειτουργιῶν, χαὶ συνιδών, ὅτι τοῖς τῆςς πατρίδος 
15 νόμοις πειθόμενον χαλεπὸν αὐτοῦ μένοντα φιλοσοφεῖν, 

καὶ διότι πάντες οἵ πρότερον φιλοσοφήσαντες ἐπὶ ξένης 
τὸν βίον διετέλεσαν, ταῦτα πάντα παρ᾽ αὑτῷ διανοηθεὶς 
καὶ φεύγων τὰς πολιτιχὰς ἀσχολίας, ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσι, 

τὴν περὶ παιδείας ὀλιγωρίαν τῶν τότε τὴν Σάμον οἱ- 
40 χούντων παραιτούμενος, ἀπῆρεν εἷς τὴν Ἰταλίαν, 

πατρίδα ἡγησάμενος τὴν πλείονας τῶν ἐνοιχούντων 
πρὸς τὸ μανθάνειν οἰχείους ἔχουσαν χώραν. ("9ὴ Καὶ 
ἐν πρώτη Κρότωνι ἐπισημοτάτη πόλει προτρεψάμενος 
πολλοὺς ἔσχε ζηλωτάς, ὥστε ἱστορεῖται ἑξαχοσίους 

45 αὐτὸν ἀνθρώπους ἐσχηχέναι, οὐ μόνον ὕπ᾽ αὐτοῦ χε- 

χινημένους εἰς τὴν φιλοσοφίαν, ἧς μετεδίδου, ἀλλὰ 
χαὶ τὸ λεγόμενον χοινοδίους, χαθὼς προσέταξε, γενο- 
μένους. 

ΥἹΙ. (30) Καὶ οὗτοι μὲν ἦσαν οἵ φιλοσοφοῦντες, οἵ 
80 δὲ πολλοὶ ἀχροαταί, οὗς ἀχουσματιχοὺς καλοῦσιν, [ὧν] 

ἐν μιᾶ μόνον ἀχροάσει, ὥς φασιν, ἣν πρωτίστην χαὶ 
πάνδημον μόνον ἐπιξὰς τῆς Ἰταλίας ὃ ἄνθρωπος ἐποιή- 

σατο, πλείονες ἢ δισχίλιοι τοῖς λόγοις ἐνεσχέθησαν. 
᾿Αλλὰ ὁμοῦ σὺν παισὶ χαὶ γυναιξὶν ὁμαχόειόν τι παμ- 

86 μέγεθες ἱδρυσάμενοι χαὶ πολίσαντες αὐτοὶ τὴν πρὸς 
πάντων ἐπιχληθεῖσαν μεγάλην Ἑλλάδα, νόμους τε 
παρ᾽ αὐτοῦ δεξάμενοι χαὶ προστάγματα ὡσανεὶ θείας 
ὑποθήχας, ὧν ἐχτὸς οὐδὲν ἔπραττον, παρέμειναν ὅμο- 
νοοῦντες ὅλῳ τῷ τῶν ὁμιλητῶν ἀθροίσματι, εὐφημού- 

40 μένοι χαὶ παρὰ τῶν πέριξ μαχαριζόμενοι, τάςιτε οὐ- 

σίας χοινὰς ἔθεντο, ὡς προελέχθη,, καὶ μετὰ τῶν θεῶν 
τὸν Πυθαγόραν λοιπὸν χατηρίθμουν ὡς ἀγαθόν τινα 
δαίμονα χαὶ φιλανθρωπότατον. Οἵ μὲν τὸν Πύθιον, 
οἱ δὲ τὸν ἐξ Ὑπερθορέων ᾿Απόλλωνα, οἱ δὲ τὸν Παιῶνα, 

40 οἱ δὲ τῶν τὴν σελήνην χατοιχούντων δαιμόνων ἕνα, 
ἄλλοι δὲ ἄλλον τῶν Ὀλυμπίων θεῶν ἐφήμιζον, εἰς 

ὠφέλειαν καὶ ἐπανόρθωσιν τοῦ θνητοῦ βίου λέγοντες ἐν 
ἀνθρωπίνη μορφῇ φανῆναι τοῖς τότε, ἵνα τὸ τῆς εὐδαυ- 
μονίας τε καὶ φιλοσοφίας σωτήριον ἔναυσμα χαρίσηται 

80 τῇ θνητῇ φύσει, οὗ μεῖζον ἀγαθὸν οὔτε ἦλθεν οὔτε ἥξει 
ποτὲ δωρηθὲν ἐκ θεῶν διὰ τούτου τοῦ Πυθαγόρου. 
Διόπερ ἔτι χαὶ νῦν ἣ παροιμία τὸν ἐκ Σάμου ὑαεϑα δας 
ἐπὶ τῷ σεμνοτάτῳ διαχηρύττει. (831:) Ἱστορεῖ δὲ χαὶ 
δριστοτέλης ἐν τοῖς περὶ τῆς Πυθαγοριχῆς φιλοσοφίας, 

ἸΆΜΒΗΟΘΒΙ ΡῈ ΡΥΤΗΑΟΘΟΚΙΓΑ ΥἹΤΑ Υ. Υ͂Ι. . 8. 

Ρἰδοῖ (8 υϑὶ δυηΐ, ἰη ἰδπίυ τ δυρογαυϊ, υἵ, φυυπὶ ἢ}}} οοη- 

ἰοπηρ  αἰϊοηΐθυ5 οχίξυϊ Πῃοπηθη(ὶ 86 μἱυτγίαγυπι ἰδοι ατὶηΐξ, 

Ῥγίθδαογδβθ οὔγηθῖ γοῦυη) οἰ δίϊυ πὶ σορηἑ ἰοη6 πὶ δῦ ϑοὶ- 

τοῦ, ογῦθιηαυδ δ} 0.8 Βοϊοη(85 ἀοοηϑίγδι οἱ 05 δι {ἸἸΠι6- 

ἐἰοῖ8 εἰ ρροπγείγ 8 ΠΟΙ ΡΙΕ χα εἰ, (28) Νβο τΐηυ58 δάπιΐ- 

ΓΔΙΙΟΠἶ8 πγογοπίυγ, 4185 ἀδίῃοο ρα ρογίοοϊ(, Ουυηι δηΐπι Δ! 

ἴσηι γπηυ]έυτη ΡΝ Π]οβορ ἶᾷ ρογοοἰδδαῖ οἱ υηϊνογβᾶ Ογιροία ἰα 

6᾽ὺ8 δαιηϊγδίϊοηθπι οοηδβθηζίγοῖ οἱ ορί(ϊπιΚὶ ςδΔρίδη( 55  πιῖ408 

ργορίογ δου {δηγηυη) οοιηπηοδγοηΐ, υἱ 608 ογυά  ἰ ο 6 ἢ) ἰη 

δ008 υδὺ8 σοηγνοτγίογοηϊ, ΟἾΥΟ6Β ΥΟΓῸ δ ΟΙΠΏΘ65 611Πὶ [688 - 

{Ἰ0Π68 ἰγδπογοηΐ, ἰδ) 41}6 δθοι!π) Δ Πογ 5 ρυ] }οἷβ Πιη αὶ 

οοξογοηΐ, 'ρ56 δυΐοῃι νἱχ ἤογί ἢοϑϑα ἰη(6] ]ΠἸσογαῖ, υἱ μδὲγ [88 

Ιερὶ υυ5 ΟὈδϑοσυθη8 ἀοῃλὶ πηδηογαί δι ιμι ] 406 ΡΠ οϑορ δγοίυγ, 

ῥγείογοδαυρ ΟΠ Π68, 4] δηῖ6 86 ἢ ΠΟϑορ ἢ ἶδπὶ Ἔχοο! υ͵ἱϑοοιί, 

Υἱίδ ἱπίον ρογομγίῃοβ ἀθοθβδίβϑα γοοογι δγοίυγ, 1186 οἴηηΐδ 

δηΐΠ)0 γοϊνοηβ οἱ Ρ}}]}08 ἡδροῖία ἀ 0} ] Π8Π8, γα], υἱ δἰυηΐ 

Δ[1ΐ, ϑαπηίογυπι ἰὰ ᾿οπρογὶβ ἰη {{{{6π|8 δοσογαΐδηη Δϑρογηαίυ, 

ἰῃ {{8}184π| ργοίδοϊ8 δεῖ, 68π| β' υὶ ρδίγίδιγῃ 6856 δχβί "89 

Γορίοποϑηι, 40.858 ὈΙΌΓΟ6Β ἰποοίαγυπι ἀἰδοοηάὶ ουρί(08 ᾿ιδοΓοί. 

(29) Εἰ ρῥγίπιυπ) ᾿π υγῦδ Π0}}}|8358]π|8Δ Οτοίοπο Ὠογίδ[ι 8110 

Ὠ}0} 105 ἰῃ 81:85 ραγί65 ἰγλάυχὶί. δυηΐ αυΐ ἰγδάδηΐ, βαχοοηίοβ 

[υ͵586, 4υὸθ πο ἰδηίυπ) δ οδροβϑοη δηλ ΠΠΠΟΒΟΒ δι} 

δ δηι ρογπιουΐββοῖ, νογυτ οἰΐδ) 4" Ιηδηπάδίο 6118 ἰηἰίἃ 

Ὀοποόγυα) Υἱΐασθ σοπμηυηίοηθ υἱνογοηΐ, οαὐποθί (8 ἱπήθ 

ποιηϊπαίὶ. 

ΥἹ. (30) ΕἸ δὲ φιυΐίάοπι γεγα ρ]]οϑορ( ἴδ δίυἰοϑὶ, βεὰ 

Ρἰυγίτΐ δυάϊϊοΓοϑ ἐγδιῖ, φυΐ δουβιηδιἰοἱ ἀϊςοραηίυν, φυογυηι 

ὈΠ8 5018 ογδίϊοῃσ, υἱ δίυηΐ, φυδη} ἰῃ [{8]18} πιούο ἀοἰαίυ9 

οὔγπηΐυπι Ὀγϊπιδ) οἱ ρυ] οδη) Υἱγ Ὠδουϊΐΐ, Ρἱυ8 αυδη) ἀτ0 

τη ΐ 18 οδρίὶ ϑυπΐ. Ουἱ ροϑίᾳυδπι υπᾶ οὐπὶ ᾿ἰθογὶδ οἱ ἃ χογὶθι.5 

οομυηςδ δἰἰαυοὰ δυάϊογίυπι ἱπροη5 οοηῃδίυδγυηΐ, ἰρϑίαιθ 

1Π|8πὰ δΔῸ οπιηΐθυ8 οοἸευγαίδιηῃ Μδᾶρηδη) Οτγεβοίδη) σοηἸἀ6- 

γυηΐ,, δοοορί 8 80 60 ἰεσίθυϑ οἱ πιδπιδίΐ5 φυδεὶ ἀἰνίηΐ8 ργὰ» 

οορί5, 4088 τοὶ ἶοδο ορδογνδῦδηξ, ἰῃ δυῃιηᾶ οἰ} ἰοἷο οοίι, 

οοποογαϊΐδ ρμογϑδυόγδυοῦγα, ργορδίὶ οἱ ἃ υἱοὶῃ 8 (6068 ργϑ- 

ἀϊοδί!, οἱ ορεβ, υἱ δην αἰοίυμη, ἰῃ Ομ Π6 ΘΟΠίΠΪ6ΓΘ, 

ἱρδυαυθ Ργίδδρογδηι τ, Ὀοῆυπι συρηάδη) ἀδοιηοποι ἴον 

τηἰπί θυ 5406 δ) οἰδδί πη θυ. 8π ἰῃ ἀδογυπὶ γείυἶϊθγα Ὠιπϑγυπι. 

Ουϊάδηι οὐπὶ Ῥγ(ίυπι, 8} } Ηγρεγθογουπι Αροϊ!ίποαι, 8}}} 

Ρφοηθῖη, 811} ἀδοπηοβοῖ οχ ἰἰ8, υὶΐ ἰυπδην ἱποοίυπί, 8}}} 

Δ]. οχσ ΟἸγπιρίΐβ οὐ ἔογοῦδηῖϊ, φυὶΐ πογίδ! δα) υἱίδια 

οποη αἴυγι8 οἰυβαιδ οοιμηοΐβ ΘΟΒΒυ] ὑγΓι8 ἰδἰἐ βοουΐο 

πυμηδηᾶ ἰογηϊδ ἀρραγδοῦὶὶ, οἱ Ὀοδι υαἀΐηϊ8 οἱ ΡΠ] Οδορἰ ἐῶ 

δ  υἱᾶγα ᾿ᾳπηδη-τηοτγίδ! 0.5 ἀοηδγοῖ, 400 πιυῆθγα ποο το 

π6ο γοηΐοῖ "ῃ408π| Π18}}}8, φυδηι αυοὰ αἰΐ ρθγ Ὦυπο ἱρδυην 

Ργειαρσογαπι ἀδάογυηῖί. Οὐυδρτγορίογ ποάΐοαυθ ργουθγρίυτι 

« οοπηδίυηιμ ϑδπλίυπι » ΟὟ διμηπ)δη) ργαυϊδίοπι ργρϊοϑί. 

(31) Τεδαϊΐξ νογο Αγίβίοίβ!ϑβ οἰΐδαι ἰη 1ἰυγὶ8 ἀ6 Ργ{Πδρογίοδ 

Ὀμ ]οδϑορ δ Πυ]υϑεηοάϊ αἰνἰδίο 6 Ππ) ἃ υἱγὶβ [}}}5 ἰ;ἴο Γ ὈΓδδ" 



22. ΙΔΜΒΛΑΙΧΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ͂. 

διαίρεσίν τινα τοιάνδε ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν ἐν τοῖς πάνυ 

ἀπορρήτοις διαφυλάττεσθαι τοῦ λογικοῦ ζώου τὸ μέν 
ἔστι θεός, τὸ δ᾽ ἄνθρωπος, τὸ δὲ οἷον Πυθαγόρας. Καὶ 
πάνυ εὐλόγως τοιοῦτον αὐτὸν ὑπελάμθανον, δι᾿ οὗ περὶ 

ι θεῶν μὲν χαὶ ἡρώων χαὶ δαιμόνων καὶ κόσμου, σφαιρῶν 
τε χαὶ ἀστέρων χινήσεως παντοίας, ἐπιπροσθήσεών τε 
χαὶ ὑπολείψεων χαὶ ἀνωμαλιῶν, ἐκχεντροτήτων τε χαὶ 
ἐπικύχλων, καὶ τῶν ἐν χόσμῳ πάντων, οὐρανοῦ χαὶ γῆς 
χαὶ τῶν μεταξὺ φύσεων ἐχδήλων τε χαὶ ἀποχρύφων, 

10 ὀρθή τις χαὶ ἐοικυῖα τοῖς οὖσι παρεισῆλθεν ἔννοια, μὴ" 

δενὶ τῶν φαινομένων ἣ δι᾽ ἐπινοίας λαμδανομένων μη- 
δαμῶς ἀντιπαίουσα, μαθήματά τα χαὶ θεωρία καὶ τὰ 
ἐπιστηυονιχὰ πάντα, ὅσαπερ ὀμματοποιὰ τῆς ψυχῆς ὡς 
ἀληθῶς χαὶ χαθαρτιχὰ τῆς ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευαά - 

ιὸ τῶν τοῦ νοῦ τυφλώσεως πρὸς τὸ κατιδεῖν δυνηθῆναι τὰς 
ὄντως τῶν ὅλων ἀρχὰς καὶ αἰτίας ἐνῳχίσθη τοῖς “Ἐλ - 
λησιν. (82) Πολιτεία δὲ ἥ βελτίστη χαὶ ὁμοδημία 
καὶ κοινὰ τὰ τῶν φίλων καὶ θρησχεία θεῶν χαὶ ὁσιότης 
πρὸς τοὺς χατοιχομένους, νομοθεσία τε χαὶ παιδεία 

40 χαὶ ἐχεμυθία χαὶ φειδὼ τῶν ἄλλων ζώων χαὶ ἐγχρά- 

᾿ς δεια χαὶ σωφροσύνη χαὶ ἀγχίνοια χαὶ θειότης χαὶ τὰ 
ἄλλα ἀγαθά, ὡς ἑνὶ ὀνόματι περιλαθεῖν, ταῦτα πάντα 
τοῖς φιλομαθοῦσιν ἀξιέραστα καὶ φιλοσπούδαστα δι᾽ αὐ- 
τὸν ἐφάνη. Εἰκότως δὴ οὖν διὰ πάντα ταῦτα, ἃ δὴ νῦν 

ς5 ἔλεγον, οὕτως ὑπερφυῶς ἐθαύμαζον τὸν Πυθαγόραν. 
ΥἹΙΙ. (33) Δεῖ τοίνυν μετὰ τοῦτο εἰπεῖν, πῶς ἐπε- 

δήωνσε χαὶ τίσι πρώτοις, τίνας τε λόγους ἐποιήσατο 

χαὶ περὶ τίνων χαὶ πρὸς τίνας. Οὕτω γὰρ ἂν γένοιτο 
εὔληπτα ἡωῖν τὰ τῆς διατριδῆς αὐτῷ τίνα ἦν χαὶ 

80 ὁποῖα ἐν τῷ τότε βίω. Λέγεται τοίνυν, ὡς ἐπιδημ ἥσας 
ἸΙταλία καὶ Σιχελία, ἃς κατέλαδε πόλεις δεδουλωμέ-- 
νας ὑπ᾽ ἀλλήλων, τὰς μὲν πολλῶν ἐτῶν, τὰς δὲ νεωστί, 
ταύτας φρονήματος ἐλευθερίου ὑποπλήσας διὰ τῶν ἐφ᾽ 

ἑχάστης ἀχουστῶν αὐτοῦ ἀνερρύσατο, χαὶ ἐλευθέρας 
." ἐποίησε Κρότωνα χαὶ Σύδαριν καὶ Κατάνην χαὶ Ῥή- 

γιον χαὶ ᾿μέραν χαὶ Ἀχράγαντα καὶ Ταυρομενὰς χαὶ 
ἄλλας τινάς, αἷς καὶ νόμους ἔθετο διὰ Χαρώνδα τοῦ 

Καταναίου καὶ Ζαλεύχου τοῦ: Λοχροῦ, δι᾽ ὧν εὐνομώ- 
ταται χαὶ ἀξιοζήλωτοι ταῖς περιοίχοις μέχρι πολλοῦ 

εὖ διετέλεσαν. (34) ᾿Ανεῖλε δὲ ἄρδην στάσιν χαὶ διλοφω- 
νίαν χαὶ ἁπλῶς ἑτεροφροσύνην οὐ μόνον ἀπὸ τῶν γνω- 
ρίαων χαὶ τῶν ἀπογόνων αὐτῶν μέχρι πολλῶν, ὡς 
ἱστορεῖται, γενεῶν, ἀλλὰ χαὶ χαθόλου ἀπὸ τῶν ἐν Ἰιτα- 
λία καὶ Σιχελίᾳ πόλεων πασῶν χατά τὲ ἑαυτὰς χαὶ 

45 πρὸς ἀλλήλας. Πυκχνὸν γὰρ ἣν αὐτῷ πρὸς ἅπαντας 

παντα ἢ πολλοὺς χαὶ ὀλίγους ἀπόφθεγμα, χρησμῷ 
θεοῦ συμθουλευτικῷ ὅμοιον, ἐπιτομή τις ὡσπερεὶ χαὶ 
ἀνχχεφαλαίωσίς τις τῶν αὐτῶ δοχούντων, τὸ τοιοῦτον " 
« φυγαδευτέον πάση μηχανῇ καὶ περιχοπτέον πυρὶ 

ιε0 καὶ σιδήρῳ χαὶ μηχαναῖς παντοίαις ἀπὸ μὲν σώματος 
νόσον, ἀπὸ δὲ ψυχῆς ἀμάθειαν, χοιλίας δὲ πολυτέλειαν, 

πόλεως δὲ στάσιν, οἴχου δὲ διχοφροσύνην, ὁμοῦ δὲ 
πάντων ἀμετρίαν, » δι᾽ ὧν φιλοστοργότατα ἀνεαίμνη- 

σχεν ἕχαστον τῶν ἀρίστων δογμάτων. (:5) Ὁ μὲν οὖν 

( ε----᾿ 

εἶρυδ δγοδῃᾶ δογυδγὶ : δηϊπ)δίυπ) γαίοπδίίσεβ δὲϊιπαὶ αἰ 

ἀδυβ, 8). Βοσιο, δαἀ αυᾶλ]α Ῥγιφογαβ. Νες οἶδε τ- 
[ἴοπα ἰδ} 61 δἰ} 6586 ογοάθρδηϊ, ροῦ αυεῖ ὧς εὐδες εὲ ᾿»- 

γοΐθυβ οἱ ἀξδιηοπίθυβ οἱ πὰρ, δὲ 5 δογαγθσοι οἔ δοῖγυ- 

ΓυΠ) ΟἸπΐθοηο τοΐυ, οὐδεουγδίϊοηϊὈυϑ, ἀείδει νελς, ἰπσψαΣ. 

᾿Πδλῖθυ5, ἀφο! δ οηΐθι8, ορίογοβ, οἱ ἄς οεὐπῖδακ ἃ 

υπΐγνοῦοο, ΟΪο, ἰογγδαυδ εἴ ἰηἰογημδα !ϊπ οδίωγα,, εἰτε δρ- 

ῬδγοΏ 08 δἷνα οοου 8, τγοοίδ αυσλάδιη ἰραῖςψος τεὺκπε 

οομίογη δ οἷο οΟὔγνοηΐξ, Ὠυ}}} γ6} ἰὼ οουϊοα ἰδπιεσξιστειὶ τεὶ 

ἰπἰο!]οοῖυ οοιμργοίνθπϑεδε γοὶ οουίγαγδ, ρεδοίεεοδχψος δοεὶ- 

ΡΙΐπδ οἱ οοῃ(οπρ Διο η65 οπηηΐθηθ6 πο ὩὩΡ Ὡρραταῖοι͵ 

αυΐ πιεη 8 οουϊοϑ Υογα δου δῃ5 οἱ δὺ δ[᾽,Ρὲ[5 εἰ πες ρεοίοεξσαι 

οσξδοἰ αἴθοπι ἀρδίογροης, υἱ γογὰ ἰοίυ5 θη νογεὶ μετθοῖρε εἰ 

Οδ03885 ροΓϑρίσΟΓΟ ροβϑοηΐ, δρυὰ αγδροῦβ βοφζῃ οοξοσστί. 

(52) Ορ[ίπιᾶ εἰΐδπθΒ τέγυπιη Ραϊ]ϊοάγυπι ἰογτοδ εἰ μοραᾶ 

ὁοοποογαϊα οἱ Ὀθοπογαπι ἰπίογ δινίοοβ οοιηπημῖο δὲ ὀξοσααι 

ουἱυβ οἱ ογρᾷ ἀοίυηοίος γοϊ ἰσὶο οἴ Ιοξυπι ἐεοιβάδγυι γαὶὶο 

οἴ ἐγ ἀϊ 0 εἰ δἰἸοπέϊυπ) οἱ δ ἰοη 8 δῸ δηϊπλδιῆναςε εἰ οε6- 

{ἱποη(ἰδ οἱ ἰδ ρεογδη[ίδ οἱ πηρηςἰ5 βοϊογίὶδ οἱ ἀνέ δε ε εεὶν- 

φυὰ Ὀοπδᾶ, υἱ υηο γογῦο ὁομρ] οἶδε, ἱμος οἴ ἶδ ἀξοοεθιάϊ ;- 

Ρἰ ἀπ ἀπιδιμάᾶ βἰυἀϊοθοαυο ἐχροίεηδδ ρὲ ἰρδῦτῃ οουξερντασ. 

Ῥγορίεν ᾿μδρὸ ἰσαγ οτμπῖδ, 4πὲ πηοάο τγεορϑοοῦασα, [πε 

τηογίίο Ποπλῖηθ5 ΡΥ Δ σΟΓΆΠῚ δΌρΓᾶ ποάσυπι σαςρι τογυδ. 

ΥἿΙΦἢ (33) Βεβίαϊ οἱ ρεγβοχυδηαγ, αυὸ πιοάο ἰπΐες μεγν- 

δγίηοβ οἱ οὐπὴ αυΐδυς ᾿γ 0 Π) Ὑογβαίβ εξ, ἴὰπὸ πᾶς «ἱ 

φυΐθι5 ἀ6 γοῦυϑς οἱ δά 4108 ογΓαϊ οδ5 ἰδουοεῖ. ὃς οἷδε 

ἴδοι! !α ποῖα οὶ ἰη 6  Πρόγο, 4η88}}5 ἴυπὶ ἰὸς ποαιῖνος υἱ- 

γοΠπ00 ἀοοοπόοφυο ἐχϑιογὶ!. [μι 1} δπὶ ἰσαγ οἱ ϑιεῆσαν 

ἀεἰαίυϑ, 4ι1898 υγθθ5 ἃ δ6 ἰηγίοο, Υοὶ 18π| οἰ, τοὶ πσρεῖ 

ἴῃ βεγυϊ υἱθη) γοάδοίδς ἀσργοϊ θη, [ἃς δηίτηθο, ωἱ ἐοζῖαε, 

δὰ ᾿ἱνογίδίοι ογοοῖο ἱπ ᾿γίδίπυμ δἰδίυ ἢ) μὲῖ δεμέμοκες 

8.105 ΡΟΓ ἰρ588 ἀΐδροῦβοβ δεβογυὶϊ, ἰίδαυς ἰρογας ἐθεὶ (τὸ- 

ἰοποῶ εἰ ϑγθαγὶπν οἱ Οδίϊπδιηι οἱ Πιυορίυῃ οἱ ΕΠ πνότδξι εἰ 

Αφτγσοπίυπι εἰ Ταυγοπιρηΐυδ) οἱ ἃ|1Δ8 συλϑάδαν, φοῖδαις μὲν 

ΟἸιδγομόδιι Οδίϊῃοηϑοα) οἱ Ζαϊευοι 1, ΓΕΒ ΙΒ εἰἰδαυ 

ἰοᾷο5 1}, συδγυηι Ὀεποῆοϊο ορίπνε οομειυϊ» υἱὲ 

φύυοφυὸ χορ υδ), φυοὰ ἰπϊἰδγοηίυν, ἀϊυϊἰεδέπνθ μεαρνον- 

γτυηΐί. (84) ϑυκίυϊι!" δυΐεπι [υπάϊί 8 5βεα οοεα οἱ ἀξερο- 

ἀϊδηι οἱ οπιθο ρᾶγίίυπι δἰθἀϊθπι ποη ἰδηΐσπι ἴδον τὸς 

ἀἰβείρυϊοβθ Θογυπι 406 ροβίογοβ ὑϑαυδ δὲ υ}185, υἱ αἴσαὶ, 

ξεἴδίος, γϑγυπι) ΟΠπηΐδο οἰΐδπι δῸ οηηΐνει5 [{4] 1» δ τὶ αδχων 

υτοϊυι15 φυυπὶ ἀοπιΐ ἴ} ἰηίοΓ 86 ἀϊδειϊ οηί ρας. Ἐγοηχύκον 

οηΐηι οἱ ογᾷϊ δὰ οὔλῆςεβϑ υδὲ41:16 εἶν πηυ ῖοδ Ξῖνθ ῃβδλυκου 

ἀϊείυπι, ἀοἱ γοϑροπϑῦπ) ἀδη δ ογδουΐο δἰπιῖο οπεχος μὲλ- 

οἰϊοτυπι τοὶαξς ορίἰουα εἰ φυδρδηη δυσνδ, μδψης ἥδ ᾿»- 

Βεδδξ : « ρεοδιραπάσμι,Ἠ 6δδα ΟΠ ἢὶ δὶς εἰ ἧξος ἐειτοσοο τὶ 

οἴπηΐθυ5 τηοίὶβ γοϑοοδυάσῃ) ἃ ούγροῦα πυογῦυπι, Δ δοὺδο: 

ἰπϑο δῆ), ἃ υδηίγο Ἰυχυγίαιο, δ Ὀγῦς 5οὐϊοδεν, ε 

ἄἀοιο ἀϊεϑοίἀϊα, οἱ "δι υϊ δΌ οὐληΐθιδ Ἔχοδεβῦπι, » 4υ8.0;. 

ἰΔηᾳύυδῆ ρδἴοΓ ΠΠ ρΟΓΟΓ ΠῚ 88 [1561Π}}}5 ΟΡ Ϊπγογμι μιγᾶν τ- 

Ρίογυμῃ) φιδπηυο δάπηοηοῦαί. (35) Τῶι 15 ἰξίἴαγ ςοασλιμπεκι» 
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χοινὸς τύπος αὐτοῦ τῆς ζωῆς ἔν τε τοῖς λόγοις χαὶ ταῖς 
πράξεσι τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ τότε χρόνῳ. Εἰ δὲ δεῖ καὶ 

᾿ πὰ καθ᾽ ἕχαστον ἀπομνημονεῦσαι ὧν ἔπραξε καὶ εἶπε, 

-" [- 

Ὁ 

δητέον, ὡς παρεγένετο μὲν εἰς Ἰταλίαν χατὰ τὴν 
Ὀλυμπιάδα τὴν δευτέραν ἐπὶ ταῖς ἑξήκοντα, χαθ᾽ ἣν 
Ἐρυξίδας ὁ Χαλκιδεὺς στάδιον ἐνίχησεν. Εὐθὺς δὲ 
περίδλεπτος καὶ περίστατος ἐγένετο, χαθάπερ χαὶ πρό- 

τερον, ὅτε εἰς Δῆλον κατέπλευσεν. ᾿Κἰχεῖ τε γὰρ πρὸς 
μόνον τὸν βωμὸν τὸν τοῦ Γενέτορος Ἀπόλλωνος προσ- 
εὐξάμενος, ὃς υόνος ἀναίμαχτός ἐστιν, ἐθαυμάσθη 
παρὰ τοῖς ἐν τῇ νήσω. 

ΥΠ|. (56) Καὶ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χαιρὸν πορευόμενος 
ἐχ Συδάριδος εἰς Κρότωνα παρὰ τὸν αἰγιαλὸν διχτυου-- 
λχοῖς ἐπέστη, ἔτι τῆς σαγήνης κατὰ βυθοῦ ἐμφόρτου 
ἐπισυρομένης, ὅσον τε πλῆθος ἐπισπῶνται εἶπεν ἰχθύων 
δρίσας ἀριθμῷ. Καὶ τῶν ἀνδρῶν ὑπομεινάντων ὅ τι 

ἂν χελεύσῃ πράξειν, εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἀποδαίη. ζῶντας 
ἀφεῖναι πάλιν χελεῦσαι τοὺς ἰχθῦς, πρότερόν γε ἀχρι- 
θῶς διαριθμήσαντας. Καὶ τὸ θαυμασιώτερον, οὐδεὶς 
ἐν τοσούτῳ τῆς ἀριθμήσεως τοῦ χρόνου τῶν ἰχθύων ἐκ 
τοῦ ὕδατος μεινάντων ἀπέπνευσεν, ἐφεστῶτός γε αὐὖ-- 
τοῦ. Δοὺς δὲ καὶ τὴν τῶν ἰχθύων τιμὴν τοῖς ἁλιεῦσιν 
ἀπήει εἰς Κρότωνα,, οἱ δὲ τὸ πεπραγμένον διήγγειλαν 
καὶ τοὔνομα μαθόντες παρὰ τῶν παίδων εἰς ἅπαντας 

ἐξήνεγχαν. Οἱ δὲ ἀχούσαντες ἐπεθύμουν ἰδεῖν τὸν 

ξένον, ὅπερ ἐν ἑτοίμῳ κατέστη. Τήν τε γὰρ ὄψιν ἦν, 
οἷον ἐξεπλάγη τις ἂν ἰδών, καὶ ὑπενόει εἶναι τοιοῦτον, 
οἷος ὡς ἀληθῶς ἦν. (5) Καὶ μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας 
εἰσῆλθεν εἰς τὸ γυμνάσιον. Περιχυθέντων δὲ τῶν νεα- 
νίσχων παραδέδοται λόγους τινὰς διαλεχθῆναι πρὸς 

αὐτούς, ἐξ ὧν εἰς τὴν σπουδὴν παρεχάλει τὴν περὶ τοὺς 

πρεσδυτέρους, ἀποφαίνων, ἕν τε τῷ χόσμῳ καὶ τῷ βίῳ 
καὶ ταῖς πόλεσι καὶ τῇ φύσει μᾶλλον τιμώμενον τὸ 
προηγούμενον ἣ τὸ χρόνῳ ἑπόμενον, οἷον τὴν ἀνατολὴν 
τῆς δύσεως, τὴν ἕω τῆς ἑσπέρας, τὴν ἀρχὴν τῆς τε- 
λευτῆς, τὴν γένεσιν τῆς φθορᾶς, παραπλησίως δὲ καὶ 
τοὺς αὐτόχθονας τῶν ἐπηλύδων, ὁμοίως δὲ αὐτῶν τῶν 
ἐν ταῖς ἀποιχίαις τοὺς ἡγεμόνας χαὶ τοὺς οἰχιστὰς τῶν 

πόλεων, χαὶ χαθόλου τοὺς μὲν θεοὺς τῶν δαιμόνων, 
ἐχείνους δὲ τῶν ἡμιθέων, τοὺς ἥρωας δὲ τῶν ἀνθρώ- 

πων, ἐχ τούτων δὲ τοὺς αἰτίους τῆς γενέσεως τῶν νεω- 
τέρων. (38) ᾿Επαγωγῆς δὲ ἕνεχα ταῦτα ἔλεγε πρὸς τὸ 
περὶ πλείονος ποιεῖσθαι τοὺς γονεῖς ἑαυτῶν, οἷς ἔφη 

τηλιχαύτην ὀφείλειν αὐτοὺς χάριν, ἡλίκην ἂν ὃ τετε- 
λευτηχὼς ἀποδοίη τῷ δυνηθέντι πάλιν αὐτὸν εἰς τὸ 
φῶς ἀγαγεῖν. ἤξπειτα δίκαιον μὲν εἶναι τοὺς πρώτους 
καὶ τοὺς τὰ μέγιστα εὐεργετηχότας ὑπὲρ ἅπαντας ἀγα- 
πᾶν χαὶ μηδέποτε λυπεῖν. Μόνους δὲ τοὺς γονεῖς προ- 
τέρους τῆς γενέσεως ταῖς εὐεργεσίαις, χαὶ πάντων τῶν 

χατορθωθέντων ὑπὸ τῶν ἐγγόνων αἰτίους εἶναι τοὺς 

προγόνους, ἐν οἷς οὐδενὸς ἔλαττον ἑαυτοὺς εὐεργετεῖν 
ἀποδειχνύντας εἷς θεοὺς οὐχ οἷόν τέ ἐστιν ἐξαμαρτάνειν. 

Καὶ γὰρ χαὶ τοὺς θεοὺς εἰκός ἐστι συγγνώμην ἂν ἔχειν 
τοῖς μηδενὸς ἧττον τιμῶσι τοὺς πατέρας " καὶ γὰρ τὸ 
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ΟΓαΐ, 1πᾶ ἴῃ ἀἰε 5 (λο ἴ8ηυ6 σης (ΘΠ ροτὶβ υἱοθαίυν, νἱίας 

ἰη 0165. δὶ ΥὑϑγῸ οἰΐδπη βίη ] δ ἱτὶ θᾶ, αυδ (οοἰξ ἀἰϊχίίαιιο, 

σηλγγδηάα δυπΐ, ἀϊσοηάι πη) δέ, ΘΠ} ἴῃ [{{8]18π| γοπΐβ56 

ΟἸγπρί846 βοχαροϑίπημδ βοουπάδ, ητἃ δἰδαϊο Υἱοὶ! Εγυχὲ 88 

ΟἸιδ οἰ δε μβ8ϊ8. ΑΟ δἰδίϊ πε οπιηΐι πη) ἰη 56 οοπυ γί! οουϊοβ, 

ἰηροηϑηια δὰ οὐυπὶ [δοῖι19 οβδὶ "οπΐηυπι σοηἤυχυβ, υἱ οἱ 

δηΐδ, αυῦπὶ Ὠεϊυπι δρρι δ. 1} οπΐ πὶ, βίην δίιια κο δ π) 

δΓδτ ΑΡΟΠΠΪπἰ56 Οοπἰ [ογἱϑ δάογϑβϑοί, αυδβ υῃΐοδ ἱπογυδηίδ 

θεοί, ἰπϑυΐαι 1111} ἱπ00}}5 ἰη]θοὶξ 5] δάϊηϊ δι οη6Πι. 

ὙΠ]. (36) Εο ἰδρογα ϑυβθδγίάθ Ογοίομθμι ἰΐοῦ (δοΐθῃ 8 

οἶγοδ {{{{π8 ρίδοδίογϊ θυ8 δυρογυοηὶὶ δάϊυς ἴῃ ργοίπηαο πηγαγὶς 

δδφΘΔῃ: ρίβοϊδυ8 Οηυϑίδπι)ι δἰ [γα θη ἰ 0.5, αυδηίδαι6 ρἷ5- 

εἷυ πὶ οδρία οδαϑοῖ τυ} ἰιο ργοράϊχὶἑ ΠυπΊογο αἰΐδιρ ἀοίϊ- 

ηἰίο. Τυμὶ {ΠΠ|8 ΡΟ ΠΟΘ Ρυ 8, 86, αχυϊοαυϊἃ ἱπιρογδίυγιηβ 

οββοῖ, (δοίυγοβ, δὶ ος εὐϑηΐι ῃγοδαγοίυγ, υἱ Υἷνοϑ ἀἰ πὶ - 

(αγθηΐ ρίβοοβ ἱπηρογαυΐ, δοουγαῖα βο  οοῖ ἀϊπυπιοιδίος 
δηίοδ : 4οθ4υ6 πιᾶρὶθ δ ἰπηϊγδηάιηγ, ρ βοΐ αι ρὸΣ ἰδ η{{1Π| 

᾿ἰοοῖ ἰοηρυδ, αυοὰ ἱπίος ὨιΠ)ογδη τ) ργαίογιξ, οχίγα 

δχιηδπι ἀεἰοηίογυπι πι}}}}}18 ἰΔηγθ Θχϑιποίι18 68[, ἀπ 1118 

ρΓξθϑθη8 δάβι 1. Ὠείη βοίυϊο μἰϑοΐυπι ργοίΐο ρἰϑοδίογί νυ ς 

Οτγοϊοηθπι αν ἢ, {ἢ}}} γογο, φυοὰ δεείἀογαϊ, αἀἰνυϊρδευηί, 

ΠΟΠΊΘΏ406 6118 6χ ῥιιογίβ δυάϊ πὶ ἰῃ ΟΠΊη68 οχίυϊογυηί. 

Ουο (Δεῖο οἱρίἀο ἰησοβοὶί δυάϊοπίοδ νἱἀθηὰὶ ἢΠΠυπὶ ᾿οϑρί!6πι, 

ουὐιι5 τοὶ πηοχ (δείδ 6οϑὲ οορὶδ. Οὐ θοΐ δυίδπ νη] 1} 6}}18 

ἱπίιθη8 αυδϑὶ ΟὈΞΓΠρΟσοο δὶ δο ἰ8] 6 60 π| ΠΟΠ͵ οἰο γα 6556, 

414}1}8 γα υεγὰ εγδί. (37) Ῥδιοὶβ ἰπίογ) οί ἀΐθθυ8 ργπηηᾶ- 

δἰ11π} ἱηίγαυ, οἱ αἰγουπη[υ585 βἰδέ πὶ ̓ ΠΥ̓ΘΠΌ ΠῚ ΘΟΓΟΠΙ ΟΓδ- 

᾿(ἰοποπλ ΠΑ αἶδ86 (ἀΓΕΓ, αυᾶ δὰ οἰ] τ βαηϊογαπι 605 ἱποὶ- 
ἰαραῖ, ἰῃ πηθρηο ἀθοϊδγδηβ δαᾳ16 δο Υἱίδ ᾿τηδη8 οἱ ἰῃ 

ὑγθ 08 ἰρβδαια πδίυγα Ὠοηογο ργαίογγὶ ἰὰ, φυοὰ ἰδ ροῦθ 

ργϑοοσαδὶ οἱ αυοὰ κοαυδίυτγ, το] ἱ ογίυμη οσσδδιιΐ, Δι ΓΟΓἃΠ) 

γοϑρογο, ργίθεὶρίυπι {ἰπΐ, φοπογαιοηθη ἰηἰογ [ἱ,, δ [6 

οἱ δροτίρί πο δα υθηΐδ, Π64116 δἰΐΐογ οοἱοη 8 ἰρδὶβ ἀτ 68 00 - 

Ιοπίαγαπι υγοϊυαυ 6 Θοηἀ οΓο8, οἱ οὔηπΐῃο ἀ608 445 η)0- 

πἰθυβ, ἀδρΠΊ 068 δβοηγί αἶα, ΠΟΓΟΘΒ ΠΟΙ θ0.8, οἱ οχ ἰδ 

δι ἱγρίβ διιοίογεβ πἰογίθιιθ. (38) Ὀϊχὶξ ἰθο, 400 }υνοποδ. 

δάἀυοσογοί δὰ ρΡδΓΘηΐ6Ά 8008 56 ἰρδὶ8 πηδ᾽ογὶβ δοδί πδῃ 408, 

αυΐθυϑ8 ἰδηίΐδηι 606 δε αί σγδίδπὶ ἀοῦογα, χυδηΐδηι ΠΊΟΓ- 

ἰυυβ ἀεῦογεϊ οἱ, αυΐ ἱπ ἰυοθη) ἰρδιπὶ ροδδοὶ γαυοοδγω. 

Ὠοΐηδο [υδίυπη 6886, υἱ 608, υΐ μὈγὶπιὶ οἱ πιδχἰπκίδ Π05 δί(ὁ- 

οἰδβαηΐ Ὀδποῆο 8, Δπία ΟΙΏΠΘΑ δἰ Ϊ08 ὁπ δίηυ8,, π6 0 υηαυδῃν. 

50] }] οἰ υἀΐμο 8 οἰ δηυ5 ; δοῖο8 δυ ῖθ6π) ρδγθηῖ68 Ὀ6Ω6 Π} ΘΓ [8 

παν! δίοπι δηἰονογίογο, αφυξυθ ἃ ροϑίογὶβ Ὀ6Π6 ΘΟΥΔΉ ΙΓ, 

68 Οπηηΐα δἀ ΠΔ]ΟΓΟ8 ἸΔΠ41ΔΠ) δὰ δυοίογδϑθ 6886 γοίογοηα, 

ἰπ φυΐθυδ 5 οἰΐδτηι ἀφοϊαγοπί, ρᾶγθηϊοβ Ὀδηοῆοίδ ἱπ 568 ποῃ 

τηΐθογα φυδπι δ᾽ 0 πὶ. 0}}1πΏ σοη 8596. ΠΠ6Γἱ ΟΠ μΟΒ856 εἱ 

ἰη ἀθο5 ρεοσεηΐξ. Νδπηὶ οἱ «εἰ ἀμ Π0ἢ οἱ αυΐῃ Ὑοηΐδη) 

ἀαίυτγὶί 116 δἰπί, 4αυἱ δυ πιηιο ἸΙΟΠΟΓΟ ρϑγοηίοβ ὨΓΟβΘα ΠΏ ΓΠΓ, 

ᾳιυπι οἰΐδαι αἰγὶ πὶ πυπιϊ πὶ 5. οὐ} [π|π| ἃ ραγδη 0.5 δοςοροςί- 
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θεῖον παρ᾽ αὐτῶν μεμαθήχαμεν τιμᾶν. (30) Ὅθεν καὶ 
τὸν “Ὅμηρον τῇ αὐτῇ προσηγορίᾳ τὸν βασιλέα τῶν θεῶν 
αὔξειν, ὀνουάζοντα πατέρα τῶν θεῶν χαὶ τῶν θνητῶν. 

Ἰ]ολλοὺς δὲ χαὶ τῶν ἄλλων μυθοποιῶν παραδεδωχέναι, 
ὃ τοὺς βασιλεύοντας τῶν θεῶν τὴν μεριζομένην φιλο- 

στοργίαν παρὰ τῶν τέχνων πρὸς τὴν ὑπάρχουσαν συζυ- 
γίαν τῶν γονέων χαθ᾽ ἑαυτοὺς ποιήσασθαι πεφιλοτετι- 
υημένους, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἅμα τὴν τοῦ 
πατρὸς χαὶ τῆς μητρὸς ὑπόθεσιν λαδόντας τὸν μὲν τὴν 

το Ἀθηνᾶν, τὴν δὲ τὸν Ἥφαιστον γεννῆσαι ἐναντίαν φύσιν 

ἔχοντας τῇ ἰδία, ἕνεχα τοῦ χαὶ τῆς πλεῖον ἀφεστώσης 

φιλίας μετασχεῖν. (40) Ἀπαντων δὲ τῶν παρόντων 
τὴν τῶν ἀθανάτων χρίσιν ἰσχυροτάτην εἶναι συγχω- 
ρησάντων, ἀποδεῖξαι τοῖς Κροτωνιάταις, διὰ τὸ τὸν 

".» Ἡραχλέα τοῖς χατῳχισμένοις οἰκεῖον ὕπαρχειν, διότι 
δεῖν τὸ προσταττόμενον ἑχουσίως τοῖς γονεῦσιν ὑπα- 

χούειν, παρειληφότας αὐτὸν τὸν θεὸν ἑτέρῳ προσδυτέρῳ 
πειθόμενον διαθλῇσαι τοὺς πόνους καὶ τῷ πατρὶ θεῖναι 
τῶν χατειργασμένων ἐπινίχιον τὸν ἀγῶνα τὸν Ὀλύῳ.- 

30 πῖον. ᾿Ἀπεφαίνετο δὲ χαὶ ταῖς πρὸς ἀλλήλους διαιλίαις 
οὕτως ἂν χρωμένους ἐπιτυγχάνειν, ὡς μέλλουσι τοῖς 
μὲν φίλοις μηδέποτε ἐχθροὶ καταστῆναι, τοῖς δὲ ἐχθροῖς 
ὡς τάχιστα φίλοι γίνεσθαι, καὶ μελετᾶν ἐν μὲν τῇ πρὸς 
τοὺς πρεσδυτέρους εὐχοσμίᾳ τὴν πρὸς τοὺς πατέρας 

85 εὔνοιαν, ἐν δὲ τῇ πρὸς ἄλλους φιλανθρωπίᾳ τὴν πρὸς 

τοὺς ἀδελφοὺς χοινωνίαν. (ε1) ᾿Εφεζῆς δὲ ἔλεγε περὶ 
σωφροσύνης, φάσχων τὴν τῶν νεανίσχων ἡλιχίαν 
πεῖραν τῆς φύσεως λαμβάνειν, χαθ᾽ ὃν χαιρὸν ἀχμα- 
ζούσας ἔχουσι τὰς ἐπιθυμίας. Εἶτα προετρέπετο θεω- 

80 ρεῖν ἄξιον, ὅτι μόνης τῶν ἀρετῶν ταύτης χαὶ παιδὶ καὶ 
καρθένῳ χαὶ γυναιχὶ χαὶ τῇ τῶν πρεσδυτέρων τάξει 
ἀντιποιεῖσθαι προσήχει, χαὶ μάλιστα τοῖς νεωτέροις, 
ἔτι δὲ μόνην αὐτὴν ἀποφαίνων περιειληφέναι χαὶ τὰ 
τοῦ σώματος ἀγαθὰ χαὶ τὰ τῆς ψυχῆς, διατηροῦσαν 

86 τὴν ὑγείαν καὶ τὴν τῶν βελτίστων ἐπιτηδευμάτων ἐπι- 
θυμίαν. (2) Φανερὸν δὲ εἶναι χαὶ διὰ τῆς ἀντιχκει- 
μένης ἀντιθέσεως" τῶν γὰρ βαρδάρων χαὶ τῶν “Ελλή- 
νων περὶ τὴν Γροίαν ἀντιταξαμένων ἑχατέρους δι᾿ ἑνὸς 
ἀχρασίαν ταῖς δεινοτάταις περιπεσεῖν συμφοραῖς, τοὺς 

4 μὲν ἐν τῷ πολέμῳ, τοὺς δὲ χατὰ τὸν ἀνάπλουν, χαὶ 
μόνης τῆς ἀδιχίας τὸν θεὸν δεχετῇ χαὶ χιλιετῇ τάξαι 
τὴν τιμωρίαν, χρησαωδήσαντα τὴν τε τῆς Τροίας 

ἅλωσιν χαὶ τὴν τῶν παρθένων ἀποστολὴν παρὰ τῶν 
Λοχρῶν εἷς τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς Ἰλιάδος ἱερόν. Παρε- 

46 χάλει δὲ τοὺς νεανίσχους χαὶ πρὸς τὴν παιδείαν, ἐνθυ- 
μεῖσθαι χελεύων, ὡς ἄτοπον ἂν εἴη πάντων μὲν σπου-- 

δαιότατον χρίνειν τὴν διάνοιαν καὶ ταύτη βουλεύεσθαι 
περὶ τῶν ἄλλων, εἰς δὲ τὴν ἄσχησιν τὴν ταύτης μηδένα 
χρόνον μηδὲ πόνον ἀνηλωχέναι, χαὶ ταῦτα τῆς μὲν 

δ0 τῶν σωμάτων ἐπιμελείας τοῖς φαύλοις τῶν φίλων 

διοιουμένης χαὶ ταχέως ἀπολειπούσης τῆς δὲ παι- 
δείας, καθάπερ οἱ καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ τῶν ἀνδρῶν, μέχρι 
θανάτου παραμενούσης, ἐνίοις δὲ χαὶ μετὰ τὴν τελεὺυ - 

τὴν ἀθάνατον δόξαν περιποιούσης, (42) Καὶ τοιαῦθ᾽ 

εἶ κ᾿ 

(πο --ες ᾿ 

τὴι.8. (39) ]πὰἀ6 οἱ ΗἨοιηογπι οοάοπι ποιηΐδα ΓέβΈσα ὀεοσιαι 

ἀδϑογᾶγα, ἀδούπηι ἢοπι παπισι6 ραίτοπι οι. Δρρε  δοΐοαι, 

ὈΓΞΟίδγοδαι16 411058 τι} 08 ΤΥ Ποΐοσοσ ἰγδα μάϊϑϑε, ἄθοεταβ 

ὈγΪοἶρο8 διμογριη {||} πδίυγαδϊθιη, φυτὰ ἰδ οτγὶ ἑδίος μα- 

γΓοηΐο5 ΘΟ) δὶ! τίῃουΐο οΟἸ] σαῖο5 ραγιυπίυτ, ἱπίοστσι τοϑα 

νἱηδίοαγο δἰυάιυ 586, οδαυα ἀ6 σδι.558 ρα γὶδ ίῃν] δἰ τϑλίγιε 

ρογβοῦδηι ἰηἀποηίθ8 αἰἰογύυτῃ δι ηογτδιῃ, δἰ ογασ Υ οἰοδλιυσεο 

ρΡΓοζΘυἾ556 παίυγδιῃ δυδ5 οομίΓαγίδι μΔΡροηῖ 5, ᾳῦο ἃπβογῖς 

ἰοπρίυβ οἰΐδη ἀἰξίδηςἰ5 ἤογοηὶ ρδυίοἶροβ. (40) Οὕσπααοε 

αἱ δάογαηὶ οἰποβ ἱπηπηογίδ! "πὸ ̓ "ϊείυπι 4υδπ δτάτι- 

Β᾽ ΠΏ} 6556 σοηροϑϑίϑϑϑηϊ, Ογοίοῃ δι ἀριημοηϑίγασεθ.,, Ἰξδεὺς 

μγορίογοδ, ᾳιυοὰ ΠῈΟγοῦ 65 οὐϊομίδπη ἀεάἀυςοπῃί νι μεοχέ- 

{105 (αἱδ56ῖ, δροηῖϊα ράγϑι θυ ἀδἰρόγα 6556 ἀἰοῖο δυεεϑίος, 

υἵ αυϊ {Ππ πὶ ἰρϑυτν ἀθυπ δ᾽ [ἐγὶ πδῖα πιδ) οῦὶ οἰὐθοχιυοδίεεα 

οί ΙΔθογοβ οχδη|8556, γογῃ κυ [6]! οἰζοΓ ροβίδΓοπ) ἰὮ Ὧωδ - 

τοογίδιῃ 005 ΟἸγτρίοο58 ραίγὶ δυο ἱπδβιϊΐδ56 δοοσοχέφεεοί. 

Ὀοοϊαγαῦαὶ εἰΐδηι, ἰΐᾶ δὶ ἰηίοῦ δὲ αι ἀρογοοῖ, ἰυἱα- 

ΓΙ 6886 1 δηϊοἷβ υπαυδῃ) ἰηἰπιϊοὶ, ἰεἰπιϊοἰα δα ΐδειι φασι 

οὐ ἰδϑί μηδ διιὶοὶ ουδάθγοηΐ, οἱ πηοάοδίΐδ ΟΥ̓ΡᾺ δοιϑϊογόϑβ δέδβε- 

ΥΟΠ} ἴῃ ραγοηΐθβ δηϊπιὶ δίᾳυς ᾿απιδηϊίδία 8115 ῥεῖ ἴγὰ- 

[ἐγ] ἀπηογὶβ ἀοουπιεηϊδ ᾽ρ508 6856 οἀϊξιΓΟ5. (41) Πείποδρο ὧκ 

ἰοτηρογδη ἃ ὀἰδδογοης Ἰ ν 6} }}} ἰδία ἀϊοε δὶ πδίυγαδ δὸς 

[δλοἰοπάυπ) ὀχρογίπηοπίππι, 4υ0 ἰορογα σερῥάϊ διϊνος ρμοὶ- 

Ιοδί δάϊιυυς ἱπίοστίβ. Τυπὶ ἰογδυδίων, υἱ δηἰδγθ) δέ τεγίο- 

γοηϊ, δοίδπι υἱγίυϊυπ) ἰορογαη(ἰδηὴ οἱ ρύεσγο εἰ τίγειαε 

οἱ (δηλὶηδ οἱ βοηϊογσυηι ογάϊηΐ, ἱηρει δ τοΤῸ Ἰππλοεῖδας 

6556 ἀχροίοπάδπῃ), ἃπδι406 "86 ἰδπὶ δΔηϊ αμο 4.8: οοΥμοε8 

"ομᾶ σοιηρίθοι! δδβογοῦδί, ὅυπὶ δδηϊ δίοα) οοῃδογτεῖ γὸ- 

τ. 6 Οριπιᾶγυπιὶ δἰυἀΐαπ). (42) [ἃ ἰρδυπι εἰδείας εἶδαν 

ὁχ ορροϑίϊο αἰυσοδοογα : φουπὶ δηΐπὶ ᾿αγυδγὶ οἱ Οττεῖ 

εἰγοᾶ Τγοΐδαὶ δάνογϑίβ δείοθυιϑ σοῃςσυγτγίβοθηϊ, αἰγδεσοε 

ρᾶυίομ χ υπΐτ5 Ὠοπιϊ 8 ἱποοη(ἰηδηἰϊδ ἴῃ ταν βϑῖπιδς οΔ- 

Ἰδπιϊίαίο58 ἱποίαϊςϑα, δἰ ἴδγοβ ἰῃ ἰρϑοὸ ὕοῖϊο, δἰίεσος ἰῷ γοξα 

ἴῃ ρδίγίδπι, αἱ 5011 ἱπ) υδ1 {πὲ ἀουπι σἰδίυϊδε ραθδαν ἐδεῖτο 

ἀδοδηηΐο οἵ ρδγ τ] δῆπο8 ἀϊγδίυγαπι, αὐυπι Τγύΐδαι 

δχοίσαπι ἰγὶ οἱ υἰγρίμεβ ἃ 1, γεποίθυβ ἰῃ ἈΠ πεγτα ἢ δάϊα 

(ορίυμ αυοϊδηπ!β πε {{ἰ ορογίογο ογϑουϊο πιοδεγεὶ. ἢαε- 

ἰαθαίυγ εἰίδιι δὰ οευαϊἰἰοποθα) οοοπάδη) ᾿υνο65, δυσιεύναν 

6886 ἀοοδῆδ, τηδηίοτ οἵη) σγδυ βϑἰη οδίδεζε, εαδο- 

4:6 ἀα οοἰεγὶβ γοθυ8 ἰῃ οΟῃϑ! πὶ δ θέ γο, πες Ὁ Ἔαπε 

δχροϊοπάδηι ἰδπιθη φυϊοῦδῃ) ἰοπροτΓ οἱ ἰδθογὶϑ ἱπεσππογε, 

ργδβογίϊπη αυυπι οογρογίβ ευγαίϊο τηδί}5 ἃπι!Εἷ5 δι πλ}}}5 5 εἰ 

εἰϊοβοποϑοδί, οσυά ἶο γοσο ἱμϑίδ θοηἱ Βοποείψθο τὶ γὶ δὲ ὑβαε- 

ίεπι ὕξηυ6 ρεγάπγοεῖ, δάοοηυε φυϊνθυβάδηι ροεὶ ππογίεξῃ οἰΐκαι 

ἱπιπογίδιε αἰογίδε δίεγαι. (43) ΑἸίδηις εἰ βεβωε ραγῖιει 



(58----ο4.) 

ἕτερα τὰ μὲν ἐξ ἱστοριῶν, τὰ δὲ χαὶ ἀπὸ δογμάτων 
χατεσχεύασε, τὴν παιδείαν ἐπιδεικνύων χοινὴν οὖσαν 
εὐφυίαν τῶν ἐν ἑκάστῳ τῷ γένει πεπρωτευχότων “ τὰ 
Ὑὰρ ἐκείνων εὑρήυατα ταῦτα τοῖς ἄλλοις γεγονέναι 

ὃ παιδείαν. Οὕτω δ᾽ ἐστὶ τῇ φύσει σπουδαῖον τοῦτο, 
ὥστε τῶν ἀὲν ἄλλων τῶν ἐπαινουμένων τὰ μὲν οὐχ 

΄ οἷόν τε εἶναι παρ᾽ ἑτέρου μεταλαθεῖν, οἷον τὴν δώμην, 

τὸ κάλλος, τὴν ὑγείαν, τὴν ἀνδρείαν, τὰ δὲ τὸν προέ- 
μενον οὐχ ἔχειν αὐτόν, οἷον τὸν πλοῦτον, τὰς ἀοχὰς 

0 χαὶ ἕτερα πολλὰ τῶν παραλειπομένων, τὴν δὲ δυνατὸν 
εἶναι καὶ παρ᾽ ἑτέρου παραλαθεῖν χαὶ τὸν δόντα μηδὲν 
ἧττον αὐτὸν ἔχειν. (4) Παραπλησίως δὲ τὰ μὲν οὐκ 
ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις εἶναι χτήσασθαι, παιδευθῆναι δὲ 
ἐνδέχεσθαι κατὰ τὴν ἰδίαν προαίρεσιν, εἶθ᾽ οὕτως προσ- 

Ι0 τόντα φανῆνχι πρὸς τὰς τῆς πατρίδος πράξεις, οὐκ ἐξ 
ἀναιδείας, ἀλλ᾽ ἐκ παιδείας. Σχεδὸν γὰρ ταῖς ἀγω- 

γαῖς διαφέρειν τοὺς μὲν ἀνθρώπους τῶν θηρίων, τοὺς 

δὲ “ἕλληνας τῶν βχοθάρων, τοὺς δὲ ἐλευθέρους τῶν 

οἰχετῶν, τοὺς δὲ φιλοσόφους τῶν τυχόντων, ὅλως δὲ 

80 τηλιχαύτην ἔχοντας ὑπεροχήν, ὥστε τοὺς μὲν θᾶττον 
τρέχοντας τῶν ἄλλων ἐκ τᾶς πόλεως τῆς ἐκείνων ἑπτὰ 

χατὰ τὴν Ὀλυμπίαν εὑρεθῆναι, τοὺς δὲ τῇ σοφία 
προέχοντας ἐξ ἁπάσης τῆς οἰκουμένης ἑπτὰ συναρι- 
θαηθῆναι. Ἔν δὲ τοῖς ἑξῆς χρόνοις, ἐν οἷς ἦν αὐτός, 

35 ἕνα φιλοσοφία προέχειν τῶν πάντων " χαὶ γὰρ τοῦτο τὸ 
ὄνομα ἀντὶ τοῦ σοφοῦ ἑχυτὸν ἐπωνόμασε. 

ΙΧ, (ὦ Ταῦτα μὲν ἐν τῷ γυμνασίῳ τοῖς νέοις διε- 
λέγθη. ᾿Ἀπαγγελθέντων δ᾽ οὖν ὑπὸ τῶν νεανίσχων 
ρὸς τοὺς πατέρας τῶν εἰρημένων ἐκάλεσαν οἱ χίλιοι 

820 τὸν Πυθαγόραν εἰς τὸ συνέδριον, καὶ προεπαινέσαντες 
ἐπὶ τοῖς πρὸς τοὺς υἱοὺς ῥηθεῖσιν ἐχέλευσαν, εἴ τι συμ.- 

φέρον ἔχει λέγειν τοῖς Κροτωνιάταις, ἀποφήνασθαι 
τοῦτο πρὸς τοὺς τῆς πολιτείας προχαθημένους. Ὁ δὲ 

πρῶτον μὲν αὐτοῖς συνεδούλευεν ἱδρύσασθαι Μουσῶν 

85 ἱερόν, ἵνα τηρῶσι τὴν ὑπάρχουσαν ὁμόνοιαν: ταύτας 
γὰρ τὰς θεὰς χαὶ τὴν προσηγορίαν τὴν αὐτὴν ἁπάσας 

ἔχειν χαὶ μετ᾽ ἀλλήλων παραδεδόσθαι χαὶ ταῖς χοιναῖς 
τιμαῖς μάλιστα χαίρειν, χαὶ τὸ σύνολον ἕνα χαὶ τὸν 
αὐτὸν ἀεὶ χορὸν εἶναι τῶν Μουσῶν, ἔτι δὲ συμφωνίαν, 

40 ἁρμονίαν, ῥυθμὸν χαὶ ἅπαντα περιειληφέναι τὰ πα- 
ρασχευάζοντα τὴν ὁμόνοιαν. ᾿Κπιδείχνυσι δέ, αὐτῶν 
τὴν δύναμιν οὐ περὶ τὰ χάλλιστα θεωρήματα μόνον 
ἀνήχειν, ἀλλὰ χαὶ περὶ τὴν συμφωνίαν χαὶ ἁρωονίαν 
τῶν ὄντων. (46) Γἔπειτα ὑπολαμόάνειν αὐτοὺς ἔφη 

46 δεῖν, χοινὴν παραχαταθήχην ἔχειν τὴν πατρίδα παρὰ 
τοῦ πλήθους τῶν πολιτῶν. Δεῖν οὖν ταύτην διοικεῖν 
οὕτως, ὡς μέλλουσι τὴν πίστιν παραδόσιμον τοῖς ἐξ 

αὐτῶν ποιεῖν. "ἔσεσθαι δὲ τοῦτο βεθαίως, ἐὰν ἅπασιν 
ἴσοι τοῖς πολίταις ὦσι καὶ μηδενὶ μᾶλλον ἣ τῷ δικαίῳ 

10 προσέχωσι. Τοὺς γὰρ ἀνθρώπους εἰδότας, ὅτι τόπος 

ἅπας προσδεῖται διχαιοσύνης, μυθοποιεῖν τὴν αὐτὴν 
τάξιν ἔχειν παρὰ τῷ Διὶ τὴν Θέμιν χαὶ παρὰ τῷ 
Π]λούτωνι τὴν Δίχην χαὶ χατὰ τὰς πόλεις τὸν νόμον, 
ἵνα ὁ μὴ δικαίως ἐφ᾽ ἃ τέταχται ποιῶν ἅμα φαίνηται 

ΙΑΜΒΗΠΙΟΗΙ ὉῈ ΡΥΤΗΛΑΟΟΆΒΙΟΑ ΥἹΤΑ ΜΨΠΠ. ΙΧ. 25 

Οχ Πιἰπίογί ἃ ραγί πὶ 6 ῥ᾽ δοὶ 8 ρ}}ΠΟΒορ ἴα δάβίγυχ!!, ἐγυὰϊ- 

[Ιοηδπὶ οΟϑἰοπάθηβ 6856 Ζυδηδιῃ σΟΙΩΠΊΠΟΠῚ δογαπῃ) ἰπμα- 

Πίογυπι ῃγεροίδη [84Π|. 4185 4014 406 ἷδῖα ρτπη85 [οΠ 556 ηΐ : 

πογυ δηΐηι ἰῃ νοηία 8}1}18 πηαίογίδπὶ ἀθα ἷδβ6 δογυθ!]οηΐ5. 

Αἄρο σόγο ἰδί μὰ πίηγα διὰ ᾿γθοΪἀγυ δδὶ, αἱ, αυυπὶ 

εοίογα ἰδυ 4 || ρᾶγίϊ πὶ [ἃ σοπηραᾶγαῖδ εἰπί, υ ἴῃ δ᾽ (ΘᾺ Π| 

ἰγδηβίι αὶ ποραυδαῃΐ, υἱ τοῦυγ, ρυϊογ πο, βΔηἰ 8, (ογίϊ- 

(0, ραγίϊπι ἰΐία, υἱ, φυὶ δηγίδογί, πΠοη Δπιρ. 18 αροδί, 

υἱ αἰν} 25, πηιαρὶδίγδίιβ οἱ 8118 πὴυ} 8, 4υα: Π)ῖ588 (Δεϊπλι18., 

ΟγΙ 0 ἃ} δ᾽ΐο ἰΐδ ροβϑὶῖ δοεὶρὶ, αἱ, 41} ἀφάογι(, ἴρ86 

(44) 51π|}}Π|πτ᾿ 4118 θοηδ (ΟΠ - 

ραγδηδϊΐ ΠῸη 6856 ᾿οπιπἰ 9 ρο(οσίδιοπ), ἀοςσογὶ δυΐοπ) 

δύ νο 6}115 ΘΟΠΡΟΒ πηληρδί. 

ῬΌ556 5110 46 Π14}}6 8: ὈΠΓγϑίι, φυίψια 18 ἱποίγιιοί 5 ἀςοοάδῇ 

δὴ τὸς ραϊγία! σογοηάαδ, ΠΠΠ πῇ ποθὴ ἰὰ Δοαγα ρ6Γ ἱπη)ρι6ῃ- 

(18Π|., 561 ὁχ ΘΥΌ ΠΠἸΟἢἿ5 δ: Ποηβοί η 8. Νάαη) ἰδ. υ{Π0Π6 

ΕΠ οἷ, εἰ Ποπλΐ πο 5 ργεοίοπί οι 015, ατοροοὶ Ὀαγ 45, ΠΠογὶ 

δουυ δ, Ρ}}}]οϑορὶνὶ ἰμ οι} 18. ΟἸΊΠΪΠΟ ΥΟΓῸ ἰῃ (δηίι πη Θχοα]- 

Ιόγθ "δῆς ποι Πυἱο8, υἱ σι γδα γϑ οοίογοβ 88 ὁχ πὰ {ΠΠ᾿ΟγιΣ τη 

ρα γία βορίοπι ΟἹ. πιρίσο ἱπνοπίὶ, βαρ  οηἰᾶ γεγο Ὠγαδίδηϊος 

οχ ἰοΐο ἰδγγαγι πη οὐ ο ποῇ 0}118 αὐυδηι δϑρίοπ σΟΠ]6 Εἰ} 5ἰηϊ. 

500 δυΐοπ) (οι ροτα υηπ Θχοϑ!  ογὸ ρἢΠΟΦΟρ ἶα : ος ΘΠ: ἢ) 

5} ποηλθ ἰμ 1, υἱ ἸοοΟ δυρίεοη 56 ἀϊοογείυν ρῥλέίο- 

δορὼιι5. 

ΙΧ. (45) Πρὸ δὰ ἡυνεηθθ ἰῇ ΘΥΠιπᾶβῖο ἀἰδδογιί. Οὐδ 

αυυπὶ 80 [18 δι] ραγοπίος εἰ δία ὄβϑθηΐ, π}}}6 νυἱγὶ ἰῃ συ ΔΠ|ὶ 

ἐτοσδίπη, ργορίογαυς 6, αυα δά Π|Ἰυ8 ἀἰχογαῖ, Ἰαυἀδίυπι, 

βὶ αι|ἃ ἱρ55 (γοϊοη  δίϊδ αἱ} 6 Ὠαθογοῖ, ἀρὰ γοὶρ. σι ογηδ- 

ἴογθϑ δχυργοιηογὸ }υβ8ογυηΐ. ΠΠΠὸ 6 ΓῸ ργίπνι πὶ οἷϑ δυδάοθαϊ, 

υἱ Μυκίβ (δου ἢ Θχοίγιεγοηΐ, 4ιὸ ρευβοιίοαι ουποογάϊΐδη) 

δ᾿ ν8Π) οοῃβογνγοηί : [)Δ8 Θηἷ ΠῚ ἀ6ᾶ5 οἱ 0Π0 ΟΠ 68 ὨΟΠ.ΪΠ6 

γοοδγὶ οἱ ἰυπεί πη 6556 (γδά 5 οἱ σοπιπηηΐδι.8 Ποηορὶ 08 

πιδχὶπ)δ ϑαυάογα, δῖ41}16 ΟΠ ΠῸ ὑΠι1ΠῈ ΘΠ ΘΠ 400 ΒΟ ΠΊρΟΓ 

Μυβαγιῖη Οἰογυπη) 6556, ΡΓαδγοδηυθ ΠοΠίϊποΓα ἰ1) 86 ἱρ5.9 

σοποοηίυμι, ᾿δγπηοῃίϑιη., ΠΌΙΉΘΓῸ οἴ ΟἸΠΠΪΔ 4118 δὰ Π0ἢ- 

οοτγαΐδηι (οἰ πἴ. Οπίοπαϊ δυίοπι, τ οάγυπὶ ἤθη ἰδΔηΐ!Ω 

δὰ ρυϊοογγίανα γί υμη ργωσορία, γόγυιῃ οἰἴδηι 84 ΓΕΓῸΠὶ 

Ἑσοηδοηδηίίδι) ΓΙ ΟΠ δΙ.4116 ρογίίπογο. (40) Ὀεοίπαο ἱρδἰ5 

αἰΐ οχἰϑι πηδηδυ πη 6586, 56 ἃ Πηυ] ἰυἀΔῖη6 εἰναι ρα γίδη 

δούορί856 Δ η4118Π| σΟΠ πη η6 ἀδροδίίυπι. Ουδρτγορίος ἰ(ᾶ 

1181} Θ5656 συδογηδπάδηι, υἱ ἀδρορϑι!! Πάρθιη δὰ ροδίογος 

αυδπὶ μοογου  γίδαι ἰΓδηβι (6 Γ6 ροβδίηϊ : ἰά4υ6 σογίο ουθῃ- 

{υγ}Π 6856, δὶ [ἢ ΟΙΏΠΘΒ ΟἾν 65 δ΄ 008 8656 ργα Ὀοδηῖΐ οἵ π0}}} 

γοὶ πιδιυὶβϑ συδπι [0.5{}{Ὶ8 δι ἀόληϊ. δο  ]ἰςοΐ Ἰοηγΐηθ8 Ὀθίᾳυα 

ΟΡυδ }πΓὰ 6586 δβοἰεπίος ἱπ (Δῦυ}8 ουπάσπι ἰοευπὶ δρυά 

7Ζογπη ΤΙιΘπιοπὶ ΟὈἰἰπογα οἱ ἀρυὰ Ρ]ιἴοποπι Ὠΐεοα ἰ6668- 

406 ἰη υγυϊθυδ Πηχίβθα, εἴ, αὶ οἡ δία ἱπηροβίο 58:1} 

ἤυπογα ΓυπρΑίογ. υπΐγταγουπι πὰ ἢ ̓ π ἱπ) υγἷα αἰοογα Υἱ- 
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πάντα τὸν χόσμον συναδιχῶν. (71) Προσήκειν δὲ τοῖς 
συνεδρίοις, μηδενὶ χαταγρήσασθαι τῶν θεῶν εἰς ὅρχον, 
ἀλλὰ τοιούτους προχειρίζεσθαι λόγους, ὥστε χαὶ χωρὶς 

ὅρχων εἶναι πιστούς, καὶ τὴν ἰδίαν οἰχίαν οὕτως οἶχο- 

6 νουμεῖν, ὥστε τὴν ἀναφορὰν ἐξεῖναι τῆς προαιρέσεως εἰς 

ἐχείνην ἀνενεγχεῖν. Πρός τε τοὺς ἐξ αὐτῶν γενομένους 

διαχεῖσθαι γνησίως. ὡς χαὶ τῶν ἄλλων ζώων μόνους 

ταύτης τῆς ἐννοίας αἴσθησιν εἴληφότας, καὶ πρὸς τὴν 
γυναῖχα τὴν τοῦ βίου μετέγουσαν ὁμιλοῦντας ὡς τῶν 

10 μὲν πρὸς τοὺς ἄλλους συνθηχῶν τιθεμένων ἐν γραμμα- 

τιδίοις χαὶ στήλαις, τῶν δὲ πρὸς τὰς γυναῖχας ἐν τοῖς 
τέχνοις. Καὶ πειρᾶσθαι παρὰ τοῖς ἐξ αὐτῶν ἀγαπᾶσθαι 

μὴ διὰ τὴν φύσιν, ἧς οὐχ αἴτιοι γεγόνασιν, ἀλλὰ διὰ 
τὴν προαίρεσιν" ταύτην γὰρ εἶναι τὴν εὐεργεσίαν ἕχου- 

Ι8 σίχν. (ε8) Σπουδάζειν δὲ χαὶ τοῦτο, ὅπως αὐτοί τε 

μόνας ἐχείνας εἰδήσωσιν, αἵ τε γυναῖχες μὴ νοθεύσωσι 
τὸ γένος ὀλιγωρία καὶ χαχίχ τῶν συνοιχούντων, ἔτι δὲ 
τὴν γυναῖχα νουίζειν ἀπὸ τῆς ἑστίας εἰληφότας μετὰ 
σπονδῶν καθάπερ ἱχέτιν ἐναντίον τῶν θεῶν εἰσῆχθαι 

30 πρὸς αὑτούς. Καὶ τῇ τάξει καὶ τῇ σωφροσύνῃ παρά- 
δειγμα γενέσθαι τοῖς τε κατὰ τὴν οἰκίαν, ἣν οἰκεῖ, καὶ 
τοῖς κατὰ τὴν πόλιν, χαὶ προνοεῖν τοῦ μηδένα μήδ᾽ 
δτιοῦν ἐξαμαρτάνειν, ὅπως μή, φοθούμενοι τὴν ἐχ τῶν 
γόμων ζημίαν, ἀδικοῦντες λανθάνωσιν, ἀλλ᾽ αἰσχυνό-- 

45 μένοι τὴν τοῦ τρόπου χαλοχαγαθίαν εἰς τὴν δικαιοσύνην 
δρμῶσι. (9) Διεκελεύετο δὲ κατὰ τὰς πράξεις ἀπο- 

δοχιμάζειν τὴν ἀργίαν" εἶναι γὰρ οὐχ ἕτερόν τι ἀγαθὸν 
ἢ τὸν ἐν ἑχάστη πράξει χαιρόν. ὭὩδρίζετο δέ, μαέγιστον 
εἶναι τῶν ἀδιχημάτων, παῖδας χαὶ γονεῖς ἀπ᾿ ἀλλήλων 

80 διασπᾶν. Νουίζειν δέ, κράτιστον μὲν εἶναι τὸν χαθ᾽ 
αὑτὸν δυνάμενον προϊδεῖν τὸ συμφέρον, δεύτερον δὲ 
τὸν ἐκ τῶν τοῖς ἄλλοις συμδεθηχότων χαζανοοῦντα τὸ 
λυσιτελοῦν, “είριστον δὲ τὸν ἀναμένοντα διὰ τοῦ χαχῶς 
παθεῖν αἰσθέσθαι τὸ βέλτιστον. ἴφη δὲ καὶ τοὺς φι- 

85 λοτιμεῖσθαι βουλομένους οὐχ ἂν διαμαρτάνειν μιαου- 
μένους τοὺς ἐν τοῖς δρόμοις στεφανουμένους " χαὶ γὰρ 

ἐκείνους οὐ τοὺς ἀνταγωνισξὰς χαχῶς ποιεῖν, ἀλλ᾽ αὐὖ- 

τοὺς τῆς νίκης ἐπιθυμεῖν τυχεῖν. Καὶ τοῖς πολιτευο- 

μένοις ἁρμόττειν, οὐ τοῖς ἀντιλέγουσι δυσαρεστεῖν, 
40 ἀλλὰ τοὺς ἀχούοντας ὠφελεῖν. Παρεχάλει δὲ τῆς 

ἀληθινῆς ἀντεχόμενον εὐδοξίας ἕχαστον εἶναι τοιοῦτον, 
οἷος ἂν βούλοιτο φαίνεσθαι τοῖς ἄλλοις - οὐ γὰρ οὕτως 

ὑπάρχειν τὴν συμθουλὴν ἱερὸν ὡς τὸν ἔπαινον, ἐπειδὴ 

τῆς μὲν ἢ χρεία πρὸς αὔνους ἐστὶν τοὺς ἀνθρώπους, τοῦ 

ἐὸ δὲ πολὺ μᾶλλον πρὸς τοὺς θεούς. (50) ΕἾΘ᾽ οὕτως ἐπὶ 
πᾶσιν εἶπεν, ὅτι τὴν πόλιν αὐτῶν οἰκίζεσθαι συμθέ- 
θηχεν, ὡς λέγουσιν, ὗφ᾽ Ηραχλέους, ὅτε τὰς βοῦς διὰ 
τῆς Ἰἰταλίας ἤλαυνεν, ὑπὸ Λαχίνου μὲν ἀδιχηθέντος. 

Κρότωνα δὲ βοηθοῦντα τῆς νυχτὸς παρὰ τὴν ἄγνοιαν 
60 ὡς ὄντα τῶν πολεμίων διαφθείραντος, χαὶ μετὰ ταῦτα 

ἐπαγγειλαμένου περὶ τὸ μνῆμα συνώνυμον ἐχείνῳ χα- 
τοιχίσεσθαι πόλιν, ἄνπερ αὐτὸς μετάσχη τῆς ἀθανασίας, 
ὥστε τὴν χάριν τῆς ἀποδόσεως εὐεργεσίας προσήχειν 
αὐτοὺς ἔγη δικαίως οἰχονομεῖν. ΟἿἹὨ δὲ ἀχούσαντες τό 

““΄ - 

(ς- ,--- κε. 

ἀοδίυγ. (47) Ὠοδοθγα δυΐοπι βοηδίππι, υἱ ἰὰ ᾿πιεεπιταθόν 

Β6}}}5 ἀοἱ πουνῖπο δου ϊδηίυτ, Ξοὰ [8165 ρεοίεζαπί ςεττοοδο, 

υἱ νοὶ ἱπ)ηγαῖὶ βάθη πιογοδηζυγ, γοὸπὶ δυῖοπὶ ἀοπιοςίεδαι 

δἷο δάπιϊηϊβίγοηϊ, υἱ σου5.}}} ταϊοηθπι οἰἶδπι ἰΠ ως γοέοστὶ 

ἰἰοθοαῖ. Ουμ ᾿ἰνογὶβ δίποεγο ἃπιοῦγα ἃροπυπι οἷβ 68}, πὲ 

ιυἱὶ 50}} δηϊπἰυπὶ (5 δἤϊεοξ5 56 πϑὺ μερὶ εἰωξ ἀπαν- 

41:6 ὕχογα Υἱΐβ βοεὶδ ἰδ τογσδπόυμπ), υἱ γορυϊεδὶ, ]18 ψες. 

ἀσπὶ μϑοία ἱΔ00}}8 οοἰυπιηΐεγα, οὔπὶ ΠΧΟΓΟ τόσο ἰπξῖτδο 

(ρὰυ5 ᾿Ιθογὶβ. σοπ[ἰπογὶ. 

ῬΓΟΪΪ8 δ 8: ΔΙΠΟΓΟΠ) δἰ δὲ σοΟΙΠρδγοηΐ, ΠΟ ΡῈ πδλῖιηγζδαι, 

Οου)05 ἱρϑὶ Ὠοθη δἰηΐ δυοσίογοβ, βεὰ μοῦ δηΐπηὶ ρεοροευπε. 

Ὧ06 Θηΐπι 6556 γοϊυηϊαγίυ πη Ὀεοηοῆοίυπι. (48) Νος πασι 

ουγδηύππι, υἱ ἱρ5ὶ ΠΟ 4}185 4υᾶπι ᾿χογο5 δι85 οὐσμοκοδβέ. 

ΠραῦΘ ὕὑχοόγθβ ὃχ πορ βοη(ίδ Υἱζοχυα πηδγίοστιαι Ξἰῖγρεες 

ϑοοϊ!ογοηΐ, ἰη0 ὀγοάσοπάυ ὕχόγοθ ἃ ίοςο εἰϊς δοορρίως 

ἰδηᾳυδη) ϑιρρ 68 ἰμϑὶβ ἀϊϊ8 ἱηερεοοϊδηιίἰδυ5 ἀοῖθδδ κὸ 

ἀυχίθδα. ]1ἴ6πὶ ὀχοιρίυπ δῷ οἱβ ἰδπ| ργίνδίϊτη δοιβοςῦς 5 

υδην ρυδίϊος αἰν θυ Υἱΐδο ἤέμα οοπιροδίία: πιοδεσεαῖρηῖ- 

6556 ΟΧ θεπάσπι, ἃς Πδ 4118 ροοσεῖ αυϊοηυδτη ρεοτίάξα- 

ἄυπι, 400 πιΐπαϑ πιεῖυ Ιορυπὶ μι πδγυϊηηας ἀεὶϊεῖδ ἱερλαῖ. 

δὶ δομοϑίδιϊβ ῃογύπὶ γουογοηϊία 5118 δὲ δὲ ϊεδα 

(49) Τυθεῦδῖ ἱπδυροῦ οἴποπ) ἃ γοῦυ5 ρογο 5 ἐρπθτίσαν 

ΓΟΙΩΟΥ͂ΘΓΟ : ΠΟ Θηΐπῃ ργαϑίδγο συϊσαυδη) ἰοτιρογία ορραε- 

[υπ δῖα ἰη φυοὶ οὶ ποροίϊο. 1} ογοβ οἱ ρδγεωῶϊοε ἃ 96 ἰα.- 

γἱοϑι ἀν ! !6γα ἱπ} .51155 101 δἰοῦδί. Εππὶ πδὺυεπάσαι ἐπες 

ορίϊπιυπι, φυὶ δἰ οἱ ἱρδὶ, φυϊὰ οοπάποδῖ, ρειυνέεσεε μου, 

δοοιπά υπὶ ΔῸ ἰ||0, 4υἱ 6χ αἷδ, 4ι188 8118 δοοίάεξε, ας «ἂν 

ργοϑίηϊ ἀϊξοδί, μϑϑϑι πη πὶ Υογο, 4υἱ ὀχερεοῖοὶ,, ἄοθες 48Ὸ 

ἴηδ]0, αὐἱὰ 5 ορ(ϊυπὶ, ατρογίδίιγ. Μοδοθδὶ οἰδδαι,, ποῦ 

δἰγογγδίιγοβ 635356 μοποῦγίβ οἰυάϊοϑδοβ, οἰ ἱπιδγοϑίυτς ςἼρ 

Υἱοίοταβ : πᾶπῃη [08 ΄συοαυς δου ἰδράογε δ τογεδεῖο, δβδοά 

ἰοίο5 ἰά ἄρογα, υἱ ἱμοὶ νἱοίογίδιπι οομβοαυδηίΐυγ. [5 διῖδαι, 

ᾳυὶ τοι ΡυΠ Οδπὶ ρογδηΐ, πο υἱ οοηἰγδαϊοεβίθες ἐθὸ- 

οοηϑοδηῖ, βοα υἱ Ονοαϊ ΠΕ 0.5 ρῥγοςίηὶ οοηνοδίγο. Ηοεῖ- 

υδίυγ υὧἱ υϊ!θοῖ σογϑ ο]ογίδ ευρια5 [Δ}}5 γέτογδ οοδεῖ, 

41.818 4118 υἱάογὶ γε : Ἰδυάθι Θηΐ πὶ ΓΘ) δπθε πιδιασὶς ς8- 

ογδᾶπ 4 υ8πὶ ΘΟὨβ ἢ ππ}, 5ἰαυϊάοσα πος δρυὰ ᾿ιοσιῖδος ἴδα.- 

ἴσπι ορυϑ εἰξ,, 118 συδγὸ πηι ο πιδρὶς ἀρυὰ ἀδοβ. (50) ἔα 

οἰμηΐθαβ βυθ]οοϊ!, υτγθδι ἱρδογαπη ΔΌ Ἠστγου!α, υἱ δίπαι, 

6856 ἐοηαϊΐδη, 4ιυτ ὕΟΥ65 ροῦ 1{8}}8π} δρεογεὶ οἱ ἃ ἴ,δεῖβο 

ἰηγυγίδ δἴοίυβ Οσγοίοπααῃ) δἰδὶ ποοῖυ δυχ τ (ἐγουίεσι με 

ἱξοογδη (ἰδ) [τὸ ἰιοϑίθ οοοἰαϊδδοῖ, οὐκ οασῦς δετοεο μεὺ- 

τη ἰοτοῖ, 86 εἰγοδ δερυϊογυπιὶ ὑγθρι οὐρῃοτοίδεσι 1 οδ- 

ἀπ υγα, αυυπ ἰρθ6 ἱπηπιογίδ ἐἰδίοη οομϑοουϊυβ ὀσδεῖ : 

ᾳφύυᾶγα διαυμπ) 6556, υἱ ἱρδοὶ γταϊϊδπὶ ρορδδηθοι ὑεωεά- 

εἰογυπι [υϑί6 ἀϊδροηδάγοηῖξ Ουΐθυβ δυὸ} 15 εἰ Μυεὶς ἴεν 

Ὀδηάδηι οἰΐδ πὶ 6556 ὀρέσγδι, κπἱ 
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τε Μουσεῖον ἱδρύσαντο χαὶ τὰς παλλαχίδας, ἃς ἔχειν 
ἐπιχώριον ἦν αὐτοῖς, ἀφῆχαν, καὶ διαλεχθῆναι χωρὶς 
αὐτὸν ἐν μὲν τῷ Πυθίῳ πρὸς τοὺς παῖδας, ἐν δὲ τῷ 
τῆς Ἥρας ἱερῷ πρὸς τὰς γυναῖκας ἠξίωσαν. 

5 Χ. (0) Τὸν δὲ πεισθέντα λέγουσιν ἡγήσασθαι τοῖς 
παισὶ τοιάδε, ὥστε μήτε ἄρχειν λοιδορίας, μήτε ἀμύ- 

νεσθαι τοὺς λοιδορουμένους, χαὶ περὶ τὴν παιδείαν τὴν 
ἐπώνυμον τῆς ἐχείνων ἡλιχίας χελεῦσαι σπουδάζειν. 

Ἔτι δὲ ὁποθέσθαι, τῷ μὲν ἐπιειχεῖ παιδὶ ῥάδιον πεφυ- 
ιἴυ χέναι πάντα τὸν βίον τηρεῖν τὴν χαλοχαγαθίαν, τῷ δὲ 

μὴ εὖ πεφυχότι χατὰ τοῦτον τὸν χαιρὸν χαλεπὸν χα- 
θεστάναι, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον ἐκ φαύλης ἀφορμῆς ἐπὶ 
τὸ τέλος εὖ δραμεῖν. Πρὸς δὲ τούτοις θεοφιλεστάτους 
αὐτοὺς ὄντας ἀποφῆναι, καὶ διὰ τοῦτο φῆσαι χατὰ τοὺς 

ιἰ αὐχμοὺς ὑπὸ τῶν πόλεων ἀποστέλλεσθαι παρὰ τῶν 
θεῶν ὅδωρ αἰτησομένους, ὡς μάλιστα ἐχείνοις ὑπα- 
χούσοντος τοῦ δαιμονίου χαὶ μόνοις διὰ τέλους ἁγνεύου- 

σιν ἐξουσίας ὑπαρχούσης ἐν τοῖς ἱεροῖς διατρίθειν. 

(63) Διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν χαὶ τοὺς φιλανθρωποτά- 

20 τοὺς τῶν θεῶν, τὸν Ἀπόλλω χαὶ τὸν "ἔρωτα, πάντας 
ζωγραφεῖν καὶ ποιεῖν τὴν τῶν παίδων ἔχοντας ἡλιχίαν. 
Συγκεχωρῆσθαι δὲ καὶ τῶν στεφανιτῶν ἀγώνων τινὰς 
τεθῆναι διὰ παῖδας, τὸν μὲν Πυθιχὸν χρατηθέντος τοῦ 
Πύθωνος ὑπὸ παιδός, ἐπὶ παιδὶ δὲ τὸν ἐν Νεμέᾳ χαὶ 

25 τὸν ἐν Ἰσθμῷ, τελευτήσαντος Ἀρχεμόρου καὶ Μελι- 
χέρτου. Χωρὶς δὲ τῶν εἰρημένων ἐν τῷ κατοιχισθῆναι 

τὴν πόλιν τῶν Κροτωνιατῶν ἐπαγγείλασθαι τὸν Ἀπόλλω 
τῷ ἡγεμόνι τοῦ οἰχισμοῦ δώσειν γενεάν, ἐὰν ἀγάγη τὴν 
εἰς Ἰταλίαν ἀποικίαν, (.3) Ἐξ ὧν δεῖν ὑπολαδόντας, 

8ὺ τῆς μὲν γενέσεως αὐτῶν πρόνοιαν πεποιΐζσθαι τὸν 
Ἀπόλλω, τῆς δὲ ἡλικίας ἅπαντας τοὺς θεούς, ἀξίους 

εἶναι τῆς ἐχείνων φιλίας, χαὶ μελετᾶν ἀχούειν, ἵνα 
δύνωνται λέγειν, ἔτι δὲ ἣν μέλλουσιν εἰς τὸ γῆρας βα- 
δίζειν, ταύτην εὐθὺς ἐξορμῶντας τοῖς ἐληλυθόσιν ἐπα- 

25 χολουθεῖν χαὶ τοῖς πρεσθδυτέροις μηδὲν ἀντιλέγειν: οὕτω 
γὰρ εἰκότως ὕστερον ἀξιώσειν μηδὲ αὐτοὺς τοὺς νεωτέ- 

ρους ἀνταδιχεῖν. Διὰ δὲ τὰς παραινέσεις ὁμολογεῖται 
παρασχευάσαι, μηδένα τὴν ἐχείνου προσηγορίαν ὀνου ἅ- 
ζειν, ἀλλὰ πάντας θεῖον αὐτὸν χαλεῖν. 

ΧΙ. (4) Ταῖς δὲ γυναιξὶν ὑπὲρ μὲν τῶν θυσιῶν ἀπο- 
φήνασθαι λέγεται, πρῶτον μέν, χαθάπερ, ἑτέρου μέλ- 
λοντος ὑπὲρ αὐτῶν ποιεῖσθαι τὰς εὐχάς, βούλοιντ᾽ ἂν 

ἐχεῖνον εἶναι καλὸν χἀγαθόν, ὡς τῶν θεῶν τούτοις 
προσεχόντων, οὕτως αὐτὰς περὶ πλείστου ποιεῖσθαι τὴν 

» ἐπιείκειαν, ἵν᾽ ἑτοίμως ἔχωσιν αὐτοὺς ταῖς εὐχαῖς ὑπα- 

χουσομένους, ἔπειτα τοῖς θεοῖς προσφέρειν ἃ μέλ: 

λουσι, ταῖς χερσὶν αὐτὰς ποιεῖν χαὶ χωρὶς οἰκετῶν 
πρὸς τοὺς βωμοὺς προσενεγχεῖν, οἷον πόπανα χαὶ 
ψχιστὰ καὶ κηρία καὶ λιδανωτόν, φόνῳ δὲ καὶ θανάτῳ 

0 τὸ δαιμόνιον μὴ τιμᾶν, μήδ' ὡς οὐδέποτε πάλιν προσ- 
ιούσας ἑνὶ καιρῷ πολλὰ δαπανᾶν. ΠΕερὶ δὲ τῆς πρὸς 
τοὺς ἄνδρας ὁμιλίας κελεῦσαι χατανοεῖν, ὅτι συμθαίνει 

χαὶ τοὺς πατέρας ἐπὶ τῆς θηλείας φύσεως παραχεχω- 
ρηκέναι μᾶλλον ἀγαπᾶσθαι τοὺς γεγαμηχότας ἣ τοὺς 

- ς 

Ὁ ν 
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ρἰαπι ογοχογυπηί Οτοίομ δία", οἱ 40.898 ΠΔΌΘΓΟ οΟηδυδνγαηΐ 

ΡΟ Ιο65 ἀϊπιϊβογυηΐ, δίᾳιια υἱ δοογϑίπι ἰπ ῬΥ ΠΟ δὰ ῬΡΌΘΓΟΒ, 

ἴῃ Φυποηίΐβ δυίΐίδιη ἰθηρὶο δὰ ὕὑχόγοβ γογρᾷ [δοογοῖ ἰρδιητι 

τοφδυογυηί. 

Χ. (51) 1116 σϑγο νοϊυπίδς θοσγιιπὶ οὔϑοουΐῃδ (4}}ὰ Ὀυογί, 

αἱ αἰαπί, ργϑοορίϊ, υἱ Ποπιη6 πὶ σοην ς} 15 Ἰδοοβϑογοηΐ, ποῦ 

σοηΥΪοἰδπί! ἢ γοβροπάεγοηΐ, αυΐη ροίΐυ8 Ορογδπὶ ἀλγοπί 

ἱἰ τ δ ἰρβογυι οἰδίς ποπηίηδίϊ8β. Ὠοίπὰδ τποππϊΐ, ἃ 

πιοάοϑῖο ρύοτο (δ οῖ]6 ρὸγ οπηηθιῃ Υἱίδη) φογναγὶ Ὠοποβίδίθῃ : 

ος σϑγοὸ αἰ Πῆιο]8 6886 ἢδο δίδία δ᾽ θοῦ δἴδςίζο, υοἱ] ροίίυ 

ἤογὶ οἷ ΠΟ ΠΟῚ ΡΟ856, υἱ ἃ Πη810 ργίηοὶρίο ργοίθοί 5 8}}- 

4υΐβ δά ἤηαπὶ ὑυϑ40υ6 τοςία ἀδουγγδῖ. Αἀ͵δοὶξ, ἴρ508 ἀϊϊ8 6586 

αἀἰ!οι θ᾽ π)05, ἰάἀθοαυα 8] οοἰϊδία ἰηνδ]οδοθηΐα ῬΌΘΓΟΒ ἃ οἰγῖ- 

(δι δ8 δὰ ῥ]υνίαπι ἃ αἱ ἱπηροίγδηάδη καἰ, υἱ αυοῦ 

πιᾶχῖπηθ αἰ νη!) πυ πιο δυάϊυγυπι δἰ(, αυΐᾳθα 50}] βἰηΐ 

Ρτγορίογ οοῃίϊηυδιῃ ἰηἰομτγὶ ἰδίοπη ἴῃ ἰθι}0}18 γογβδηαὶ δου} 

ἰδίθη) οοπδοου  !. (52) Οὐδηλ Οὗ οδιιβ8δῃ) οἱ ἀ606 ΠΟΙ 8 

ΠνδΧῚ Π}6 ὕΘΠΟΥΟΪΟ8, ΑΡΟΙ  ἰπϑ οἱ Ατηόγο., ρυ οὶ! βροοΐα 

Ργο δ ο5 υδίᾳυθ ἃ ρίοἰογίθιι8 οἱ ροοίἰβ γοργοοϑοηίαγί. Ῥγορίογ 

Ρυθγος οἰΐδιλ Ἰυάοβθ αυοδᾶδηι, ἰπ 41}}}}}18 νἱείογοβ οογο- 

πδηΐυτγ, οαϊ ἰῃ οΟμ 6550 6856, ΡΥ {Πἰοο8 αυϊάθπ) ργορίογοδ, 

ᾳυοά Ργιποηδην ρυογ οοοὶαϊ, ΝΟηθο8 γογὸ οἱ 15{}}πηΐσοα 

οὐ πιογίθπι) Αγοϊιδπιοτγὶ οἱ Μοϊϊοογίωο. Ῥγωίογοδ φυλὴ υγὺ5 

Οτοίοπἱδίδγυπ ἰῃ 60 δδβοῖ υἱ οὐπάοσγοίυγ, ΑΡΟΙ πο ἀυςὶ 

ορἸοηἶδ5 δοδοίϊδιμ ὈΓΟΠΙἰδἰ586, δ' πούοβ ἰῃ [{8]18Π} σΟΙΟΠΟς 

ἀράυοογοῖ. (53) Ηἴῃς γορυϊδηίο8, ηδἰἰΥἱ 8 (15 ̓ ρϑογυ τι Αρο- 

᾿ΐπ , ΡῈ ΘΓ ἴἀ5 δυΐίο πὶ ΟΠῚΠ65 μᾶγί(6Γ 608 σΌγδΔΙη ροββὶθδθ. 

ΡᾶΓ 6886, υἱ εἶξῃοβ δογιπ) διηη οἰ {8 5656 ργϑβίθηϊ, ὁρ6- 

ΓΔΙΏ4Ὸ6 6856 ἀδηάδη, υἱ δυιίδηϊ, 40 ἀείπαάς Ἰἰοφυΐ ρο8- 

δἰπί, φυδυθ Υἱᾶ δὰ βοπροίπί οι μογγοοίυγὶ δίηΐ, ἤδπο ἰπ- 

ατγοάϊοπάδπι 8.δἰΐπ| ἰΐδ 6686, υἱ 608 δοαυδπίας, 4υἱ 60 ρμ6Γ- 

γϑηΐδϑοηΐ, Π6. ὕπαυδῆη δοηϊογὶ 08 ΟὈΪΟαυδηίυΓ : δὶς οπίπὶ 

ἵπ Ροβίθγυ!ἢ ᾿0Γ6 ἰρθ08 4ΠΟ0η1|6 ὀχδοίηυγοβ, υἱ πα ἃ ᾿υηΐο- 

τίυυβ ἱπ) γᾶ δἰποίδηϊυγ. Ηἶΐδ ργεσορίϊβ πηογυΐξ, υἱ ΠΟΠ,Ο 

ἱΠ ἢ 800 ποιηΐῃθ, 864 ἀν υπ] ΟΠ 68 δρρα  δγοηί. 

ΧΙ. (54) Αρυὰ ὕχόγοβ γογῸ ἀθ βδογὶ οἱ β ἀἰβδογυ 856 (ογίυγ, 

ργηυπι αυϊάοιῃ, δίουϊ αἰΐσι, 4οἱ ργο ἰρβδγυμ βα]υΐίο τοΐδ 

οοῃοίρογεῖ, Ὀοηυπὶ ᾿ιοποδί 4116 6866 γα] ηξ, αυΐὰ (Δ 0.8 

ΕἸ (ἀνοϑηΐ, ἐδ 'ρ889 ἀθῦσγα ΙΓ πλ ἴδοσγα πηοἀοδίίδῃ), υἱ 

ἶρδοβ ργθοῖθιι βιι 8 μδρθδηΐ ργορ!ἰοβ, ἀοίηάε ἀϊίδ οἴεγεπάδ, 

αυδὲ βυΐδ ἰρ885 ΠηΔΏΐθ016 (οοἰδδοηΐ,, 684} 0 δἰῃθ πκἱμἰδίοτία 

δεγυογυπι δι δἀιμηογοπάδ, υἱ ρῥἰδορηίδε οἱ ᾿ἷ08 οἱ ίδγοϑ 

δίᾳυς {γα οὐρἀ6 τϑγοὸ οἱ δδηρυΐπα ἀδ0π) ἤθη σοἰεπάσπι, 

860 ἰδιῆδῃ τη1}}[8, α0δο] ἀδσῆυο υῃηπδηι δοοδαδιιγὶβ., δί 0} 

6866 ἱπηροπάοπα. Οὐυοὰ διυΐοιι δἰζἰποὲ ΘΔΓΌΠ) οὑπὶ Πι8- 

τ εἶἰβ οοπιπιογοίαπ), οοηδίἀάδγδγο ἰυ8δο[, ῥδγθηΐθδ χυοαῦς 

ταυτὶ βαχυὶ ἰδ ηίοῦ οοπμοοβαίδδθ, υἱ ρὶυ5 ἀ᾿ ἰσογοηΐ πιἃ- 

Γἰο5 4018π} 1|105 ἴῦδοδ, 4υὶ Υἱίδε 1158 δυςίογοδ οβδοηΐ, ἰάθοηι 
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τεχνώσαντας αὐτούς. Διὸ χαλῶς ἔχειν, ἣ μηδὲν ἔναν - 
τιοῦσθαι πρὸς τοὺς ἄνδρας, ἢ τότε νομίζειν νιχᾶν, 

ὅταν ἐχείνων ἡττηθῶσιν, (55) ΓἜτι δὲ τὸ περιβόητον 

γενόμενον ἀποφθέγξασθαι χατὰ τὴν σύνοδον, ὡς ἀπὸ 
ὃ μὲν τοῦ συνοιχοῦντος ἀνδρὸς ὅσιόν ἐστιν αὐθημερὸν 
προσιέναι τοῖς ἱεροῖς, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ προσύήχοντος οὐ- 

δέποτε. Παραγγεῖλαι δὲ χαὶ χατὰ πάντα τὸν βίον 
αὐτάς τε εὐφημεῖν, χχαὶ τοὺς ἄλλους ὁρᾶν ὅπως αὖ 

ὑπὲρ αὐτῶν εὐφημήσουσι χαὶ τὴν δόξαν τὴν διαδεδο- 
10 μένην μὴ χαταλύσωσι, μηδὲ τοὺς μυθογράφους ἐξελέγ- 

ξωσιν, οὗ θεωροῦντες τὴν τῶν γυναιχῶν δικαιοσύνην 
ἐκ τοῦ προΐεσθαι μὲν ἀμάρτυρον τὸν ἱματισυὸν καὶ τὸν 
χόσμον, ὅταν τινὶ ἄλλῳ δέη γρῆσαι, μὴ γίνεσθαι δὲ 
ἐχ τῆς πίστεως δίχας μηδ᾽ ἀντιλογίας, ἐμυθοποίησαν 

15. τρεῖς γυναῖχας ἑνὶ χοινῷ πάσας ὀφθαλμῷ “ρωμένας διὰ 

τὴν εὐχερῇ χοινωνίαν" ὅπερ ἐπὶ τοὺς ἄρρενας μετατεθέν, 
ὡς ὃ προλαδὼν ἀπέδωχεν εὐχόλως χαὶ ἑτοίχως τῶν 
ἑαυτοῦ μεταδιδούς, οὐδένα ἂν προσδέξασθαι λεγόμενον, 
ὡς μὴ οἰκεῖον αὐτῶν τῇ φύσει. (56) τι δὲ τὸν σοφώ- 

20 τατον τῶν ἁπάντων λεγόμενον χαὶ συντάξαντα τὴν 
φωνὴν τῶν ἀνθρώπων χαὶ τὸ σύνολον εὑρετὴν κατα- 
στάντα τῶν ὀνοιάτων, εἴτε θεόν, εἴτε δαίμονα,, εἴτε 
θεῖόν τινα ἄνθρωπον, συνιδόντα ὅτι τῆς εὐσεῤείας οἷ- 
χειότατόν ἐστι τὸ γένος τῶν γυναιχῶν, ἑχάστην τὴν 

45 ἡλιχίαν αὐτῶν συνώνυμον ποιήσασθαι θεῷ, χαὶ καλέσαι 
τὴν μὲν ἄγαμον Κόρην, τὴν δὲ πρὸς ἄνδρα δεδουένην 
Νύμφην, τὴν δὲ τέχνα γεννησαμένην Μητέρα, τὴν δὲ 
παῖδα ἐχ παίδων ἐπιδοῦσαν χατὰ τὴν Δωριχὴν διά- 
λεχτὸον Μαῖαν" ᾧ σύμφωνον εἶναι τὸ καὶ τοὺς γρησμοὺς 

80 ἐν Δωδώνη καὶ Δελφοῖς δηλοῦσθαι διὰ γυναιχός. Διὰ 
δὲ τῶν εἷς τὴν εὐσέδειαν ἐπαίνων πρὸς τὴν εὐτέλειαν 

τὴν χατὰ τὸν ἱματισμὸν τηλιχαύτην παραδέδοται χα- 
τασχευάσαι τὴν μεταβολήν, ὥστε τὰ πολυτελῇ τῶν 
ἱματίων μηδεμίαν ἐνδύεσθαι τολμᾶν, ἀλλὰ θεῖναι πάσας 

85 εἰς τὸ τῆς Ἥρας ἱερὸν πολλὰς μυριάδας ἱματίων. 
(52) Λέγεται δὲ καὶ τοιοῦτόν τι διελθεῖν, ὅτι περὶ τὴν 
γώραν τῶν Κροτωνιατῶν ἀνδρὸς μὲν ἀρετὴ πρὸς γυ- 
ναῖκα διαδεῤόηται, ᾿Οδυσσέως οὐ δεξαμένου παρὰ τῆς 
Καλυψοῦς ἀθανασίαν ἐπὶ τῷ τὴν Πηνελόπην καταλι- 

εὖ πεῖν, ὑπολείποιτο δὲ ταῖς γυναιξὶν εἰς τοὺς ἄνδρας 

ἀποδείξασθαι τὴν χαλοχαγαθίαν, ὅπως εἰς ἶσον χατα- 
στήσωσι τὴν εὐλογίαν. Ἁπλῶς δὲ μνημονεύεται, διὰ 
τὰς εἰρημένας ἐντεύξεις περὶ Πυθαγόραν οὐ μετρίαν 
τιμὴν καὶ σπουδὴν χαὶ κατὰ τὴν πόλιν τῶν Κροτω- 

40 νιχτῶν γενέσθαι χαὶ διὰ τὴν πόλιν περὶ τὴν Ἰταλίαν. 
ΧΙ]. (58) Λέγεται δὲ Πυθαγόρας πρῶτος φιλόσοφον 

ἑαυτὸν προσαγορεῦσαι, οὐ χαινοῦ μόνον ὀνόματος 
ὑπάρξας, ἀλλὰ καὶ πρᾶγμα οἰκεῖον προεχδιδάσχων 
χοησίμως. ᾿Βοιχέναι γὰρ ἔφη τὴν εἰς τὸν βίον τῶν 

δ. ἀνθρώπων πάροδον τῷ ἐπὶ τὰς πανηγύρεις ἀπαντῶντι 
ὁμίλῳ. Ὥς γὰρ ἐκεῖσε παντοδαποὶ φοιτῶντες ἀν- 
θρωποι ἄλλος κατ᾽ ἄλλου χρείαν ἀφιχνεῖται, ὁ μὲν 

χρηματισμοῦ τε χαὶ χέρδους χάριν ἀπεμπολῆσαι τὸν 
φόρτον ἐπειγόμενος, ὃ δὲ δόξης ἕνεκα ἐπιδειξόμενος 

(.5-πτικ} 

τοσίο (Δεϊυγᾶ8,, δὶ ν6ὶ ρ]8π6 Π0ἢ γοίγδθηγ πηδυύϊίι5, τοῖ ἢ 

(8.5) [ἡ ἰ»ῖο οοηνοβία 

[ογίυγ οἴΐδπ) ργομυη δϑθα ἢΠΠυἀ Ρ]υτγίπιογυ) δογηγοπίνυς 

δὶ οοιἰδηΐ, {111} 566 Υἱοἶδδ6 οχἰ ϑ(πηθηί. 

᾽Δεἰδίιιπι, πορα ὈΧΟΓῸπῚ ἃ τηδῦΐο 50 βυγροηίδιτι τ ῖτὰ 

Ρἰοίδίε δά 5δογὰ θϑάθπ) ἀἷδὲ 88 οοῃίεγγε ροβθ6, Δ 86 πῸ δυ- 

ἴοπι τίγο Πυπαυδηι. Ῥγοοορίς οἰΐδη) (οπιϊηἶθ, ροΓ ἰοΐδια 

υἱίδιηι 6 Πα ΟὨληδ [8 γογὈ 8 υἱἱ οἱ νἱάογα, υἱ γεἰϊηιΐ ᾳυοφας 

46 ἱρϑἰ5 θθηδ Ἰοψυδηΐυτ, 6. ρΡδϑδίπ) τυ]ρϑίδπι ρ]ογίδπη δρο- 

ἰεδηὶ δυΐ (θυ δγυπ) δογίρίογοβ πηοπάδεϊ! ἀγζυδηΐ, αὔὶ, 

αυυπ) πιυ ] όγυπὴ 05}{|᾿4ππ ὁχ 60 οοἢ ἰσογοπὶ, αυοὰ Βίπο (εβ- 

08 γοβίθϑ οἵ ογῃδιηοηϊᾷ 8118 ργοὸ γα παίδ οοπιπιοάοπῖ, 26- 

συ οχ ἢάύυςία 1114 1165 οἱ ᾿υγεΐδ οτἰδηίυγ, Πηχογυοῖ ταῦ 

ἸΙογοθ ἰγθϑ 000 σοπηπιθπὶ ΟΟμ]ο 0.388 Οὗ (δοῖ6 οοηδογίϊυ : 

ᾳυοά ρϑιπι δ Υἱγί!6 πὶ βαχυπι ἰγδηϑίαἰαπι, 4υ.δ8ὶ, φυὶ ρμεος 

δεορρίξ, ἰ5 τοδὶ ἔδοΐ]6 οἱ ἀδ βυΐβ ργοιηρία ἱπιρογί δὶ, Π6- 

6 π| ργομδίιγιπι 6866, υἱροίθ ἃ δέχυ ἱΠῸ δ) θῆσπι. 

(5660) Ὠείπάθ οὑπὶ, ᾳυὶ οπγηΐυπι (ογίν δϑρί οπιἰδβίπιος, 

αυΐᾳφυς ᾿υπιᾶπᾶπι γοοδ ἐῃ ογαϊΐηθπ) γούορὶί, οἱ υἱ μδυεῖς 

σοιῃρ]θοίδγ, ΠΟΙ ργίπηυ}8 ἰηγδηϊξ, οἷν ἀθὺβ ἰδ, εἶτα 

ἀατηοη, εἶν αὐνίηιβ ἤολο (πογὶξ, αυμπὰ (δαιίποῦπι ρους 

Ρἰοἰδιὶ ἀρα  ἰςϑίπηυ πὶ 6586 νἱἀδγοῖ, χυδη!θοῖ ο᾽υ5 δείδίεσζῃ 

(οεἶ556 ἀθ0 σορῃοηλίποηι, αἴ4ι6 Ἰηπυρίδη) ἀρ ρ 6 8556 ΟΟΓΕΝ, 

πηρίδπ) νΥἷρο Δ υηιΡλαπι, ᾿ἰθογοβ δηΐχϑιη Μαίγέπι. δτίδει 

Βοτγίοδ ἀϊδεοίο Μαλαπι: χυᾶὰ οὐὔπὶ Γα σοποίπογο, ᾳυοὰ εἰ 

ΡΟΓ τιὐ]αγοῖ Ὠοάοπα" οἱ Πρ! ρ κὶς ογϑου!ὰ οἀὐδηΐυγσ. ϊ5 8 

ῥἰεἰδία δγοθβϑὶ ἰδ Ἰδυάϊΐθιυν οἴοοίδη) 6566 διυηΐ ἰδηίδεη ἰην- 

τι! Ἰοποη), αἱ Υἱ ΠΟΥ θυ.8 γοϑι πηεῃ 18 ἃδουπιρὶ}8 ρεοίθοϑδ 

ΠΟῚ διῃρ) υ8 δυάογοηΐ ἱπάυογο τηυ]ογας, 86 οἴποδ ἰὼ 

[ΠῚ 0 }]0 ΖΦυποηΐβ ΘΟΠϑθογδγοηΐ πιυ} 185 νοϑί πὶ ταγτίδήος. 

(07) Ἑογίυγ οἱ ἰα!α φυϊὰ δῃδγγαβθβα, οἰγοᾶ γορίοποα, Οτοίο- 

πἰαίδγυπ πιδεὶ ἤάθπ) οὐρὰ ὑχόγοπ) οοἰο γδίδηπι 6846, ΘῸ 

υοὰ 0{Π|χθ6 πο δοοθρογὶί ἰππιογίδ ἡ δίοτ ἃ σδὶγρδοῦ 68 

ςοπάϊ(ίοπα υἱ Ῥοποίοροι ἀοδογογοῖ οὈδίδπι, γοδίδγο ἱσιίαγ, 

υἱ ᾿ΙΧΟΓΟΒ τηδι 5 δύδηι ργεϑίθηϊ νἱγτί 6 π, αυο ρᾶγὶ Ἰδυύςε 

υἱγίϑ 86 σχϑαυθηῖ. Ηἰ8 δ) οαυὶϊδ οπηηΐπο γι μδρογος ΒΟ 

ῥΡϑγιπὶ ᾿οπογίβ διυ 406 οἱ Ογοΐοηδ οἱ ρῈσ δῆς υγθοεῃ ἰῃ 

18}8 ραγίυ πι 6886 ἰγδα ἘΓ. 

ΧΙ. (28) Εογίυγ δυίεπι ῬγΓΙᾶρογδδ ᾿γίπηυ8 586 Δρρει ἴδϑδα 

ῬἢΠοϑορ θη, ΐὰ υἱ ποη ἰδηΐίυηι πονυπὶ ποιηθ ἰείγοάο- 

σογοῖ, 86 οἰΐδπ γοπὶ ποπιὶπὶ οοηνοηϊοηίθω) δῶ υἱ ες 

οἀοζογοῖ. δε] οοὶ Ππομπιέπιπι ἰῃ δῆς νἱ᾽ίδηι ἱπσγοβϑοῦδ) 

ἰυγῦα: δά 50]6ῆπ08 ἕοηγοηίυδ ργοβοϊδορηιὶ δέν θεν ΦΌΔ8 

αἀἰκίι. ὧι οηΐπι νδγίϊ ροπογίϑ Πυο οοπἤυυηϊ ὑπάϊᾳυς Ποαυὶ- 

Π6δ, δ ἰυϑ4ι6 αἰΐυηι δἰ δἱ ἤποπὶ Ὀγοροδί(ιιτ δΌςϊ, ἰιὲς Ρδ- 

ουηΐδο ᾿υσγίᾳι!α οδιιδ88 ΠιοΓο68 ἀἰγοηάϊηυτγυς, [16 εἰοηδ 

οδρίδπάς εδυξ88 τορογί8 οἀΐίυγυ8 ἀοουπιρηίαι  οεκίαθα 
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ἥχει τὴν ῥώμην τοῦ σώματος " ἔστι δὲ καὶ τρίτον εἶδος, 

καὶ τό γε ἐλευθεριώτατον, συναλιζόμενον τόπων θέας 

ἕνεχα χαὶ δηυαιουργημάτων καλῶν καὶ ἀρετῆς ἔργων 
’ κι , ’ «ὍὋ 7 

χαὶ λόγων, ὧν αἷ ἐπιδείξεις εἰώθεσαν ἐν ταῖς πανηγύ- 
’ 3 “ Η Ἁ 39 

5 βεσι γίνεσθαι" οὕτω δὴ χἀν τῷ βίῳ παντοδαποὺς ἀν- 

ὑρώπους ταῖς σπουδαῖς εἰς ταὐτὸ συναθροίζεσθαι. Τοὺς 

μὲν γὰρ χρημάτων καὶ τρυφῆς αἱρεῖ πόθος, τοὺς δὲ 
ἀρχῆς καὶ ἡγεμονίας ἵμερος, φιλονειχίαι τε δοξομανεῖς 
κατέχουσιν" εἰλικρινέστατον δὲ εἶναι τοῦτον ἀνθρώπου 

, ᾿ ΄- [ὲ τ0 τρόπον, τὸν ἀποδεξάμενον τὴν τῶν χαλλίστων θεωρίαν, 
ὃν χαὶ προσονομάζειν φιλόσοφον. (58) Καλὴν μὲν οὖν 
εἶναι τὴν τοῦ σύμπαντος οὐρανοῦ θέαν χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ 
φορουμένων ἀστέρων, εἴ τις χαθορῴη τὴν τάξιν, χατὰ 
μετουσίαν μέντοι τοῦ πρώτου καὶ τοῦ νοητοῦ εἶναι αὐτὸ 

15 τοιοῦτον. Τὸ δὲ πρῶτον ἦν ἐχείνῳ ἢ τῶν ἀριθμῶν τε 
χαὶ λόγων φύσις δι᾽ ἁπάντων διαθέουσα,, χαθ᾽ οὖς τὰ 
πάντα ταῦτα συντέταχταΐ τε ἐμμελῶς χαὶ χεχόσμηται 
πρεπόντως, καὶ σοφία μὲν ἢ τῷ ὄντι ἐπιστήμη τις 

ἡ περὶ τὰ χαλὰ πρῶτα χαὶ δεῖα καὶ ἀκήρατα καὶ ἀεὶ 

80 χατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα ἀσχολουμένη, ὧν 
΄“- 4 μὴ Υ ’ ᾽ 

μετοχῇ καὶ τὰ ἄλλα ἂν εἴποι τις χαλά, φιλοσοφία δὲ 
: ΄“ ’ ’ ἢ 

ἢ ζέλωσις τῆς τοιαύτης θεωρίας. Καλὴ μὲν οὖν χαὶ 

αὕτη παιδείας ἦν ἐπιμέλεια ἣ συντείνουσα αὐτῷ πρὸς 
τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐπανόρθωσιν. 

45. ΧΙ. (60) Εἰ δὲ καὶ πιστευτέον τοσούτοις ἱστορή- 
σασι περὶ αὐτοῦ παλαιοῖς τε ἅμα οὖσι χαὶ ἀξιολόγοις, 

μέχρι τῶν ἀλόγων ζώων ἀναχλητιχόν τι καὶ νουθετιχὸν 
ἐχέχτητο Πυθαγόρας ἐν τῷ λόγῳ, διὰ τούτου συμόι- 
θάζων, ὡς διδασχαλία πάντα περιγίγνεται τοῖς νοῦν 

80 ἔγουσιν, ὅπου χαὶ τοῖς ἀνημέροις τε χαὶ ἀμοιρεῖν λόγου 
νοαιζομένοις. 'Γὴν μὲν γὰρ Δαυνίαν ἄρκτον, χαλε- 
πώτατα λυμαινομένην τοὺς ἐνοίχους, κατασχών, ὥς 
φασι, χαὶ ἐπαφησάμενος χρόνον συχνόν, ψωμίσας τε 
μάζη καὶ ἀχροδρύοις καὶ δὁρχώσας μηκέτι ἐμψύχου ̓  

80 χαθάπτεσθαι, ἀπέλυσεν, ἡ δὲ εὐθὺς εἰς τὰ ὄρη χαὶ τοὺς 
δρυμοὺς ἀπαλλαγεῖσα οὐκέτ᾽ ἔκτοτε ὥφθνυ, τοπαράπαν 

ἐπιοῦσα οὐδὲ ἀλόγῳ ζώῳ. (δι) Βοῦν δὲ ἐν Γάραντι 
ἰδὼν ἐν παμμιγεῖ νομῇ χαὶ χυάμων χλωρῶν παραπτο- 
«μένην, τῷ βουκόλῳ παραστὰς συνεθούλευσεν εἰπεῖν τῷ 

40 βοὶ τῶν κυάμων ἀπέχεσθαι.. Προσπαίξαντος δὲ αὐτῷ 
΄ῳ , 4 ᾿ἤ «“ ἢ “᾿ ᾿Ὶ -- ὲ 

τοῦ βουχόλου χαὶ οὐ φήσαντος εἰδέναι βοϊστὶ εἰπεῖν, 
᾽ 2. Δ ϊ ΄“ῳ , , ζω 

εἰ δὲ αὐτὸς οἷδε, περισσῶς καὶ συμθουλεύειν, δέον τῷ 
- ᾿ γ.Χ . , 17 ᾿ βοῖ παραινεῖν, προσελθὼν αὐτὸς καὶ εἷς τὸ οὖς πολλὴν 

ὥραν προσψιθυρίσας τῷ ταύρῳ, οὐ μόνον τότε αὐτὸν 
46 ἀμελλητὶ ἐχόντα ἀπέστησε τοῦ χυαμῶνος, ἀλλὰ χαὶ 

εἰσαῦθις λέγουσι μηχέτι γεγεῦσθαι χυάμων τοπαράπαν 
τὸν βοῦν ἐχεῖνον. Μαχροχρονιώτατον δὲ ἐν τῇ Τά- 
ραντι χατὰ τὸ τῆς “Ἥρας ἱερὸν γηρῶντα διαμεμενηχέναι 
τὸν ἱερὸν ἀνακαλούμενον Πυθαγόρου βοῦν ὑπὸ πάντων, 

δ0 ἀνθρωπίναις τροφαῖς σιτούμενον, ἃς οἱ ἀπαντῶντες 

αὐτῷ προσώρεγον. (4) Ἀετόν τε ὑπεριπτάμενον 
΄“«ῳ “ ΓῚ 

Ολυμπίασι προσομιλοῦντος αὐτοῦ τοῖς γνωρίμοις ἀπὸ 
τύχης περί τε οἰωνῶν χαὶ συμδόλων καὶ διοσημιῶν, 
ὅτι παοὰ θεῶν εἶσιν ἀγγελίαι τινὲς χαὶ λόγοι τοῖς ὡς 
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εἰΐδη ἰογίϊ τ σοηῖβ, ἰάχυδ πιᾶχίπη ἱπσοπυυπ), θογυτὰ αυΐ 

πδίυγαπι ἰοσογυπ) οἷ δἰ σὰ πηδηιϊ οἰδθογαία οἱ (γι - 

ἀϊηΐ5 ἀοοίγπο406 δροοϊπιἰπᾶ ἰἱπ υ υϑηηοα ϊ πυπαϊη!5 οκἰ πα 

δοἰϊ 6 σοπίοπηρ!δίατὶ νοπίυηίϊ : [18 οἰἰδπη 80 ἴῃ Υἱία ἀΐ νογβᾶ 

δ6 4! οηῖ65 ΠΟΠΗΏ68 ἰῃ Ὀηυπ) σοηργορδγὶ. ΑἸΪ05 6Π1ΠΔ ΘΟ. ἢΐ9 

οἴ Ἰυχυγίοἱ οδρὶ( ἀσβιἀογίλ, 8|108 γορῃδηάὶ εἰ ἐπηρογαπάϊ 

(εποΐ ουρίο, Ἰἰιοπογυμηαια οοπίθηϊο ἱπδηΐβ : δἰ ποογί 55]- 

ΓΔΠιὶ τόγοὸ Ὠοηηϊπυπι 68Π0) 6856 ΓΔΙΪΟΠδη), 48 ἴῃ ΓΟΌΒ 

ρυ]οογγ πιΐ8 ἱπίυ θη 19 οσσυραοίυγ, ΘΔ Π)4116 ἃ 56 ΡΠ] ΟΘΟΡ]ΠΔΠῚ 

ρρΕΙΙαγὶ. (59) 1ἰ8ατ6 ρυϊογυῃ αυϊάθη) 6856, ὑπ γ ΓΞ Ὲ1 ΠῚ 

σώϊυπι, ἀϑίγογυμηαιεο ἰῃ 60 ἀδουγΓοηςυπὶ ογάϊῃθπ), δὶ 4υ}8 

ὁοι]ο8 60 ἰπίοηάαΐ, ἰμἰιογὶ, ὙΘΓΌ ΠΏ ΠΟῚ 6856 (86, ηἰδὶ 405 

ρὑγίπηυπ ᾿Π]υὰ μαθοαὶ, φυοά πιοηὶς ἰδηΐυπι σοι ργε επάϊξυγ. 

Ρεγϊυπ γόγο ἢ" ογαῖ πδίυγα Ὠυ πη ΓοΓυΠ τα 40 6 ΡῸΓ 

οηηΐᾷ 566 ἰπβίμυδηϑ, βδοουπάυπ,μ 408} ἰθ5. υπηΐϊνογρᾶ ΓΘΟίΘ 

οτάϊπαία οἱ οοῃηπηοάα ογηδίδ διηΐ, οἵ βαρίθη ἃ αυΐά πὶ 

γογὰ βοϊθηϊΐδ αὐυδράδηη, 408 γογβαῖιγ οἶγοᾶ 9] γᾶ, 68Δ40}6 

Ὀγίπια, ἀϊνίηα οἱ ἱποογγιρί Ὠ}}Π 8, αυδθαι16 Θοἄ6Π) ΒαπΊροΓ 

Ἰη0ο 86 θοαπὲὶ, Οὗ αυοταπ) ΟΟΠΊΠΊΠΠΙΟΠ6 ΠῚ οἰΪ8Π| ΟοἴοΓἃ 

Ῥυϊογα χυΐβ ἀϊχαγίἑ, ρ!Π]Οϑορ δ Υ6 ΓΟ, ἰν}118 σΟΠ ΘΠ }}}8- 

(ἰοηίβ 5ἰυάίυπ). Οὐδτγα οἱ ρυ]οῦᾶ ἰδία ᾿πβι! {ο8 οἰ!Γἃ ογδὶ 

δὺ ἶρ50 ἰιοπηϊηἰ ὕυυ8 σογγίροπαΐδ ἀ65(η8[8. 

ΧΙ. (60) Ουοάϑί ἤάε5 ᾿δροπάδ οβΐ ἰοΐ δη([1υ}8 51π}1}} 

οἱ οσγομὶ 5 νἱγῖβ, φιὶ ἀθ 60 τηοιπογία; ἰγδάἀϊἀογιπΐί,, Πρ θδὶ 

ΡΥ ΠΙᾶρογο ογδίϊο δἰίαυὶ,, φιιοὰ γν6] δὰ δηϊ πη} πὶ γί! π0 

ἀοβιϊυἱογαπ οοποϊδἰίοποιη οἱ δάπιοηϊ ἰοπθη ρογἰπογοῖ, 

400 ἱπϑιϊΠἰοπα ἴῃ πλαπίθ ργ αἰ {|5 οπηηΐα οἴἢοἱ ρο356, 4υδη- 

ἀοφυΐάδιν ἐπ ᾿(ἐγί8 αυοίυθ δῃϊπ)8}} 018 οἱ αὐ! ται οη }8 

ὀχρογίία ρυϊδηίυν, ἀοπιοπδίγαθαί, Νὰπι δαυπῃίδῃι ὑγεᾶπιὶ, 

γᾶν ϑβίπηα ἱποοίδβ ἰηδϑἰδπίοπι),, οἀρίδπι, αἱ δ'υμί, οἱ βα{13 

ἄϊα πρδηι ἀδιηυϊοΐδηι, οἤδαυα οἱ [γυοἰἸ 5 οἰ θαΐαπι οἴ }Γ6- 

Ἰυγᾶπάο δἀδοίδηι, πὸ υἰυθηι δ ἀπιρ 08 δ {ἰησογεῖ,, ἀἰμηἰδί!, 

{16 γϑγο βδἰαϊίπι 'ἰπ πηοηίθβ οἱ Ἰυνῖγᾶ 5118 γϑύθγϑᾶ ἰῃ ρΟΒἐ ΓΌΠΙ 

Π0ῃ ο6ϑ8[ γἱβᾶ ἴῃ {}}0π| Δπί πη] ἰγγααγο. (61) Οὐμηι γοργὸ Ρὸ- 

γα πὶ Ταγοηίὶ ἰῃ ράδουο οπηηἰ θη 8 [ΘΓ 8 ορρ] εἴο οἰΐδπι Υἱ- 

τίἀο5 (045 οομπηράοπίοπι υἱάογοί, Ὀυθυ]ουπὶ Ὠογίδίυ8 οοὶ, 

υἱ Ὀογεϊη (Δθΐδ δρβίϊπογα Ἰυθογοί. Αἱ Ὀ0Ρ0]Οι15 απ ἰγγὶ- 

ἀοτγοῖ ουπὶ οἱ 86 θονδίϊπι Ἰοαυΐ ρο586 πορᾶγοί, δἰ ὐΈγοὸ 'ρ88 

ρΡοββαΐῖ, ποῦ 6886 ΟἹ ἰιογίδγοίυγ, ἀπ ὈΟν πὶ ῬΟΓί 18 διϊ- 

πλοπογα οροτίεγεξ, δὰ διιγεπὶ ὈΟΥΪ5 δοοοβδὶί, ταῦ [8406 ἰῃ- 

βυξυγγαιία Ποη δοϊυπι οοοϊξ, υἱ δυἃ Βροπία δἰδίϊ π) (8018 

δκ πογοῖ,, γϑγπι οἰΐδπιὶ Ροβί!Πδ ὈοΥδπι {ΠΠπ πὶ δία πί Πα - 

υδιη (088 ἀδσιδίλεθ6. Ευπάδπι Ταγοης! δριιὰ Ψυποηί": 

(οπηρίυπι, βδογύυπ ΡγΓᾶρογα ὈΟΥΘπ συ] 80 ΔρρΕἸ]δέμπι, {μι|- 

τῆ8ηο Υἱοία ἃ ηυο!] θεῖ οἰδαίωπι ἀἰυ ἰββ᾽ πη υἱχίββα. (62) Ποῖη 

ΟἸγπιρίθο, φυυπι (οτίο ἀἰβοίρυ}}8 Ἔχρομογοῖ, ἃν 68 εἴ ομηΐπᾶ 

οὐὐἰοδιίδαια δυβρί οἷα ἃ ἀἰΐΐδ πὶ σδγα ῥἰἰδ ἰδ ἀπηδη {0118 

΄υιδ8ὶ φιοδάδπ) πυῃίϊο08 δΔίηι 8 γοσθ8, 840}}8Ππ| Βυρογτ οἱ" - 



80 ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂. 

ἀληθῶς θεοφιλέσι τῶν ἀνθρώπων, χαταγαγεῖν λέγεται 
χαὶ χαταψήσαντα πάλιν ἀφεῖναι. Διὰ τούτων δὴ χαὶ 
τῶν παραπλησίων τούτοις δέδεικται τὴν Ὀρφέως ἔχων 
ἐν τοῖς θηρίοις ἡγεμονίαν χαὶ χηλῶν αὐτὰ χαὶ χατέχων 

5 τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος τῆς φωνῆς προϊούσῃ δυνάμει, 
ΧΙΥ͂. (65) ᾿Αλλὰ μὴν τῆς γε τῶν ἀνθρώπων ἐπιμε- 

λείας ἀρχὴν ἐποιεῖτο τὴν ἀρίστην, ἥνπερ ἔδει προει-- 
ληφέναι τοὺς μέλλοντας καὶ περὶ τῶν ἄλλων τὰ ἀληθῆ 
μαθήσεσθαι. ᾿Εναργέστατα γὰρ καὶ σαφῶς ἀνεμί- 

ι᾽ο μνησχε τῶν ἐντυγχανόντων πολλοὺς τοῦ προτέρου βίου, 
ὃν αὐτῶν ἥ ψυχὴ πρὸ τοῦ τῷδε τῷ σώματι ἐνδεθῆναι 
πάλαι ποτὲ ἐδίωσε, χαὶ ἑαυτὸν δὲ ἀναμφιλέχτοις τεχ- 
μηρίοις ἀπέφαινεν Εὔφορθον γεγονέναι, Πάνθου υἱόν, 
τὸν Πατρόκλου καταγωνιστήν, χαὶ τῶν Ὃμηριχῶν 

15 στίχων μάλιστα ἐχείνους ἐξύμνει χαὶ μετὰ λύρας ἐμ- 
μελέστατα ἀνέμελπε καὶ πυχνῶς ἀνεφώνει τοὺς ἐπιτα- 

φίους ἑαυτοῦ, 

Αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, 
πλοχμοί θ᾽, οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκχωντο. 

40 Οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης 
χώρῳ ἐν οἱοπόλῳ, ὅθ᾽ ἅλις ἀναθέδρυχεν ὕξωρ, 
καλόν, τηλεθάον, τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι 

παντοίων ἀνέμων, καΐ τε βρύει ἀνθεϊ λευχῷ, 
ἐλθὼν δ᾽ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ 
βόύρονυ τ᾽ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ᾽ ἐπὶ γαίῃ" 
τοῖον ΠΠάνθον υἱὸν ἐυμμελίην Εὐὔφορδον 
Ἀτρείδης Μενέλαος, ἐπεὶ χτᾶάνς, τεύχε᾽ ἐσύλα. 

Τὰ γὰρ ἱστορούμενα περὶ τῆς ἐν Μυχήναις ἀναχειμένης 
σὺν Τρωϊχοῖς λαφύροις τῇ ̓ Αργεία “ρα Εὐφόρθου τοῦ 

80 (Ὀρυγὸς τούτου ἀσπίδος παρίεμεν ὡς πάνυ δημώδη. 

Πλὴν ὅγε διὰ πάντων τούτων ἐῤουλόμην δειχνύναι 
ἐκεῖνό ἐστιν, ὅτι αὐτός τε ἐγίνωσχε τοὺς προτέρους 

ἑαυτοῦ βίους καὶ τῆς τῶν ἄλλων ἐπιμελείας ἐντεῦθεν 
ἐνήρχετο, ὑποιιμνήσχων αὐτοὺς ἧς εἶχον πρότερον 

85 ζωῆς. 

ΧΥ͂. (ὁ) Ἡγούμενος δὲ πρώτην εἶναι τοῖς ἀνθρώ-- 
ποις τὴν δι᾽ αἰσθήσεως προσφερομένην ἐπιμέλειαν, εἴ 
τις χαλὰ μὲν ὁρῴη χαὶ σχήματα χαὶ εἴδη, χαλῶν δὲ 
ἀχούοι ῥυθμῶν καὶ μελῶν, τὴν διὰ μουσικῆς παίδευσιν 

40 πρώτην χατεστήσατο διά τε μελῶν τινων χαὶ ῥυθμῶν, 
ἀφ᾽ ὧν τρόπων τε καὶ παθῶν ἀνθρωπίνων ἰάσεις ἐγί- 
νοντο, ἁρμονίαι τε τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, ὥσπερ 
εἶχον ἐξ ἀρχῆς, συνήγοντο, σωματιχῶν τε καὶ ψυχιχῶν 
νοσημάτων χαταστολαὶ χαὶ ἀφυγιασμοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπε- 

46 νοοῦντο. Καὶ νὴ Δία τὸ ὑπὲρ πάντα ταῦτα λόγου 
ἄξιον, ὅτι τοῖς μὲν γνωρίμοις τὰς λεγομένας ἐξαρτύσεις 
τε χαὶ ἐπαφὰς συνέταττε χαὶ συνηρμόζετο, δαιμονίως 
μηχανώμενος χεράσματα τινῶν μελῶν διατονιχῶν τε 
χαὶ χρωματιχῶν χαὶ ἐναρμονίων, δι᾿ ὧν ῥαδίως εἰς τὰ 

δ0 ἐναντία περιέτρεπον καὶ περιῆγον τὰ τῆς ψυχῆς παθη 

νέον ἐν αὐτοῖς ἀλόγως συνιστάμενα χαὶ ὑποφυόμενα, 
λύπας καὶ ὀργὰς χαὶ ἐλέους καὶ ζήλους ἀτόπους χαὶ φό- 

ῥους, ἐπιθυμίας τε παντοίας χαὶ θυμοὺς χαὶ δρέξεις 
Χαὶ χαυνώσεις χαὶ ὑπτιᾶάνητας χαὶ σφοδρότητας, ἐπαν- 

(126---1ὴ 

ἰδηΐθπ) 6 δι} ̓ πιὶ δυπι ἀδάαχίεδα τηδηυ 0 ρδὶραίδη ἰΐο- 

Γυπ) ἀἰπηἰδέδδα ἰογσυηΐ. Ἐπ Πὶδ οἱ κἰμξθὼβ ἀρρᾶγοί, 688- 

ἀδε ἰρδπι 408π| Οτγρίιδαπι ἰῃ (δγδα μδυΐδεα υἱτ, Ἔδεηῦε 

τηδηϑθοίδοογο οἱ βοῖὶδ τοοῖβ ᾿υπιδηδε ροίοδίδίς δοϊέξρεθ 

Ρο(υ 566. 

ΧΙΥΝ. (63) Αἱ σνϑῦοὸ ουπὶ ποιηϊπίθυϑ δροηάϊ ἰπἸεἶυ πὶ (δοἷ 

ορ ἰπηυπη, ἀυήη 68 ρηυπὶ ἰἢ 06 ἀοουϊί, 4.85 ρεδοραγαδγεωὶ 

δηΪΠΊ06 δὰ γτὸογίίδίοθιῃ οἰΐδπὶ ἰῃ 8}118 τοῦ οοχποδοοθδθάδηι. 

Νάπι πηυ]} 08 ὁχ οἷθ, αιὲ 6.8 υἱοδηίΐυγ [Ἀπ] ἰδεϊἰδΐα, ρμετο- 

Ρίευθ οἰαγίβαυς πᾶ ϊο δ δἀιπιοηοθδί ρείογί5 Υἱίδδ, ᾳυᾶϊ 

δηΐηᾶἃ ἰρϑογυη), δηΐου δη) ἰδίϊ 8]}[|ρ5 8.8 6856 σογρογὶ, [δια 

ΟἸΐπὰ ρογορίβδεΐ, ϑοαῸθ ἰρϑυπ οογ ἰββίπλἰ8 ἀγρυπιοηςί ἀδ- 

πιοηδίγαδαί Ευρ!ογθυπ) (υ͵856, ῬΑη ιν δἰία τ, αἱ Ῥαΐτο- 

οἰυπ) ἀον!οἰξ, δίχυο ἱπίογ Ἡοπηεγὶ γυογϑυβ ἱπργίπιὶδ ἰδσάδυθαὶ 

οἱ δὰ ᾿γγᾶπι βεἰ{ἰ55 6 οδηίΐδίοδβ ογοῦγο ἰῃ οὔ μδροῖδὶ {1165 

δἰ δὲ δορυ !ογα!θβ : 

Αεῇ Οἱ πιδάυἱα ἴμ50 ΘΟ. ρυ ογὰ ογυογο, 

Τοπιίδ4!!α σαρβα γί 65 ΔΓ0 ἀγβοηίοσθδ γονίποίδ, 
Ουσλία ροῦ φεἰδίθῃ Υυἱγ δη9 ρβογπιθη οἱΐνῶ 

δου ἀρτίοοία ἰπ σαπιρο ργούυοὶς ἀησηο, 
4ιιᾶπι γίβαὶ δ! δρδὺ νἱοίπ εἰσπίι5 ὑπ 5, 
δι απ πιυ!οδηὶ δηΐπ)δ ΟἰΘΙ ΘΠ 0.5 δυσίδ, 

ἰβίδαυς σἀπάοηπίϊ γὙϑοϊῖϊ δεϑ6 ὑπάϊχι οτζα: 
δῖ εἰ (ογία γλῖ το οηθητὶ ἰυτοὶπς υοηϊυϑ, 

δἰογηὶϊ ᾿ευπιὶ Α[Πἰρίϊψ6 ἐπι ἐδ δίιγρε γον} ληι : 
ἰδίοιη Ῥαπιποίά δι ἀσῥεςσίαπι γυϊηοτὸ ΔΟΟσθΟ 
Αἰεγίάδ5 νἱϊὰ ὀχυΐμιπ βροὶ δαὶ οἵ ἀγημίδ, 

Ουα γογὸ ἰγδάιϊι πίων ἀ6 Ρ] ΓΥρὶδ ἢι}08 ἘῸρΡοτΟὶ δουΐο ἰηῖες 

818 Τγοᾶπᾶ βρο δ Μγύθηίβ ᾿υηοπὶ Αγρῖνα: ἀράϊοδίο, υἱ 

ΟὨληἶπΠ0 Υυϊμαγία ργεογη 08. Αἱ δηΐπι 4υοα μὲς ομμὲδ 

ἰδίῃ οο ἱπάϊσαγα τ ὶυΐ, Πος 6βὲ, ε ἱρδπι υἱΐδιη 80 8π| 85- 

ἰοδεῖδπὶ οορῃοΥ δθ6, οἱ Ὠοιηΐπιιπ) ἰη(ογημγδίίοηδιι ἰδ 

διιξρίεδίι πὶ 6556, αυοὰ |ΠΠ|8 υἱίδο μείογὶ 5 πγοιμογίδια γοίγὶ- 

οἀγοῖ. 

ΧΥ. (64) Ουυηι γογῸ Οχ δἰ πηᾶγοῖ,, ῥγδηι ᾿οιηϊοίρας 

δὶ θοπάδι) 6556 ΟοἰΓἂπ) 4.5 δομϑυυπ) δυχὶο υἱδίαγ, οἱ 

δὶ Ὀυϊοτδθ αυΐβ νἱάοὶ ἤσυγδθ δίαυθ [Ὀγιηδβ, ρυϊογοεαυς 

διὰ πηοάοβ δίᾳυρ ἐδηίυ8, ἃ πιυδίοδ ἀοορηῃάϊ (δοὶΐ ἰηἰἑυεο 

τιοάυ δι οηΐδυβ φυϊθυκάδη; οἱ γῃ Ἐπ), αυΐϊθὺβ τοτοδ δα - 

[Ὡ8Π08 δίᾳιια δἴδοϊυϑ ρογβδηδγοὶί οἱ δηϊην (δου 2 ίυπ) οοα - 

νοηἰοη(ΐδηι, 4υ8}}5 Δ ἰηἰἶο (πογαὶ,, γοδι ογεῖ, σογροεϑαυς 

οἱ δηΐπηὶ πιογθογυῖ (ὑσδη ἰηνοηῖγοί οἱ τηράοίδι). ΕΠ δδκιο 

ΟΟΙΠΠΘΠΊΟΓδίΐομθ ργδὲ οοἰογὶβ ἀϊμσηυπι οδὲ, θαπὶ ἀϊδοϊρυλὲδ 

διιἰΒ ἰ||085, αυἱ τοοδηΐίυγ, δρῃρδγδίυβ πηυΞξίοῦα εἰ οοηίγθεῖδ- 

(ἰοπθ8 ργερβογί ρδίβδδθ οἱ Ὁοποί 83,6 » ἀϊνίηδ ᾳυδάδαηι δοϊοτ} Δ 

τποαἀυϊαϊίοποθ ἀἰϊαίοπίοδα οἱ σὨγοπιδίϊοδβ εἰ οπιιδγιηοηίς ἂς 
ἰοπιρογδηίθηγ, 4υἱδυ8 (Δ οἷ 6 ἰῃ οοῃἐγαγίδιῃ ρᾶγίοωι Ποςίεγεοιοϊ 

οἱ οἰγοιπαβογθηΐ γε] ἢ [ἰΟΓ68 δηΐπη86 ἃροίι5, αυὶ Γοοδ 8 

οοπίγδ τγδιοηδπηλ ἰη ἰ1}}}5 δυ ογίΐ οβϑϑρηϊξ, ἰγἰδι {ἰ8π} οἵ ἰγδῦη 

οἱ πιἰβογοογάΐδιῃ)ΒἨ οἱ οπλυ αἰ 0065 δὐδιγὰδθ οἱ {ἰπιογόπι 

γι δ8716 Οὐρία 65, ἰΐοπι ἰγδουηάΐδηι οἱ ἀρρεῖ 05, δῃ]- 

τὐΐ 6 ἰηθαί! οπρηι οἱ γοπ)ἰβδοηθη) δίᾳιο το οπιοη πὶ, δὰ 



(ι24----0.) 

ορθούμενος πρὸς ἀρετὴν τούτων ἕχαστον διὰ τῶν 
προσηκόντων μελῶν ὡς διά τινων σωτηρίων συγχεχρα- 
μένων φαρμάχων. (6) ᾿Επί τε ὕπνον ἑσπέρας τρεπο- 
μένων τῶν ὁμιλητῶν ἀπήλλαττε μὲν αὐτοὺς τῶν ἦμε- 
ρινῶν ταραχῶν καὶ ἐνηχημάτων, διεχάθαιρέ τε συγκε- 
χλυδασμένον τὸ νοητικόν, ἡσύχους τε χαὶ εὐονείρους, 
ἔτι δὲ μαντικοὺς τοὺς ὕπνους αὐτοῖς ἀπειργάζετο. 
᾿ἈἈπὸ δὲ τῆς εὐνῆς πάλιν ἀνισταμένων τοῦ νυχτερινοῦ 
χάρου καὶ τῆς ἐχλύσεως καὶ τῆς νωχελίας αὐτοὺς ἀπήλ- 

10 λαττε διά τινων ἰδιοτρόπων ἀσμάτων χαὶ μελισμάτων 
ψιλῇ χρούσει λύρας ἢ καὶ διὰ φωνῆς συντελουμένων. 
'Ἑαυτῷ δὲ οὐχ ἔθ᾽ ὁμοίως δι’ ὀργάνων ἢ καὶ ἀρτηρίας 
τὸ τοιοῦτον ὃ ἀνὴρ συνέταττε χαὶ ἐπόριζεν, ἀλλὰ ἀρ- 
ρήτῳ τινὶ καὶ δυσεπινοήτῳ θειότητι χρώμενος ἐνητέ- 

16 νιζε τὰς ἀχοὰς χαὶ τὸν νοῦν ἐνήρειδε ταῖς μεταρσίαις 
τοῦ χόσμου συμφωνίαις, ἐναχούων, ὡς ἐνέφαινε, μόνος 
αὐτὸς καὶ συνιεὶς τῆς χαθολιχῆς τῶν σφαιρῶν χαὶ τῶν 

χατ᾽ αὐτὰς χινουμένων ἀστέρων ἁρμονίας τε καὶ συνῳ- 
δίας, πληρέστερόν τι τῶν θνητῶν χαὶ χαταχορέστερον 

30 μέλος φθεγγομένης διὰ τὴν ἐξ ἀνομοίων μὲν καὶ ποιχί- 
λως διαφερόντων ῥοιζημάτων, ταχῶν τε καὶ μεγεθῶν 
καὶ ἐποχήσεων, ἐν λόγῳ δέ τινι πρὸς ἄλληλα μουσι- 
χωτάτῳ διατεταγμένων, χίνησιν χαὶ περιπόλησιν εὖ- 
ἐνεστάτην ἅμα χαὶ ποιχίλως περιχαλλεστάτην ἀπο- 

85 τελουμένην. (66) Ἀφ᾿ ἧς ἀρδόμενος ὥσπερ καὶ τὸν 
τοῦ νοῦ λόγον εὐταχτούμενος χαὶ ὡς εἰπεῖν σωμασ- 
χούμενος εἰχόνας τινὰς τούτων ἐπενόει παρέχειν τοῖς 
ὁμιληταῖς ὡς δυνατὸν μάλιστα διά τε ὀργάνων χαὶ διὰ 

ψιλῆς τῆς ἀρτηρίας ἐχμιμούμενος, ἑἙαυτῷ γὰρ μόνῳ 
80 τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων συνετὰ χαὶ ἐπήχοα τὰ χοσμιχὰ 

φθέγματα ἐνόμιζεν ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς φυσιχῆς πηγῆς τε 
χαὶ ῥίζης, χαὶ ἄξιον ἑαυτὸν ἡγεῖτο διδάσχεσθαί τι καὶ 

ἐχμανθάνειν χαὶ ἐξομοιοῦσθαι κατ᾽ ἔφεσιν χαὶ ἀπομί- 
μησιν τοῖς οὐρανίοις, ὡς ἂν οὕτως ἐπιτυχῶς πρὸς τοῦ 

858 φύσαντος αὐτὸν δαιμονίου μόνον διωργανωμένον, ἀγα- 
πητὸν δὲ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὑπελάμθανεν εἰς αὐτὸν 
ἀφορῶσι χαὶ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ χαριστήρια δι᾿ εἰκόνων τε 
χαὶ ὑποδειγμάτων ὠφελεῖσθαι χαὶ διορθοῦσθαι, μὴ 
δυναμένοις τῶν πρώτων χαὶ εἰλιχρινῶν ἀρχετύπων 

40 ὡς ἀληθῶς ἀντιλαμδάνεσθαι " (67) χἀαθάπερ ἀμέλει χαὶ 
τοῖς οὐχ οἵοις τε ἀτενὲς ἐνορᾶν τῷ ἡλίῳ διὰ τὴν τῶν 
ἀκτίνων ὑπερφέγγειαν ἐν βαθείᾳ συστάσει ὕδατος ἣ χαὶ 
διὰ τετηχυίας πίσσης ἢ χατόπρου τινὸς μελανχυγοῦς 
δειχνύειν ἐπινοοῦμεν τὰς ἐχλείψεις, φειδόμενοι τῆς τῶν 

46 ὄψεων ἀσθενείας αὐτῶν χαὶ ἀντίρροπόν τινα χατάληψιν 
αὐτοῖς τὸ τοιοῦτον ἀγαπῶσιν, εἰ χαὶ ἀνειμενωτέραν 
μηχανώμενοι. 'Γοῦτο φαίνεται χαὶ ᾿Εμπεδοχλῆς περὶ 
αὐτοῦ αἰνίττεσθαι καὶ τῆς ἐξαιρέτου χαὶ θεοδωρήτου 
ὑπὲρ τοὺς ἄλλους διοργανώσεως, ἐν οἷς φησίν" 

δὺ ἦν ὃέ τις ἐν χείνοισιν ἀνὴρ περιώσια εἰδώς, 
ὃς δὴ μήχιστον πραπίδων ἐκτήσατο πλοῦτον, 

παντοίων τε μάλιστα σοφῶν ἐπιήρανος ἔργων᾽ 
ὁππότε γὰρ πάσαισιν ἀρέξαιτο πραπίδεσσιν, 
ῥεῖά γε τῶν ὄντων πάντων λεύσεσχεν ἕχαστον, 
καί τε δέχ᾽ ἀνθρώπων καί τ᾽ εἴχοσιν αἰώνεσσι. 

ΙΑΜΒΙΙΟΗΙ ΡῈ ΡΥΤΗΛΟΟΆΪΙΟΑ ΥἹΤΑ ΧΙΥ. ΧΥ. δι 

τοοίαπι Υἱγίυ 6 πογημδπ γουοσδηίοπι ἢΟΓΙΙΠ} δἰ συ δ ΘΟΏΥ 6. 

πίε! αιοάἀυϊαίίοης νοΐ πηραϊοδηγθα 18 88} γί ϊι18 ἰδ γνὸ- 

Γαΐδ. (65) Εἰ υεῦρεγὶ ουθδίίυπι ἰΐαγοδ ἀἰϊδοίρυ!ο8 ἃ ἀἰιγπὶβ 

ρμεγίγυδίίοηίδυβ οἱ γογαπὶ δοίδγυπι γοβίἀυο {πηι 111.6- 

γα δί, οἱ πηθηΐοπὶ ἰηδίδγ Πιιοίυ8 οομηπιοίδπι ΓΟριγραθαί, 

ᾳυϊείοβηιο εἰ "οηΐβ ἰπβοῃγη 5, αιἷπ οἰΐδπ) ναὶ οἰ ηἰ 5 οοῃοί- 

οἰ οη 8 δρίοβ οἷϑ δοπηη08 οἴδείϊοραῖ. Α Ἰδοῖο δυΐθῃ γοβυγ- 

Βοη 08 ἐχους6θαὲ ποοίωγπιιπι ᾿ἰδησυογαηι οἱ Γοιη 55 0 Π6Πὶ 

οἴ ἰογρογθηι ρ6Γ αιοϑίδηι ροου γί πιοάο σοηῃροβίίοβ οδηϊυ8 

οἵ πηοάυ] δ! ]ο. 68, 41188 5010 Ιγγα: ρυ 50 γα] εἰΐδη) γυόοϑα ρογ- 

ΔΡΟρδηΐγ. δι] ὙΟΓῸ ἰρβὶ Υἱγ 1116 ποὴ ὡ4 6 Ρδγ ἰπϑίγυ- 

τηθηἰᾶ νοσθιῃῆο ἰδ]6 αυἱὰ σομημαγαῦαὶ, δοὰ ἱῃρδὈ!}ὶ 

ηαυδόδηχ οἱ ἰμἰε!]οοείυ αἰ οἷ} αἰγὶ! δ6 ἱπίομ οθδὶ δηγαβ, 

Τῃοηίομηη]0 δι] ποτὶ θυδ τηυῃάϊ οοησδηί θυ ἱπῆμοθαί, 

ρθε δοῖυ8, υἱ δρραγεῦρδὶ, δυάϊϊυ οἱ ἰηἰοἰ]οοῖΐα υηϊγογβαίθη 

ΒΡ ἢ ΕΓΑΓΌΠῚ δὲ δϑίγογυ πη Ρ6Γ 688 πιοίογυπι ρογοίρίθῃς [νδγ- 

τηοπίδηι οἱ ΠΟῃβοῃδη(ἰ8Π|, 4085 ΟΔΓΏΘη πηογίδ θυ δἰ αυδηίο 

Ρογίθοι 8 οἱ ἰπξοηδὶυ8 Γοϑοηδηΐ ΟὉ πηοίἰ ΟΠ 6Π| διε οἰγου)- 

δοίίοπθπι δἰγίἀογίδυβ οἱ οοἰογιἰδιἰδυ8 οἱ πιαμηἰ υἀϊηΐθυ5 οἱ 

ἰηίογυ δ  } 8 ἀἰδδίπ)}} 0.8 αυϊάοπι τϑγίθαυδ ἀἰϊνογδὶβ, Ὑθγυ πὶ 

οὐογίἃ ᾳυδάδη πλιιδίο68 ἰοζ6 σΟπιρορὶ 8 σγδί βολὴ βἰπιὺυϊ 

[ϑοίδια οἱ ναγίεἰδίο ρυϊοθγγίπηδιῃ. (66) Οὐδ νεϊυΐ ἱγγὶ- 

Εϑῖυβ οἱ πηϑθηΐς ὈΘη6 σοΟΙηροϑί[υ8 οἱ, ιἱ [6 ἀΐοδπ), οχϑγοὶ- 

(ἴυ}8 'ρδ6 ἱπηδρ πη 65 αυδϑάδπ) βογυπὶ οορ δρᾶ οχὶ ἰθογο ἀΐος,- 

Ρυ] 8, φιδηίιπι ἤσγὶ ροββοῖ, μοῦ ἱπδοίγυπ)θηίδ οἴ βοϊβη) βἰΐδ πὶ 

ΤΟΘΘΙῚ ΟΧργο 8588. 5.0] 6 ͵ Π| 50]Ϊ οὐμηΐυπ) πγογίδ! ἢ ἀδίυ 

οχἰ δι ῦδὶ, ιν πε] ἰσογεί Ἔχδυάϊγοίφυς πυπάδῃϑ3 γοοῸ3 

8 'ρθὺὸ πδίιγα ἰοηία εἰ γδάΐοθ ργοάουπίεβ, δάδοαυὸ 

ἀϊρσηυπη 86 6558 (οπβεραΐ, 40] ἀοοογοίιγ δ] 4υ!ὰ οἵ ἀϊδοογοῖ, 

ᾳυΐψφυς οαἸοδ 8 πἰοπάο ἱπἰ ἰδηάοαυθ 8βϑἰηδγαίον, υἱ 

4υΐ 50105 ἃ ἀθο, 4ιυὴὲὶ ἑρϑυπὶ ργοβροηυογὶξ, ἰδπὶ Ὀ6Π6 οὐῃ- 

[ογπιδίυϑ οεβοΐ,, σοί ογι8 συγ Ποιηϊηὶδυβ εἰ οογα ρυΐϊδραΐ, 

Αἱ ᾿ρϑιιπ οἱ θοπᾶ δυᾶ ἱπίυδη(ὁ8 χ ἱπηδμ ἢ Ὀ08 ΘΧΘΟΙΏρ] 5406 

ργοποογοηῖ δίαυδ οηδθηἀδγεμίυγ, αυῦπὶ ῥγίπηδ οἱ δίῃσογα 

ΓΟΓΌΠῚ ἀγο οίγρᾶ Υογὸ Δρργοϊιοπάσγε πο ροϑβδβϑῃῖ : (67) 416ῃ]- 

δἀπηοάϊπ) δο ἰοεὶ οἱ 118, αυὶ ἰρδυπὶ 5οϊδ) ῃγορίογ ηἷ- 

πιΐυπι γδάϊογυπι βρίοπάογοπι ἰγγοίογίο οοιο ἱπίυογὶ ἢ6- 

φυουηί, ἰη ργοίυπαο 4υξ γεσορίδουϊο, δυΐ οἰ 8Ππ| ροῦ ρίοδΏ} 

᾿ἰφιοίοίδηη γοὶ ηἷστ οδπίϊ8 (υ σοΥβ Βροου πηι 8018 ἀδίδοϊι9 

οϑίθῃογ δο  δι1}18, ΟΟυ]ογυπι ἰπ 6 6}}}}{8{] ραγοροίθοα, εἰβη06, 

αυὶ (2118 ἀηλδηΐ, ἱπιδϑίπθπι ρ8}}}0 αυϊάσηι ΓΟΠἰδβίογετη, 566 

αυδ ργοχίπηα ἰδπηθῃ ἃ ΓΟ Δ 6 δι!θρογθηίθ8. ὃἢδ6 ἢοΟ ἰρ80 

ο)υϑαιι6 δἰ ρυ αγὶ οἱ δυργα 8|105 ΠΟΙ ΪΏ68 1}}} ΟΟΠΟΟ568 ἰ)ἃ- 

ὈϊΓυάΐης ἰἰΔ ρογ τπίβπια οοοἰηἰϊξ ΕΠΙρΡΟάοΟ]65 : 

γἱγ ογαῖ ἰηΐον 605 φυἱ ἀπ ργεροϊδητ ἀοςῖι8 

ΡΠ π|8, πιοη 15 Ορ68 ΔΠ)0}88 50 ροοῖογα βογυδηβ, 

ουὐποίδαυα ναβιὶ 588 βδρὶουἴπὶ ἀουία ΓοροΓΙᾶ : 

ἢᾶπὶ 4ιοῖίο5 δΔηϊπιὶ νΥἱγοβ ἱπιοπάσγαϊ ΟΙΩΏ69, 
ῬΡεγβρεχίς [δοῖϊα ἰδ οαποίλγιπι δἰ πρᾶ γέγιηι 
δι06 ἀδεσπι Υ6] υἱρὶ εἰ ἀ( τπογίδ) 8 8608, 
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Τὸ γὰρ περιώσια καὶ τῶν ὄντων πάντων λεύ- 
σεσχεν ἕχαστον χαὶ πραπίδων πλοῦτον χαὶ 
τὰ ἐοικότα ἐμφαντιχὰ μάλιστα τῆς ἐξαιρέτου καὶ ἀχρι- 

(εστέρας παρὰ τοὺς ἄλλους διοργανώσεως ἦν ἔν τέ τῷ 
δρᾶν χαὶ τῷ ἀχούειν χαὶ τῷ νοεῖν. 

ΧΥ͂Ι. (68) Αὕτη μὲν οὖν ἤδη διὰ μουσιχῇς ἐπετη- 
δεύετο αὐτῷ κατάρτυσις τῶν ψυχῶν, ἄλλη δὲ χάθαρτις 
τῆς διανοίας ἅμα χαὶ τῆς ὅλης ψυχῆς διὰ παντοδαπῶν 

ἐπιτηδευμάτων οὕτως ἠσχεῖτο παρ᾽ αὐτῷ. Τὸ γενιχὸν 
10 τῶν περὶ τὰ μαθήματα καὶ ἐπιτηδεύματα πόνων ᾧετο 

δεῖν ὑπάρχειν, καὶ τὰς τοῦ ἐμφύτου πᾶσιν ἀχρασίας τε 
χαὶ πλεονεξίας βασάνους τε ποιχιλωτάτας χαὶ χολάσεις 
χαὶ ἀναχοπὰς πυρὶ χαὶ σιδήρῳ [χατ᾽ αὐτὴν] συντελου- 

μένας διαθεσμοθετῆσαι τοῖς χρωμένοις, ἃς οὔτε χαρ- 
16 τερεῖν οὔτε ὑπομένειν δύναταί τις χαχὸς ὦν. Πρὸς 

δὲ τούτοις ἐμψύχων ἀποχὴν πάντων χαὶ ἔτι βρωμάτων 
τινῶν ταῖς εὐαγείαις τοῦ λογισμοῦ χαὶ εἰλιχρινείαις 
ἐμποδιζόντων κατέδειξεν τοῖς ἑταίροις, ἐχλεμυθίαν τε 

καὶ παντελῆ σιωπὴν πρὸς τὸ γλώσσης χρατεῖν συνα- 
40 σχοῦσαν ἐπὶ ἔτη πολλά, σύντονόν τε χαὶ ἀδιάπνευστον 

περὶ τὰ δυσληπτότατα τῶν θεωρημάτων ἐξέτασίν τε 
χαὶ ἀνάλνψιν" (6) διὰ ταῦτα δὲ χαὶ ἀοινίαν καὶ ὀλι- 
γοσιτίαν χαὶ ὀλιγουπνίαν, δόξης τε καὶ πλούτου χαὶ 
τῶν ὁμοίων ἀνεπιτήδευτον καταφρόνησίν τε χαὶ κατεξ- 

45 ἀνάστασιν, χαὶ αἰδῶ μὲν ἀνυπόχριτον πρὸς τοὺς προσ-- 
ἥχοντας, πρὸς δὲ τοὺς ὁμήλικας ἄπλαστον ὁμοιότητα 
χαὶ φιλοτροσύνην, συνεπίτασίν τε χαὶ παρόραησιν πρὸς 
τοὺς νεωτέρους φθόνου χωρίς, φιλίαν δὲ πάντων πρὸς 

ἅπαντας, εἴτε θεῶν πρὸς ἀνθρώπους δι᾽ εὐσεύφείας χαὶ 

80 ἐπιστημονιχῆς θεωρίας, εἴτε δογμάτων πρὸς ἄλληλα 
χαὶ χαθόλου ψυχῆς πρὸς σῶμα, λογικοῦ τε πρὸς τοῦ 
ἀλόγου διὰ φιλοσοφίας χαὶ τῆς χατὰ ταύτην θεωρίας, 

εἴτε ἀνθρώπων πρὸς ἀλλήλους, πολιτῶν μὲν διὰ νομι- 
μότητος ὑγιοῦς, ἑτεροφύλων δὲ διὰ φυσιολογίας ὀρθῆς, 

δδ ἀνδρὸς δὲ πρὸς γυναῖχα ἣ ἀδελφοὺς χαὶ οἰχείους διὰ 

χοινωνίας ἀδιαστρόφου, εἴτε συλλήῤδην πάντων πρὸς 

ἅπαντας χαὶ προσέτι τῶν ἀλόγων ζώων τινὰ διὰ δι- 
καιοσύνης χαὶ φυσιχῆς ἐπιπλοχῆς χαὶ χοινότητος, εἴτε 

χαὶ σώματος χαθ᾽ ἑαυτὸ θνητοῦ χαὶ τῶν ἐγχεχρυμυέ- 
40 νων αὐτῷ ἐναντίων δυνάμεων εἰρήνευσιν χαὶ συμόι- 

δασυὸν δι᾽ ὑγείας χαὶ εἰς ταύτην διαίτης χαὶ σωφρο- 
σύνης χατὰ μίμησιν τῆς ἐν τοῖς χοσμιχοῖς στοιχείοις 

εὐετηρίας. (70) Ἔν πᾶσι δὴ τούτοις ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ 

σ' 

χατὰ σύλληψιν χαὶ συγχεφαλαίωσιν ὀνόματος τοῦ τῆς 
45 φιλίας εὑρετὴς χαὶ νομοθέτης ὁμολογουμένως Πυθαγόρας 

ἐγένετο, χαὶ διόλου τῆς ἐπιτηξειοτάτης πρὸς τοὺς θεοὺς 

ὁμιλίας ὕπαρ τε καὶ χατὰ τοὺς ὕπνους αἰτιώτατος τοῖς 

περὶ αὐτόν, ὅπερ οὔτε ὑπὸ ὀργῆς τεθολωμένη περιγί- 
νεταί ποτε ψυγῇ, οὔτε ὑπὸ λύπης, οὔτε ὅπὸ ἡδονῆς, 

δ0 οὔτε τινὸς ἄλλης αἰσχρᾶς ἐπιθυμίας παρηλλαγμένη, 
μὰ Δία, οὐδὲ τῆς τούτων ἁπασῶν ἀνοσιωτάτης τε χαὶ 

χαλεπωτάτης ἀμαθίας. Ἀπὸ δὴ τούτων ἁπαντων 

δαιμονίως ἰᾶτο χαὶ ἀπεχάθαιρε τὴν ψυχὴν χαὶ ἀνε- 
ζωπύρει τὸ θεῖον ἐν αὐτῇ χαὶ ἀπέσωζε καὶ περιῆγεν 

ΝΒ 
Γι, 

(ιι0----ἰαν. 

Νὰπι γε {ΠΠ|8, ργὩείαπίϊα εἴ ΓΕΓΜ ομης ἰατ απ ρετερεχιὶ 

δσἰπσμία οἵ πιδῊ (ἐ5 0Ρ65 οἷ 5ἰ}}} 8 πιδιίηνο εἰ πέσίλδδι ἐπε 

Ροου]αγοῖη οἱ ργῷ οσοἰογὶ5 δοουγδίδη ἰι; τ] πο εἰ δυάμκτων 

οἱ ἰἰ 6" ἰσεηάο πδοϊἑυάϊησπι. 

ΧΥΙ. (68) Αἰφυὸ δος φυϊάδαη) μὸΓγ ππυξέοῶπι ἐχεοϊοδκοῖανσ τὺ 

ἶρ50 δηἰπιογῦπ ἰη5( "πο, 8118 δυΐοπι πιϑηϊ οςἰαναὶ ἰφῦσεε- 

406 ἀπ πηδ Γορυγραίίο ρὲ τϑγὶᾶ δίυάδία ἤοο νοάο ἂὖ “.-. 

ἰησ(Π ποιαίογ. Οσοπογδίϊπι οχϑι πᾶ θαῖ, κιιθσ σεσο,, υἱ ἔσδι- 

᾿ἰαγί θυ5 διιοῖοῦγ δχβίσιογοῖ σοηοτιθηῖΐος εἰγοδ ἀξ είρδιαΣς κί 

δἀϊ4 Ἰαθογοθ οχδη πε}, υἱχια ἰηηδίῶ» οαγηΐδτες ἰπίεαν- 

Ρεγδηϊία δ᾽ αἱ 46 Δ Όϑμὶὶ ἢ πὶ αἰ νογειβεπδ ἐτρογίσεαεείς 

οἱ οδϑη σδίϊοποβ οἱ ἰξσπο (οὐγοηυδ ρόγασϑημὶδ 9ε Γιατ ἴδ 

Ὀγδοίρογοῖ, φυδε ποι ἷπο5 ἰσηδΥ! πρατι6 μι} ἤδη 6 «τὲ ῖντο 

ροβθθηῖ. γα ογοα οπηηΐυπι δηϊπηδίαι, υἱ οἱ αὐνόειαι 

ᾳυοτγιιηάδηι γαἰοη 5 ἱπίοστιδίοι μι γ δίς πη δ ἱμαρούάν- 

{πὶ ἀἰδοῖρυ 5 σοπυπιοπαάδτὶί δυκιϊοηςδαν, οείξηυς οὐδὲν- 

ποη[ἰὯπῈ οἱ μ]Θηλ πὶ ΠΟΥ πν!ῖ05 δηηος δά Ἰ᾿ἰασοδαο τούτ- 

πδηιδηι ἀρίϊμη διθο(υπὶ, οἱ ἰοϊοπίι τ δίηυο ἐϑόείεισσεα 

αἰ ΓΠοἰΠογυιη αυιδεϑιἰοαυπ) ἐχϑπρεη δίᾳυε οἰυάϊαπ. (69) Ῥτο.- 

Ρίογοᾶ ργωϑογὶ μοὶ οἱβ εἴ υἱπὶ δυϑιὶ ποηιδην οἱ εἰδὶ φοσοδίφαρ 

ὕδυπὶ πηοδογαίυη), οἱ δἰογία ἀν ἰγυπηυο δίχιν ἰνὶς ὧδο- 

᾿ΐυπι σοπίοιηρίυπι ἱπαίεε(δίυπι δίᾳιιο ἀεε! πδιίοώσαι, ἰδεῶν 

ὀγρᾶ ργορίπαυοϑβ δἰησογδηη ΓΟΥ γοη 8, οΓγᾶ ὅρη 8}Ος τόσαι 

ΦΡ4Ὲ Δ} }Π|δίοπιὶ αἴφυς Βοπουο!οη( πὶ, γᾶ δτοῶθς οὐτίΣ- 

(ἰοπὸπὶ δίαυς δἀπηοηἰ ἰοῃειη δῆς ἰην ΐδ, δηγὶεἰ ἴδεν μόετο 

ΟΠ ογσᾶ ὉΠΙΠ68, δίνας ἀθούυ ογρὰ ᾿οπλθ 5 μμὸς μϑκὲς.- 

ἰδίοηι οἱ βοϊδη δηλ σοπίοπηρία ἑν δπ), στο ἀοσιδίυ πη ἱπαδοὸῦ 

86 οἱ ἰῃ ΠΕ ΥΟΓΒΌ ΠῚ δΔηΪΠι85 ογρὰ σογρυ8, μαγίχυς γαιϊσαλὰα 

ΟΓΡᾺ ἰγγαι Ομ] 6 πὴ ρ6Γ ΡἢΟϑορ νῶι 6}1:570 6 δροσκ δίίοθες, 

δἶνο Ποπιίπιπ) ἰηἴογ 56, οἰνπι ρμυ8 ΡῸΓ σδῆδια ᾿ν εἰσὶ. 

(Ἰοποιπι, μαγοσγίηογι) ρῈΓ ΓοΟί8Π) Γογαπι δίαγδιϊεξα φοςέτν- 

Ππᾶπι, ΔΓ ΘΓΡᾺ τ ΧΟΓΘΙ δυῖ [ταῖγος δῖ Ριορίθηοος μὲ 

σοιηπμμοιθῖι ἱποογγιρίδπι, τὸ, υἱ Ξυπιηλδίϊ τη ἀκ αι, 

ογσᾶ ΟΠ 65 ΟἸΠΠ ΠΏ), ὑΓα Ἔγθᾶηιι οὗ ΟΓΡᾺ δηϊπιδὶ σε ἱττὰ- 

(Ἰυπ4 0} πὶ φυσάδηι με )υ5ι{{186Ά οἱ δι υγαιδ) ᾿εορτο:- 

(υάϊποια οοιππηυπἰοποιη4ι6, ἀδηΐᾳυδ ΘΟΓρΟΓΙΒ οἴϊδινι ΡΟΣ 

πιογίδ  ἰ5 'ῃ δου ἰαἰοη( ἢ} σοηἰγδγίδγυ πηι [δος  δίτῷ γιδειᾶ- 

εδἰϊοποπι οἱ ἀγεΐίδι σοῃς  ἰδἰ᾿οΠ θη) μ6Γ 5δηϊ δίδπ), νυ ες 

οοησγιυπι νἱοΐυπι οἱ ἰοπηρογδη(ίϑι, 5δ᾽ υὐτὶ τυσράδιοσιαι 

οἰεπιοπίογυπι δἰ! υἱ δἰαλαπι. (70) "1 ς οπιηΐᾷ δὲ τίν 

δὰ ἰάδηχ δῃλἰεἰ {ἴ85 ποιηθη σοὶ! σοι ροιἷο δά ὑππε εἀραὶ 

γοτοζδίδ οπηρίυη σο βοῆσαι ἰηνοη εἴ δδηχὶὶ Ρυιπμᾶροζας, 

[ηΔΧ 6 1116 οἴη Π0 ἀἰδεὶρυ}}5 5115 δυιεῖον [αἰ οἱ τ ιστίλαῖες 

δάυδ δὺ ἀγγποηί68 οὐπὶ αἰΐθ γογϑϑγόηίυγ 4)81π| διτοδε- 

πιοσαιἰβοίπηα ἰἃ αιιοά «Δηὴ6 ηοῦ οδαϊ ἰῃ υ}}24π|Ὲ διΐϊλλον υ 

οοηϊυγυδίαπι οἱ τὈΪυρίαϊα 84|͵1δ4ὺ6 ἰυγρὶ ευὐγγυρίδι κα- 

νἰάϊίδίς δυΐ, αυοά ἰυγρίι8 ἰἷδ οπμηίθυς ἃίᾳφυικ δγανίας, 

ἱσπογδηῖδ ἱπφυϊπδίδιῃῃβ. Ουΐθυ5 οπιηϊΣ9 δῃϊ δ ἐΤε 

ρυγραίδιη 5δδηδῦθδὶ οἱ ςαοϑίθη) ο}118 ρδγι εν δπι γος μοὶ, 



(148---- οι.) 

ἐπὶ τὸ νοητὸν τὸ ὑεῖον ὄμυα, χρεῖττον ὃν σωθῆναι χατὰ 
τὸν Πλάτωνα μυρίων σαρχίνων ὀμμάτων. Μόνῳ γὰρ 
αὐτῷ διαόλέψαντι χαὶ ἃς προσῆχε βοηθήμασι τονῳ-- 
θέντι χαὶ διαρθρωθέντι ἡ περὶ τῶν ὄντων ἁπάντων 
ἀλήθεια διορᾶται. Πρὸς δὴ τοῦτο ἀναφέρων ἐποιεῖτο 
τὴν τῆς διανοίας χάθαρσιν, καὶ ἦν αὐτῷ τῆς παι- 
δεύσεως ὃ τύπος τοιοῦτος χαὶ πρὸς ταῦτα ἀποδλέπων. 

ΧΥΤΙ. (γ) Παρεσχευασμένῳ δὲ αὐτῷ οὕτως εἷς τὴν 
παιδείαν τῶν δμιλητῶν προσιόντων τῶν ἑτέρων χαὶ 

[0 βουλομένων συνδιατρίθειν οὐχ εὐθὺς συνεχώρει, μέχρις 
ν αὐτῶν τὴν δοχιμασίαν χαὶ τὴν χρίσιν ποιήσηται, 

πρῶτον μὲν πυνθανόμενος, πῶς τοῖς γονεῦσι χαὶ τοῖς 
οἰχείοις τοῖς λοιποῖς εἶσιν ὡμιληχότες, ἔπειτα θεωρῶν 
αὐτῶν τούς τε γέλωτας τοὺς ἀκαίρους χαὶ τὴν σιωπὴν 

16 χαὶ τὴν λαλιὰν παρὰ τὸ δέον, ἔτι δὲ τὰς ἐπιθυμίας, 
τίνες εἰσίν, χαὶ τοὺς γνωρίμους, οἷς ἐχρῶντο, καὶ τὰν 
πρὸς τούτους ὁμιλίαν, χαὶ πρὸς τίνι μάλιστα τὴν ἡμέ- 
βᾶν σχολάζουσι, χαὶ τὴν χαρὰν χαὶ τὴν λύπην ἐπὶ τίσι 
τυγχάνουσι ποιούμενοι. Προσεθεώρει δὲ χαὶ τὸ εἶδος 

30 χαὶ τὴν πορείαν χαὶ τὴν ὅλην τοῦ σώματος χίνησιν, 
τοῖς τε τῆς φύσεως γνωρίσμασι φυσιογνωμονῶν αὐτοὺς 
σημεῖα τὰ φανερὰ ἐποιεῖτο τῶν ἀφανῶν ἠθῶν ἐν τῇ 
ψυχῇ. (3) Καὶ ὅντινα δοχιμάσειεν οὕτως, ἐφίει τριῶν 
ἐτῶν ὑπερορᾶσθαι, δοχιμάζων πῶς ἔχει βεδαιότητος 

35 χαὶ ἀληθινῆς φιλομαθίας, χαὶ εἰ πρὸς δόξαν ἱχανῶς 
παρεσχεύασται, ὥστε χαταφρονεῖν τιμῆς, Μετὰ δὲ 
τοῦτο τοῖς προσιοῦσι προσέταττε σιωπὲν πενταετῆ, 
ἀποπειρώμενος, πῶς ἐγχρατῶς ἔχουσιν, ὡς χαλεπώ- 
τερον τῶν ἄλλων ἐγχρατευμάτων τοῦτο, τὸ γλώσσης 

80 χρατεῖν, χαθὰ χαὶ ὑπὸ τῶν τὰ μυστήρια νομοθετησάν-- 
τῶν ἐμφαίνεται ἡμῖν. Ἐν δὴ τῷ χρόνῳ τούτῳ τὰ 
μὲν ἑκάστου ὑπάρχοντα, τουτέστιν αἱ οὐσίαι, ἐχοι- 
νοῦντο, διδόμενα τοῖς ἀποδεδειγμένοις εἷς τοῦτο Ὑνω- 
ρίμοις, οἵπερ ἐκαλοῦντο πολιτιχοὶ χαὶ οἰκονομιχοί 

836 τίνες χαὶ νομοθετιχοὶ ὄντες, Αὐτοὶ δὲ εἰ μὲν ἄξιοι 
ἐφαίνοντο τοῦ μετέχειν δογμάτων ἔκ τε βίου καὶ τῆς 
ἄλλης ἐπιεικείας χριθέντες γ) Μετὰ τὴν πενταετῇ σιωπὴν 
ἐσωτεριχοὶ λοιπὸν ἐγίνοντο χαὶ ἐντὸς σινδόνος ἐπήχουον 
τοῦ Πυθαγόρου μετὰ τοῦ χαὶ βλέπειν αὐτόν, πρὸ 

40 τούτου δὲ ἐχτὸς αὐτῆς χαὶ μηδέποτε αὐτῷ ἐνορῶντες μετεῖχον τῶν λόγων διὰ ψιλῆς ἀχοῆς ἐν πολλῷ χρόνῳ 
διδόντες βάσανον τῶν οἰχείων ἠθῶν. (23) Εἰ δ᾽ ἀπο- 
δοχιμασθείησαν, τὴν μὲν οὐσίαν ἐλάμδανον διπλῆν, 
μνῆμα δὲ αὐτοῖς ὡς νεχροῖς ἐχώννυτο ὑπὸ τῶν ὁμαχόων 
(οὕτω γὰρ ἐκαλοῦντο πάντες οἵ περὶ τὸν ἄνδρα), συν- 
τυγχάνοντες δὲ αὐτοῖς οὕτω συνετύγχανον ὡς ἄλλοις 
τισίν, ἐκείνους δὲ ἔφασαν τεθνάναι » οὖς αὐτοὶ ἀνεπλά- 
σαντο, χαλοὺς χἀγαθοὺς προσδοχῶντες ἔσεσθαι ἐχ τῶν μαθημάτων’ ἀδιοργανώτους τε χαὶ ὡς εἰπεῖν ἀτελεῖς τε 60 καὶ στειρώδεις ᾧοντο τοὺς δυσμαθεστέρους. { Εἰ δὲ μετὰ τὸ ἐκ μορφῆς τε χαὶ βαδίσματος καὶ τῆς ἄλλης 
χινγήσεώς τε χαὶ χαταστάσεως ὑπ᾽ αὐτοῦ φυσιογνωμο- νηθῆναι χαὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν περὶ αὐτῶν παρασχεῖν, 
μετὰ πενταετῷ σιωπὴν χαὶ μετὰ τοὺς ἐκ τῶν τοσῶνδε 

ΥΙΥῈ ΡΙΠΠΟΘΟΡΗ. 
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88 ΥΔ] 116 δὰ σδοπβοσθςπάμηι ἱπίο!] θεῖ εἰ νἱατη ΘΟ] υπι, 
ἴῃ Πη {18 οου] 8 οογρογίφ, υἱ Ρ]Δίο δἱὲ, ΠΟΙ ογθῶν, γοῦ - 
σερδί. Ηυ)υ8 δπΐπη βου ορα γογὰπ) οπιηίαπιὶ γογιίδς 
Ρογϑρί εἰ αν, 8ὶ ο᾽118. δοίοβ δ  υΐηθη 5 οοηνοηίοπίίθυς ἰῃΐ6η - 
ἀδίυγ οἱ οοτγοδογοίυγ. Ημυς ἰρ γ᾽ γοβρίοἰθπβ Ργ(Ππᾶρογαβ 
πλέῃ ἰ8 ρα ΓΙ Ποδι!οποηλ ἰπϑ! 6 αΐ, δίχυδ (Δ}18 οἱ ογαΐ ἰηϑιὶ- 
[ΠΟ η5 (ογιηδ οἱ ΘΟ 8:}} 1. 

ΧΥΙΙ. (71) Ηος τηοάο ἀἰβοὶρυ]ογυηι οἀποδίίοηο ἰηςἰ- 
ἴυϊδ ποῦ δίδίϊπι γο 4005 ἰῃ δογυπάθημ σοπβογίϊ τ Γθ- 
αἰρίερδί, ἀόῃθο ἰρϑογιπὶ ῥγοθδιοηθῃη αἰ} υἀϊοδιἰοποη! 4116 
ἰπδιϊυΐβθεῖ,, ἱπψυΐγθῆς ργίηγυῃ, 400 δηΐιηο ρῬϑγϑηίδβ βιιος 
ΓοΙαυοϑάια ργοβοαυογοηίυγ ποορβδδγίοβ, ἀδίπάθ δχυρίογδηβ 
ἰρβογυπι Γίβα8. ἰπἰοπηρεβίϊνοβ οἱ 8: ]οη(ἴπ|, ΒοΓΠΟὨἰβ406 
Δθυδυπι, ἴππὶ 400 ουμίἀϊ αι θυ πηοάο ἰηδυϊσαγοηΐ, αυος- 
406 ΒαΡαγθηϊ 58|0ὲ (Δ πη! ἀγα οἵ χὰ Ῥδοίο οὐπ {"}}5 υἱνογθηΐ, 
ἀοπίψυθ φυΐθυ8 Ρὸ Εἰββ᾽ πηινπ γοθυ8 ἰπέδγάϊι νδοδγοηΐ » 4υ͵ἱδθι19 
ἰΐοπλ ρϑιιάογοηΐ ἀο]ογοηΐνθ. Ἰηδρίοἰεμαί οἱ νυ]ίθη οἱ ἰη- 
σθδϑυπ) οἱ (οὔ! σογροτίβ πηοίμπι, δίᾳυθ χ πδιΥἱβ (δεΐοι 
Εἰπο δ ΠΊ ἢ (18 'ρθ08 [8 ποϑοί Δ ρδί, τὶ πηδο (δοῖα ἱηαίοἰα οὐπουτίς 
δηἰ ποῦ) ἱπο ἐπα []Οηΐθυ.8 ἱπι αραηκ ἐδ δἰ ρογαῖ. (72) Ουδπι 
δυίοπι ἰδ ργοβδββοῖ, διιπλ ἐγ ῃηΐο οοπίοηηρίι! 6566 υθοαΐ, 
ΘΧΡΙΟΓΔΏβ 6) }8 ΟΟΠ δ Δη ἰδ ὙΘΓΌΠΊ4 06 ἀἰδοδηὰὶ δίυάϊ), οἱ 
δ ἢ δάγνογβιιβ ρ] ογίδπι δα(ἰβ Πγηυβ οοηίοπιπογοῖ μοπούθῃ. 
Ὀεΐπάθ ἱπιρεγᾶραὶ ἀϊδοὶρ} 18 δυΐβ φυϊπαυ ,η8}6 εἰδηΐαπι ᾿ 
υἱ δεῖγοί αυδᾶπίππι ροββθηΐ ἐπ οοπίϊποηξία, 4υΐρρα φυππὶ 
᾿ΐπρυδπι ὁοπίΐπογα οδίογὶβ οοπεϊποη(α: ἀχρογίιποηίις εἰξ ἀΠ7- 
ἢΠοἰἶ8., οἱϊ 5ἰφη!βοδίυπι 6δὲ οἰΐδιη δῇ ἱἰΐβ ᾳυὶϊ πιγϑίογίδ 
ἰμδιἐμϑγαπί. [Ιπίογθα αυϊοφυϊὰ (Δου!δίιπη αιίϑαιο ροβεὶ- 
ἀοθαί, ἴπ πηϑάϊυπν οοπίεγεθδίυγ οἱ δ᾽ ἐἰβ δά ῃος ἴρϑυηι ἀσδιΐ- 
παίϊδ, αυἱ ροΙ οὐ οἱ «δοοποιμίεὶ οἵ Ἰορ ϑ!αίογεβ ποπηΐπδ- 
θδηίανγ, ἀϊδροηπδαηάυπι σοι οθδίαν. Ιρϑὶ γϑγο, δ, ροϑί 
αι ΠαυΘΠΏΔ]6 5116 πε 6χ νὴ ἴδ γα ἰσυδαυθ ἱησοηΐ τγοάοείϊδ 
ἀϊφηΐ δου δηίων, φυϊθυδουπ) ἀορπιδίδ οοπιηγυπίοδγοπίυν, 
ἀείποορα ἤερθαπί ἱπίογίογίβ δἀπηϊεβίοηὶς ἀἰβείρι! οἱ ἰπίγα 
τ πὶ δυάϊοθδπὶ οογᾶπι νἱἀθθδηίχυς ῬυΚΠδρογδῃ) : δηΐρα 
δηἶπη οχίγα ᾿ΠΠὰ πδαυς ρ80 οοπδρεοίο ρΓΖΟΘΡίοΓα ρογ 5018Π} 
6᾽υ8 σόοδπὶ ἰπϑιΠΠυϑραηΐων, ἀϊα υγηλα) πηογπὶ ΒοΓΌΠι 6Χ- 
Ρδγίηιβ ηΐυπὶ δχ θη 68. (73) δίῃ σοῖο γα) οἰεθαπίυγ, 
ορυπ), 4088 οοηἰυογδηΐ, ἀυρ] απ) τεοϊρίοθδηξ, ἰΐδαιια ἰδ η- 
Ψ 81} ΠΙΟΓΐυἷ8. πιοπυπιοηίυι Θχβίγυθθδίης ἃ Ποιηδοοίᾳ 
( 8:9 δπὶπὶ οπλη68 Ὠυΐυβ υἱγὶ ἀϊξοίρι! νοσδυδηΐυγ), αι 
αυοίΐεβ 1118 ουνίδι) ἤαγοηΐ, ουμπ ἐΐδ ἰδηαυδη ουπλ δ] ΐ8 
αυϊθυϑάδῃ) δρεδδηΐ, [105 γαγο ἀϊοιἀραηῖ τυογίυυς, ηυος 
ἱρβὶ ἱπίογπιδββθηΐ, βροσζδηίθβ ἴογε αὐ δχ διᾶ ἰπδι 0 ὴ6 
Βοηὶ Υἱοὶ ουδάεγοηΐ. 5ϑὰ υΐ δὰ ἀϊβοδηάυπ ἰδγὰὶ αβ8δ6ηξ, ἢ05 
Δ ]6 ΟΟΠίοΓΠΊδίος οἱ αυδεὶ ἱπηρογίδοίοβ δἰθγ]θθχυς [υάϊ- 
οὐρδηῖ, (74) 8ίη ρμοβὲ μογδοίδπ) οχ ὥγιμδ δἱ ἴηργοσδὺ οἱ 
τοί οἱ Πα Θχριογδιίοηθιῃ, Ροβὶ θοπᾶπι ἀ6 ἰρ5:8 οοη- 
ζερίδη) βροῖη, ροβὲ σαϊπαυοηηδ6 εἰϊδη(ἰυϊη » Ροβί ἴοι απ6ἰ- 
ΡΙΪπαγαπ) οτγεὶὰ οἱ ἐπ! ἰδ ίοη 65, ροϑὲ ἰοὶ ἃς ἰα]65 δηἰπηῶ ρυΓ- 
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μαθημάτων ὀργιασμοὺς χαὶ μυήσεις, ψυχῆς τε ἀπορ- 
ρύψεις καὶ καθαρωοὺς τοσούτους τε χαὶ τηλιχούτους 
καὶ ἐχ ποιχίλων οὕτω θεωρημάτων προδοδεύσαντας, 
δι᾽ οὗς ἀγχίνοια τε χαὶ ψυχῆς εὐάγειαι πᾶσιν ἐχ παν- 

.δ τὸς ἐνεφύοντο, δυσχίνητος ἔτι τις χαὶ δυσπαραχολούθητος 
εὑρίσχετο, στήλην δή τινα τῷ τοιούτῳ χαὶ μνημεῖον 
ἐν τῇ διατριῇ χώσαντες (χαθὰ χαὶ Περιλάῳ τῷ Θουρίῳ 
λέγεται χαὶ Κύλωνι τῷ Συβαριτῶν ἐξάρχῳ, ἀπογνω- 
σθεῖσιν ὑπ᾽ αὐτῶν) ἐξήλαυνον ἐκ τοῦ ὁμαχοίου, φορτί- 

ἴὸ σαντες χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου πλῆθος. Κοινὰ γὰρ 
αὐτοῖς χαὶ ταῦτα ἀπέχειτο ὃπό τινων εἰς τοῦτο ἐπιτη,- 

δείων διοιχονομούμενα, οὖς προσηγόρευον οἰχονομιχοὺς 
ἀπὸ τοῦ τέλους. Καὶ εἴ ποτε συντύχοιεν ἄλλως αὐτῷ, 
πάντα ὁντινοῦν μᾶλλον ἢ ἐχεῖνον ἡγοῦντο εἶναι, τὸν 

15 χατ᾽ αὐτοὺς τεθνηχότα. (75) Διόπερ καὶ Λύσις Ἵπ- 
πάρχῳ τινὶ ἐπιπλήττων, μεταδιδόντι τῶν λόγων τοῖς 
ἀνεισάχτοις χαὶ ἄνευ ααθημάτων χαὶ θεωρίας ἐπιφυο- 
μένοις, φησί" « ΨῬαντὶ δέ σε χαὶ δαμοσία φιλοσοφὲν τοῖς 

« ἐντυγχάνουσι, τόπερ ἀπαξίωσε Πυθαγόρας, ὡς ἔμαθες 

40« μέν, Ἵππαρχε, ἀετὰ σπουδᾶς, οὐχ ἐφύλαξας δέ, 
« γευσάμενος, ὦ γενναῖε, Σιχελιχᾶς πολυτελείας, ἃς 
« οὖχ ἐχρῆν τυ γενέσθαι δεύτερον. Εἰ μὲν ὧν μεταθά- 
« λοιο, χαρήσομαι, εἶ δὲ μήγε, τέθναχας. Διαμεμνῶ)- 
« σθαι γὰρ" φασὶν ὅσιον εἴη χατὰ" τῶν τήνω θείων τε 

20 « χαὶ ἀνθρωπείων παραγγελμάτων, μηδὲ χοινὰ ποιΐσθαι 
« τὰ σοφίας ἀγαθὰ τοῖς οὐδ᾽ ὄναρ τὰν ψυχὰν χεχαθαρ- 
« μένοις. Οὐ γὰρ θέμις ὀρέγεν τοῖς ἀπαντῶσι τὰ 

« μετὰ τοσούτων ἀγώνων [σπουδᾷ] ποριχθέντα, οὐδὲ 
« μὰν βεθαλοις τὰ ταῖν ᾿Ελευσινίαιν θεαῖν μυστήρια 

80 « διαγεῖσθαι. Κατ᾽ ἰσότατα δὲ ἄδιχοι χαὶ ἀσεύέες οἱ 
« τοιαῦτα πράξαντες. [76] Διαλογίζεσθαι δὲ χαλόν, 
« ὅσον χρόνου μᾶχος ἐχμεμετρήχαμεν ἀπορρυπτόυενοι 
« σπίλως τὼς ἐν τοῖς στάθεσιν ἁμῶν ἐγχεχολαμμένως, 
« ἕως πόκα διελθόντων ἐτέων ἐγενόμεθα δεχτιχοὶ τῶν 

86 « τήνω λόγων. Καθάπερ οἱ βαφεῖς προεκχαθάραντες 

« ἔστυψαν τὰ βάψιμα τῶν ἱματίων, ὅπως ἀνέχπλυτον 
« τὰν βαφὰν ἀναπίωντι χαὶ μηδέποτε γενησομέναν 
« ἐξίταλον, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὃ δαιμόνιος ἀνὴρ προ- 

« παρεσχεύαζε τὰς ψυχὰς τῶν τᾶς φιλοσοφίας ἐρα- 
4υ « σθέντων, ὅπως μὴ διαψευσθῦ, περί τινα τῶν ἐλπι- 

« σθέγτων ἐσεῖσθαι χαλῶν τε κἀγαθῶν. Οὐ γὰρ χιῤδή- 

« λως ἐνεπορεύετο λόγως, οὐδὲ πάγας, ταῖς οἱ πολλοὶ 

« τῶν σοφιστᾶν τὼς νέως ἐμπλέχοντι ποτ᾽ οὐδὲν χρά- 

«γυον σχολάζοντες, ἀλλὰ θείων τε χαὶ ἀνθρωπίνων 
40 « πραγμάτων ἧς ἐπιστάμων. Τοὶ δὲ πρόσχημα ποιη- 

« σάμενοι τὰν τήνω διδασκαλίαν πολλὰ χαὶ δεινὰ 
« δρῶντι, σαγηνεύοντες οὐ κατὰ χόσμον, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχε, 

« τὼς νέως. (77) Τοιγαροῦν χαλεπώς τε χαὶ προαλεῖς 
« ἀπεργάζονται τὼς ἀχουστάς- ἐγχίρναντι γὰρ ἤθεσι 

5. α τεταραγμένοις τε χαὶ θολεροῖς θεωρήματα χαὶ λόγως 
θείως. Καθάπερ γάρ, εἴ τις εἰς φρέαρ βαθὺ βορβόρου 

« πλῆρες ἐγχέοι καθαρὸν χαὶ διειδὲς ὕδωρ, τὸν τε 

« βόρθορον ἀνετάραξε χαὶ τὸ ὕδωρ ἐπαφαάνιξεν, ὃ αὐ- 
« τὸς δὴ τούπος τῶν οὕτω διδασχόντων τε χαὶ διδασχο- 

{1:.,-ττοιΆ. 

ἐδίϊοποδβ οἱ ἰυδίγαϊοη68, χυ85 ἐχ (8Π| ὙΔΥΓΙ 8 Ὠγεοοορίϊς γὸ- 

ἀππάαγαηϊ οἱ ὁχ αυΐϊδυ κοἰογϊα πο πί 5 Δηϊπηδρα πο 5Δη ΕΠ Ὡς 

05 οαμηΐθ8 ἰῃ ὑπο4ύοαῃ6 δ θη βοοθαίαγ, ἱξηδτιος δύδθυς 

8] 14 υ͵5 οἱ ᾿π(ο!]δείυ ΠΘὈΘΙΟΓ γορογοθδίυγ, 18}} ᾿νοπλίηϊ εἰρ- 

Ῥυπι δἰίψυσπι οἱ Ππηοη 6 [0}Π} ἰῃ 5ι6}1οἱἃ ογσοῦδηί ( υἱ οἱ 

οοπί οἶδδς (ἐγίυν Ρογίϊδο ΤΊ ΓΟ οἱ Ογ]οπὶ, 55 θα ἰαγαπ ὑγίῶ- 

εἰρί, 80 8. ᾿πρΓΟ θα [15), ἀοἰη ἄυγὸ ἀγροπίοαυθ οὐυξίυιϊο 

δι: Δ οτῖο οχί σουδηΐί. Νδη οἵ οιτῃ ἰῃ ἤποπὶ γοροδί δ ροσσπὶδ 

ΟΡ Ια δά πιϊηἰβι γα γαῖα ἃ αυϊθυδάδῃ), αν] ἃ κυρία 

αἰβρεηπϑβαίίοηα Θοοποηὶ οἱ ἀϊοο" ϑηίΐυτ. Α΄ (4}} φυοι δ ἰῃ ροιίε- 

γυτ ΟὈυΐδπη ἤογθοῖ, αυθιην 5 ροίίι5 8110 πὶ Θαποοδηϊ 40δ8 

{Πυ.}., αυΐρρα ὃχ ἰρϑογυπὶ ορίπίοπο Ὠιογίυυπι. (75) Θ2- 

Ὀγορίογ οἵ 1 γδδ ΗΙρρᾶγοιυπὶ φυρηδάπη ἱπογορδῶβ, αυοάὰ 

οὐπὴ ἰιοπληἶ)ι18 ἢοη τἧϊο ἱπἰ(ἰαἰΐ8, φυΐφῃα δ οὔηπὶ ἰποιυ- 

(ἰοπ6 δίχιε βίυϊο δ᾽ Ἰθηΐ δ μα οἰδβϑοηΐ, ἀοοίτδιν οοσεσισδι- 

ἑδγοὶ, [[8 βδογίδὶ( : « Αἐμηί νμίρατγε (6 εἰέαπι Ῥμιἑοεορλίακι 

φιξδιδυὶς οδυϊὲς, σμοά βυγίδμαφοΓας πεγὶ ποίμϊξ. Εἰ Ἀαπε 

ἰμὶ χιιϊάοηι, ΗΜ ρραγοΐδ, οὔ σμγα αἰαϊεὶδίς, Σοα ποκ 

δογυαξσί!, Ο δοπό, σιιδίαἰὶς αἀεἰϊοὶὶς δισμῖ δ, α φεῖδι: (ἐ 

δρεγατὶ ποπ ορογίοδαί. δὲ οἰ πιοπίδηι ππιίατετγὶς, 

ἰαἰαδοῦ, δὶ Ἰπὶ π5, ΠΟΥ (5 65 τιὶλὶ. ῬαΥ Θγαί ἐπέπε, 

αἰμπέ, αἰυίπογῖίπι 675 ἀπ πιαπογμπιςιιθ γα ορίογαπι 

66 ΡΕΥ 26 ηιϊπί556, πόση 6 όπα ξαρὶ πα σοπι πε πέξαγε 

οπὶ ποπιϊπίδιια, φυὶ πὸ Ρὲῦ ϑοπιπίμη φιεδιπ ραγρα- 

ἐϊοποηι απίπια δδίογιπί. ΝΩ ας 65εἰ οπὶπι οδυὶο ταΐφο 

ῬΟΥΤΊΘΟΥΟ σα, σιμὰ ἰαπίἐ ἰαδοῦδιι5 σοηιραγαία Σεδί, 

αἰ ργοαπὶς ἀδσαγπι Εἰδιδὶπίατιηῖ πιυδίεγΓα ὁπαγτατζε. 

Ραγὶίον ἐπ) μδ{ἐ οἱ ἱπιρὶξ δμπέ, φμὶ ἰαἰλα οοεγὶπέ. (76) Ὧε- 

οοὑαὲ αἰίοιη αὐ απίἰηιμπ γουοσαῦε, συππίέμος ἐδ ροΤὰ 

δραίϊιπι, σΟΗ δι ρδοΥπιμ5 ἐπ εἰμεπαϊς τεκαςμἰὶς σὰς 

Ῥοοίογα ποδίγα αἰίέιι5 ἐπεεάεγαηί, ἀἄοπες ἰαπεϑε μέτ- 

αοίο φιειὶπηημδηπὶο αα Ρεγοὶρίοπαά αι ἐ{{π|͵| ἀοοίγέπαπι 

σαραρσο5 ουαδίπιι5. δίομί {ἐποίογο5 υδς(ἐπιεπία οσοϊογέϑας 

ἐπιδιιεπάα ρῥγὲμδ ριιγσαία αἰκμηιὶπα ἱπβείπέ, μέ ἐἰπείπ. 

γαπι ποὸ 7}αεἰα οἰμοπάασπι, δ. μπσια ἐσαηπί ἔπ γαπι 

δογϑεαπί, οοάεηι πιοᾶο αἰυὶπμς ἐπ υἱγ ῥ᾿ιοςξορλὶαξ ἀδ- 

αἰίο5 απίπιο5 απίς ρῬγςδραγαδαί, πὸ ἐπ φμιοφμαμι δοσισα, 

γιιος ὅοπος δοηρείοδσφμα ὑμίιγος 6456 Σρεγαδαΐί, 7γαϊίε- 

γοίμγ. Νόσιι ἐπὶπι ἑἰς ἀοοίγίπαηι αὐ ογίπατε ϑοηάι- 

ἑἰαϑαί, πεέχιθ ρμεαϊςας, σιίδιι5 ρίεγίφμα τορλὶδίαγωπ, 

ἐπεί 67 οὐἑμ)π, οοἰἰοςαπίες ἡμυθπὸς ἱγτείϊμηί , 8εά 

γολπι αἰυϊπαγιπι ιπιαπαγιπιχιθ σπατις γαῖ. Ηἱ τέτο 

αἰδοὶρἑϊπαλπ 6)μ5 γα ίοηεπίες πα οταυία ῬεΓρε.- 

ἔγαπέ, 7μὐόπος ργαίον ἀεοονοπι οἰ [Ἐπιεγατὶο ἀἰισμ οὶ μα εὶ 

δασοπα Ἄσαρὶοπίοε. (77) ὕπαε πέμί αμαϊίογος τος 7εγοσες 

οἱ ργσεοαςος γεαάαπίέ, ἀππι ποτὶ μα ἱποοπιροσὶ ἐς ἐγ δα- 

ἐοπίίδφιιε ἐξοἰοπίίαηι εἰ αοοίγ παι αἰοίπαπε ἐπεί ἸαἨΪ. 

{1 οπὶπι, φιὶ ἐπ Ρμίομπι ργολίηπάιϊεηι οἱ αἰΐο ἱμίο τορίε- 

{πῆι ΡῬγαηι ἐφ ἀαπιχις ἀσμαηι ἐπ ιπαιὶί, οἐ ἱπέμνι 

σοπιπουοέ οὐ ἀφπαᾶπι ΤΟΥ ΝΡρΙἑ ἱπδρογ, σαάετα επί 

δον ι., φιὲ δὶς ἀοσοπί αἰψιε αἀἰδοειιπί, ταζο. Ιροεξα ΦἈ τα 
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μένων. Πυχιναὶ γὰρ καὶ λάσιαι λόχμαι περὶ τὰς 
« φρένας χαὶ τὰν χαρδίαν περύχαντι τῶν μὴ καθαρῶς 
« τοῖς μαθήμασιν ὀργιασθέντων, πᾶν τὸ ἅμερον χαὶ 
« πρᾶον χαὶ λογιστιχὸν τᾶς ψυχᾶς ἐπισχιάζουσαι χαὶ 
« χωλύουσαι προφανῶς μὴ αὐξηθῆμεν χαὶ προχύψαι 
« τὸ νοητιχόν. ᾿ὈὈνομάξαιμι δὲ καὶ πρᾶτον ἐπελθὼν 
« αὐτῶν τὰς ματέρας, ἀχρασίαν τε καὶ πλεονεξίαν" 
« ἄμφον δὲ πολύγονοι πεφύχαντι. (18) Τὰς μὲν ὧν 
« ἀχρασίας ἐχδεδλαστάχαντι ἄθεσμοι γάμοι καὶ φθοραὶ 
« χαὶ μέθαι χαὶ παρὰ φύσιν ἁδοναὶ χαὶ σφοδραί τινες 
ἐπιθυμίαι μέχρι βαράθρων καὶ χρημνῶν διώχουσαι, 

« Ἤδη γάρ τινας ἀνάγχαξαν ἐπιθυμίαι μήτε ματέρων 
« μήτε θυγατέρων ἀποσχέσθαι, καὶ δὴ παρωσάμεναι 
« πόλιν καὶ νόμως, χαθάπερ τύραννος, ἐχπεριαγαγοῦ-- 

« σαι τὼς ἀγχῶνας, ὥσπερ αἰχμάλωτον ἐπὶ τὸν ἔσχα- 
« τὸν ὄλεθρον μετὰ βίας ἄγουσαι χατέστασαν. ΤῈᾺᾶς δὲ 
« πλεονεξίας ἐχπεφύχαντι ἁρπαγαί, λαστεῖαι, πατρο- 
« χτονίαι, ἱεροσυλίαι, φαρμαχεῖαι, χαὶ ὅσα τούτων 
« ἀδελφά. Δεῖ ὧν πρᾶτον μὲν τὰς ὕλας, ταῖς ἐνδιαι- 

« τῆται ταῦτα τὰ πάθη, πυρὶ χαὶ σιδάρῳ καὶ πάσαις 
« μαϑημάτων μηχαναῖς ἐχκαθάραντας χαὶ εὑρομένως 
« τὸν λογισμὸν ἐλεύθερον τῶν τοσούτων χαχῶν, τοτη- 
« νιχάδε' ἐμφυτεύεν τι χρήσιμον αὐτῷ χαὶ παραδιδό- 
« μεν. » (2) Τοσαύτην ἐπιμέλειαν χαὶ οὕτως ἀναγκαιο- 
τάτην ᾧετο δεῖν μαθημάτων πρὸ φιλοσοφίας ποιεῖσθαι 
Πυθαγόρας, τιμήν τε ἐξαίρετον ἐτίθετο καὶ ἐξέτασιν 
ἀχριδεστάτην περὶ τὴν διδασκαλίαν καὶ μετάδοσιν τῶν 
αὐτῷ δεδογμένων, βασανίζων τε χαὶ διαχρίνων τὰς τῶν 

ἐντυγχανόντων ἐννοίας διδάγμασί τε ποιχίλοις καὶ θεω- 

ρίας ἐπιστημονιχῇς μυρίοις εἴδεσι. 

ΧΥΙΪ. (80) Μετὰ δὴ τοῦτο λέγωμεν, ὅπως τοὺς 
ἐγχριθέντας ὑφ᾽ ἑαυτοῦ διήρηχε χωρὶς κατὰ τὴν ἀξίαν 
ἑχάστους. Οὔτε γὰρ τῶν αὐτῶν μετέχειν ἐπίσης πάν- 
τας ἦν ἄξιον, μὴ τῆς ὁμοίας ὄντας φύσεως, οὔτε ἄξιον 
ἦν τοὺς μὲν πάντων τῶν τιμιωτάτων ἀκροαμάτων μετέ- 
χειν, τοὺς δὲ μηδενὸς ἢ μὴ ὅλων μετέχειν’ χαὶ γὰρ τοῦτο 
ἦν ἀχοινώνητον καὶ ἄνισον. ᾿Γῷ μέντοι μεταδοῦναι τῶν 
ἐπιδαλλόντων λόγων ἑκάστοις τὴν προσήχουσαν μοῖραν 
τήν τε ὠφέλειαν ἀπένεμεν ἅπασι χατὰ τὸ δυνατόν, χαὶ 
τὸν τῆς διχαιοσύνης λόγον ἐφύλαττεν, ὅτι μάλιστα τὴν 
ἀξίαν ἑκάστοις ἀποδιδοὺς ἀχρόασιν. Καὶ χατὰ δὴ 

τοῦτον τὸν λόγον τοὺς μὲν [Πυθαγορείους χαλέσας, 
τοὺς δὲ 1]υθαγοριστάς, ὥσπερ Ἀττιχούς τινας ὀνομά- 
ζομεν, ἑτέρους δὲ Ἀττιχιστάς, διελὼν οὕτω πρεπόντως 
τὰ ὀνόματα τοὺς μὲν γνησίους εἶναι ἐνεστήσατο, τοὺς 
δὲ ζηλωτὰς τούτων δηλοῦσθαι ἐνομοθέτησε. (81) Τῶν 
υαὲν οὖν Πυθαγορείων χοινὴν εἶναι τὴν οὐσίαν διέταξε 
χαὶ τὴν συμδίωσιν ἅμα διὰ παντὸς τοῦ χρόνου διατε- 
λεῖν, τοὺς δὲ ἑτέρους ἰδίας μὲν χτήσεις ἔχειν ἐκέλευσε, 

συνιόντας δὲ εἰς ταὐτὸ συσχολάζειν ἀλλήλοις. Καὶ 

οὕτω τὴν διαδοχὴν ταύτην ἀπὸ Πυθαγόρου κατ᾽ ἀμφο-- 
τέρους τοὺς τρόπους συστῆναι. Κατ’ ἄλλον δὲ αὖ τρό- 
πον δύο ἦν εἴδη τῆς φιλοσοφίας" δύο γὰρ ἦν γένη χαὶ 
τῶν μεταχειριζομένων αὐτήν, οἱ μὲν ἀχουσματιχοί, οἱ 
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Ῥεοίμο οἰ ΘΟΥ̓ ἐΟΥμΉϊ, γε πΟῊ ῬΈΓΟ αἰβοὶ ρ᾽ πὲς ἐπι απίμγ, 
Ῥετρεέια φμαάαπι εἰ ἄδηξα ἀμπιοία οὐςίάεηί, γιιῷ φιιίς- 
για απίηια πιαπειοίμα ἐς οἱ ἐγαηφμἐἐίαἐ ας οἱ γαξοπ 
ἠαδεί, οὐγιμδοαπί, »γολιίδομπίψιια ς σ ΓΘ ΟΓΘ δ656 6 
ἐχϑέγεγα ἱπίεἰ ἰσεπαὶ ζασιαίοηι. (ον υση οἱ γιαίγος 
ἐἐίογιπι οἰαἰπι ἀρρείαγο, ἐπίθηιρογαπίϊαηι οἰ αυαγι- 
ἐἰαπι, σιιαγιίιηι ἰγαγμο ναϊαο Γασιιπάα οςί. (78) Δ'απι 
ἐζ ἱπίεπιρεταπίϊα παδομπίμν ποίαγίς περίϊα οἰ δίμργα 
οἰ οὑγίεέας οἰ χιια ρῥγαίοῦ παίΐιγαπι ςμπὶ τοϊιρίαίος 6 
ομρίαἰαίος φιαιάαηι ὑϑδοπιοη(ίογος αὐ νοῦ ασὶπος τι }6 
εἰ ργαεὶριἐία ργοροιοηίος. (]}.ᾳ.Ὧἰ οηϊηι φμοσάαπι σὑρὶ- 
αἰ αίε5 αὐ υἱηι νοὶ πιαίγίδιις εἰ Πίϊαδιις “αεἰομάαπι αα6- 
φεγμηέ, αὐδοφιιο σοπίοηρία εἰυϊα ἐδ οἰ ἰορίδιις, αἰσαί ἐψ- 
Ταηπιδ, τιαπίδιις α ἰοῦσο τευϊποίὶ 5 ἐαπι υοἱ κί σαρέϊυαπι 
ἐῃ ἐχένεπιαπι ροεγπίείοηι ΡῈ υἱηι αἀἀμχογμπί. δὰ αὐα- 
γα υέγὸ ργουεηίμπέ γαρίμα αἰφιιο ἰαίγοοίπία, Ῥαγτὶ" 
οἰάϊα, Ξαογιϊεφία, νεποβοία, εἰ φυάηιιδ διιπί ἢὶς φογ- 
γπαπᾶ. Ῥγίπμηι ἐο (7 οἰ ρας ἐἰ ας, ἐπ φείδια πὶ αὐγροίες 
δίαδμίαπίε, ἱρπθ 7ΕΥΓΟΖΊΘ δἰ ομιπίδιις αἰδεὶρἐ ἐπαγιπι 
πιασπὶπὶς ΡΓσαν ορογίοί, αο ἰαπίἰς τιαϊὶ6 ὁχεοϊμέία τα- 
ἔΐοπο ἐμπὶ ἀδηλεπι μέ εἰ φιὰ ἐπιρίαπίαγο σέφψιια ἐπ86- 
ΓΕΤΕ. ν (79) Τδηΐδη) ἰΔ2η116 ἢδοδββδγίδπι ουγᾶπι ἰηϑἐ υοηΐα 
εἴ ἰδ) δοουγδίυ πῃ ἰῃ ἀοοοηάο δχδηηθῃ ΤΠ ΡΙΣ ΤΣ ΠῚ ΣΝ 
ἰθηάυπι 6556 ΡΥ ΕΠ δρογα8 Θοηϑοῦδὶ, ϑοαυς οἤείεθαιϊ, υἱ οἱ 
ἦρβᾶ ργιθοθρίογυπι βυόγυη) οοπμπγιηϊοδίϊο βἰησι γί Πμομογὶς 
ἀγβυπηοηΐυπ) [Ια αγοίυτγ, φυΐρρα φαΐ πιδηΐοβ δογιιῃ, αυΐ δὰ 

(ἰοπυπὶ βοϊθη(ἰγαπιαι6 σαπογίθυβ Θχρ]ογαγοῖ δίαυο ἀΐ)- 
ἀϊεδγοῖ. 

ΧΥΤΙ. (80) 28πὶ 410 πιοὰο ῥγοβθδῖοθ 53:8] βἰπχῃ!οβ ῥγὸ 
τιογἰ (ἰδ ἰῃ οἰα5565 ἀδϑογίρβογί  ἀϊοδηνυ8. Οὐυυῃῃ οηΐῃ ἱπάο!ο 
αἰββί 868 δβϑθηΐ, ρᾶγ ἢθη δγαῖ, οδάδθη) οπηΐθυδ Θχ δυο 

ἱπηρεγί γί, ᾿πίφυυπ οἰἶδπὶ 8}}}8 ργιοβἰβϑίπηδ αυδαιθ 81- 
αἀἰεπάᾳ ργοροπάγθ, 8118. αἰ} δὺΐ ρδγίϑι ἰδηΐυπη : [06 ! 

δηΐπι σοτηπηυπηἰ 816 οἴ αἰ χπα! δ 9 Ἰορίθιι8 γορυσηδῦδῖ. ΕΟ 

ἰδηηεη, φυοά αυἱϊδυϑγυίϑ }ιϑἴδι ἀοςοίγίηδ: ρογίίοησα) ἐεΐδυθ- 

Βαϊ, αἰΠΠἀϊοιι φυδηίυπι ροίυϊξ ἰπΐογ Ομπα5 ρατγίεθαίυγ οἵ 

᾿υδβ(ΠΕἶδ Ἰορὸπῃ Ουβογυαυδΐ,, οοησγυδηίοηπι υπίουΐιι ἰηδίΓω- 

οἰἰοηοπι ἰᾶγρίθηβ. Ηδο ἰρίἰυτ ἰερο 8]ο5 βῬυίλαφογοος, ἰὸς 

Ῥυιμαρογ δίας ποπιπδῃβ, υἱἱ φχυοξάδπι Αἰ ΐοο5, δίοα Αἰἐ- 

οἰδίδβ αἰεί πημ8, ποῃηἰηΐ 8 (ἃ ἃρία ἀΐδιϊποί ἰδ φυοδάδιη μ6- 

ΠΛ ΪΏΟΒ 6886 δίδιιξ, σοίογοβ γ6ΓῸ Ὠογυπὶ ἰπι δίογοα πδθεὶ 

σοὶ. (81) Ργίθδρογεῖβ ἰσίἑυς Βοπογυπι οπμηΐυ δομπηηγ- 

Ὠΐοῃοπὶ ἱπάϊχ!!, ΘΟ84 16 Ρ6Γ ΟΙΏΠΘΠΙ Υἱΐδηι πὰ ἀοβογο 

γο]υ ἑ, σοί ΓΟ8 δ 6) 8118 4] ἀθ ἢ αυ ΘΠ 4 06 Οραβ 56ογϑὶπ) 

Ῥοβδίδγο, δοὰ δίυάίζογυπ, ρΓαίΐα 'Ώ υηυπὶ ἰοοΩ) σομγοπίγο 

)υδοῖῖ. Ουἱ ρ!εἱ!οδομ!δηαἑ πιοδυ8 ἃ ΡΥ ΓΠπᾶσογὰ υἱδγααδ δὰ 

ΒΌ ΟΟβΒΟΓΟΒ ἰγαηϑἰδἴι!}5 οοῖ. ϑοουηάιπη) δ᾽ δπ γι οηθπὶ ἀῃ0 

ἐγδηΐ ῬἢΠ]ΟΒΟΡ ἰνἷο5 ἰογπιᾶ : ἄπο οπΐηι αἱ δοτυπι, φυὶ ̓  με ᾶπι 

ἰγδοίδθαπί, ἀἰδι προ δπίγ σοπογα, σομσπιαί(ἑοὐ αἱ πια- 

2.). 
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δὲ μαθηματιχοί. Τουτωνὶ δὲ οἱ μὲν μαθηματιχοὶ ὦμο- 
λογοῦντο Πυθαγόρειοι εἶναι ὑπὸ τῶν ἑτέρων, τοὺς δὲ 
ἀχουσματιχοὺς οὗτοι οὐχ ὡμολόγουν, οὔτε τὴν πραγμα- 
τείαν αὐτῶν εἶναι Πυθαγόρου, ἀλλ᾽ ᾿Ιππάσου. Τὸν 

5 δὲ Ἵππασον οἱ μὲν Κροτωνιάτην φασίν, οἱ δὲ Μετα- 
ποντῖνον. (8)) Ἔστι δὲ ἣ μὲν τῶν ἀχουσματιχῶν 
φιλοσοφία ἀχούσματα ἀναπόδειχτα καὶ ἄνευ λόγων, 
ὅτι οὕτω πραχτέον, καὶ τἄλλα, ὅσα παρ᾽ ἐχείνου ἐρρέθη, 
ταῦτα πειρῶνται διαφυλάττειν ὡς θεῖα δόγματα, αὐτοὶ 

10 δὲ παρ᾽ αὑτῶν οὔτε λέγειν προσποιοῦνται, οὔτε λεχτέον 
εἶναι, ἀλλὰ καὶ αὑτῶν ὑπολαμύάνονσι τούτους ἔχειν 

βέλτιστα πρὸς φρόνησιν, οἵτινες πλεῖστα ἀχούσματα 
ἔσχον. Π᾿ἰάντα δὲ τοιαῦτα ἀχούσματα διήρηται εἷς τρία 
εἴδη τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν τί ἐστι σημαίνει, τὰ δὲ τί μά- 

16 λιστα, τὰ δὲ τί δεῖ πράττειν ἢ μὴ πράττειν. ὰ μὲν οὖν 
τί ἐστι τοιαῦτα, οἷον τί ἐστιν αἱ μαχάρων νῆσοι; ἥλιος, 
σελήνη. Τί ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς μαντεῖον; τετραχτύς" ὅπερ 
ἐστὶν ἢ ἁρμονία, ἐν ἧ αἱ Σειρῆνες. Τὰ δὲ τί μάλιστα, 
οἷον τί τὸ δικαιότατον; θύειν. Τὶ τὸ σοφώτατον; ἀρι- 

80 θμός, δεύτερον δέ, τὸ τοῖς πράγμασι τὰ ὀνόματα τιθέ-- 
μενον. 11 σοφώτατον τῶν παρ᾽ ἡμῖν; ἰατρική. Τί 
χάλλιστον ; ἁρμονία. Τί χράτιστον; γνώμη. Τί ἄρι- 
στον; εὐδαιμονία. 171 δὲ ἀληθέστατον λέγεται; ὅτι 
πονηροὶ οἱ ἄνθρωποι. Διὸ χαὶ ποιητὴν Ἱἱπποδάμαντά 

46 φασιν ἐπαινέσαι αὐτὸν τὸν Σαλαμίνιον, ὃς ἐποίησεν " 

ὦ θεῖοι, πόθεν ἐστέ, πόθεν τοιοίδ᾽ ἐγένεσθε . 
ἄνθρωποι, πόθεν ἐστέ, πόθεν χαχοὶ ὧδ᾽ ἐγένεσθε : 

(65) Ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἔστι τὰ τούτου τοῦ γένους 
ἀκούσματα. ἕχαστον γὰρ τῶν τοιούτων "ἡ, μάλιστα τί 

80 ἐστιν, ἴΕστι δὲ αὔτη ἡ αὐτὴ τῇ τῶν ἑπτὰ σοφιστῶν 
λεγομένη͵ σοφία. Καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἐζήτουν, οὐ τί ἐστι 
τἀγαθόν, ἀλλὰ τί μάλιστα; οὐδὲ τί τὸ χαλεπόν, ἀλλὰ 
τί τὸ χαλεπώτατον; ὅτι τὸ αὑτὸν γνῶναί ἐστιν" οὐδὲ τί 
τὸ ῥάδιον, ἀλλὰ τί τὸ ῥᾶστον ; ὅτι τὸ ἔθει χρῆσθαι. 

86 Τῇ τοιαύση γὰρ σοφίᾳ μετηχολουθηχέναι ἔοιλε τὰ 
τοιαῦτα ἀχούσματα᾽ πρότερον γὰρ οὗτοι Πυθαγόρου 
ἐγένοντο. 'Γὰ δὲ τί πραχτέον ἣ οὐ πραχτέον τῶν ἀχου-- 
σμάτων τοιαῦτά ἐστιν, οἷον ὅτι δεῖ τεχνοποιεῖσθαι " δεῖ 
γὰρ ἀντικαταλιπεῖν τοὺς θεραπεύοντας τὸν θεόν’ ἢ ὅτι 

40 δεῖ τὸν δεξιὸν ὑποδεῖσθαι πρότερον, ἢ ὅτι οὐ δεῖ τὰς 
λεωφόρους βαδίζειν δὸούς, οὐδὲ εἷς περιρραντήριον 
ἐμόάπτειν, οὐδὲ ἐν βαλανείῳ λούεσθαι, Ἄλδηλον γὰρ 
ἐν πᾶσι τούτοις, εἰ χαθαρεύουσιν οἷ χοινωνοῦντες. 
(6ι) Καὶ ἄλλα τάδε. Φορτίον μὴ συγκαθαιρεῖν, οὐ γὰρ 

45 δεῖ αἴτιον γίνεσθαι τοῦ μὴ πονεῖν, συνανατιθέναι δέ. 
Χρυσὸν ἐχούσῃ μὴ πλησιάζειν ἐπὶ τεχνοποιίᾳ, Μὴ λέγειν 
ἄνευ φωτός. Σπένδειν τοῖς θεοῖς χατὰ τὸ οὖς τῆς χύλι-. 
χοὸς οἰωνοῦ ἕνεχα χαὶ ὅπως μὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πίνηται. 
Ἐν δαχτυλίῳ μὴ φέρειν σημεῖον θεοῦ εἰχόνα, ὅπως μὴ 

50 μιαίνηται" ἄγαλμα γάρ, ὅπερ δεῖ φυτεῦσαι ἐν τῷ οἴχῳ. 
Γυναῖκα οὐ δεῖ διώχειν τὴν αὑτοῦ, ἱκέτις γάρ' διὸ χαὶ 
ἀφ᾽ ἑστίας ἀγόμαθα, χαὶ ἡ λῆψις διὰ δεξιᾶς, Μηδὲ 

ἀλεκτρυόνα λευχὸν θύειν " ἱκέτης γάρ, ἱερὸς τοῦ Μηνός, 

- 

(ι1ι ---τρο.) 

ἐλιειπαιϊοὶ. Οὐοτυμι ἰοβοα γο φαΐ Ρυγίμδρογθοι θεδε οοσᾶ- 

ἰοαπίυγ, δοὰ δουβπιδίϊοοβ [4168 6556 πηδί πδπλδίϊοὶ ποραϊχδαῖ, 

υἱροία φυΐ ποη ἃ Ὀγ( ᾶρογα, 56 80 Ἡίρρᾶδο, φύει Γεο- 

ἰοηἰδίαπι φυϊάδηι, 8}}} τογο Μείδροπίίηυμι (δοϊαΐ, ἀξεεῖ- 

ΡΠ πᾶ δυ8πὶ πδρογοηΐ. (52) γ ογβδίυγ δυΐοπὶ δΔουϑβη δι ΓΤ ΣΩ 

ΡΠ οϑορἢΐα οἶγοα δυο θ8 ἀοεηοπεοίγδίίοης οἱ τγδ(ἰοπ ἕνας 

ἀοβι 85, ηἰπιίγυ λ [ἰδ 6856 δροηάππι, οοἰοΓδ4ι6, φυοίφουοί 

Δ [11|ο δοσορογυηΐ, ῃγεοδρίδ υἱ ἀϊνίπα ἀορμπ)αῖδ ουδιοάϊτε 

δἰυάοηξ, ἱρϑὶ γ6γῸ δι18 βροπία ποαυὸ ἀΐοογα αυϊοηπδηι Κἰδὲ 

διγορδηΐ, πρᾳυὰ ἀϊοδηάυπ) 6886 ΔΙ γηδηί, δοὰ οἰΐδε ἧρδο- 

γῦυι Οχἰ διἰπηδηΐ δὰ ργυἀεη πὶ 606 Ορίϊ6 ἱποίγιεῖοθ ἐξεα, 

φυΐ ρὶυτγίπια οὐκ ἀϊοΐα ἰοποδηῖ. [δβἷδ υϑγο οἵππηίδ ἰῃ ἔτίδ 
βοπογᾶ αἰνίδα διιηΐ : αυδοάδιη Θπΐπ ἱπάϊοδαὶ αυϊὰ γερ εἷξ, 

ἃἰΐδ αυἱὰ δἰ: τηᾶχίπηα, 816 αυἱὰ (Δεϊοπάσμ εἰξ δυὶ οἱ. 

δ αὐυδὴ γογδδηΐυγ οἶγοᾶ αἰρϑἰΐοησοηι, αυὰ ΓΘ οἱ, ᾿]α5- 

πηοὐϊ δυηΐ, νεϊυΐ : φυϊά κυηΐ Ὀδδίογυιῃ ἰπδυϊδο ἢ σοὶ, ᾿σ8ὰ. 

Ουἱὰ ο5ὲ ογδοῦ]υπὶ ὈοἸρ! συμ ἢ ἰ(οἰγδοίγβ, 41:5 6πὶ [μδγ- 

τηοηΐδ δίγοπιη). Εα δυΐο, αυΐθυ8 φυδογίἑυγ αυϊὰ εἰξ τολχίπιο, 

δἰ] : φυῃϊὰ 681 }ιι8ἰἐδδἰπηυ) ̓  δδογὰ ἴδοογο. Οπὶίὰ δδρίδε ἐπ» 

του ὅ ηυϊησγυβ, 8. ἀείποορθ, αοὰ γοθυ 5 ποπηΐπδ ἱπιροτοϊ. 

Ουϊὰ ἰῃ γτοῦθυβ ᾿υΠ]Δηΐἷ8 5 ρ ἢ ἰβδίπιπιῦ πποάϊοΐηα. Οὐπὶ 

ρυϊοδιογγίπηυμι 5 Πδγηοπῖα. Ουἱὰ τουυδι δε πηπ " πγοτα. 

Ουἱὰ ορίϊπιυπῦ Ὀοδίἀο. Ουἱὰ νεγβδίπια ἀϊείυηι " ποσιῖμες 

6666 π|8]05. ἴπάἀ6 οἱ ροοίδη) 58͵δηπιὶπίυϊη ΗΙρρο δηιαπίεα 

δ 'μ80ο ἰδυάδαίυπι δἰθηΐ, 4υΐ οοοἰπογδὶ, 

ο ἀϊ, φῃο ξοπογὺ οδιΐβ, φυλνα ἂν ογαίπο 2165 

πᾶσ, Ββοπιίποα, νοδἱβ ἴδ ργανὶ δβὶ βοιηἰπὶθ ογὶ 8 

(88) Ηώ δίᾳῃβ ἰδ[65 δυηὶ Ὠυ) δ βεπεγίβ δυι Ἰο;65 : δἰησιιῖδε 

Θηΐηὶ ἰιδτυπὶ οβἰοηάιηϊ, φυϊὰ εξ μΔχίπηθ. Ἐπὶ δυΐοαι ᾿ς 

οδί θη) οὐπὶ }}18 δαρίαπι δορ ἰδίδγυπ) δδρίοηιδ. Νϑιη εἰ ΠΗ 

φυφγορδηί ποη αυϊὰ Ὀοπυϊη δεβοί,, δοὰ αιυΐϊὰ πηᾶχο, ποὸ 

αυϊὰ ἀϊίἑε!α, δορὰ αᾳυϊά ἀϊῆο πη πὶ, πόπιρὸ 56 ἱμδῖναι 

ὭΟδ56, ποαυ αυἱὰ (δΔεΐ]α, δοὰ ᾳυνὰ (Δο  υπι, δε ςεῖ 

ἴδοεγο φυοά δάβϑυσνογίὶβ. [8118 δηἰπὶ δδρίεπίϊδο ἰπ  δοθα 

ἀϊοίδ ἰδία νἱἀοηίυτ ργοά[ίδ 6586 : ΠΑΠΊΠ16 ριίογος {ΠῚ Ργιη2- 

ἐογᾶ (πδγυηΐ. Ὠοηίᾳυο ργεροορῖδ ἀ6 115 φυδ (Δοϊεπάδ, φύᾶετε 

οπχἰἰοπ δ οββοηΐ, [8]1α ογδηΐί, υδἱυδ ᾿ἰθθογος 6596 δυϑεὶ- 

Βίοπάος : ορογίοί οηἰπὶ Υἱοἰβδίῃ γθ 4 ΘΓΟ Πυ Πρ η ἐς οὐ οτο5 ; 

δἶνα ἀοχίγο ροαΐ οδίσθυπι μγὶυ}8 6886 ἱπἀυσοηάυηπι, κ᾽ 16 ὯῸΒ 

6586 Υἱὰ ρυ}}}ο8 ἱησγοάϊοπάτπι, ΠΟα406 ἰη δηυϊλ ηδ }ξ} ἰα[18.» 

ξοπάσπι, πόαυ6 ἰῃ Ὀαΐποο ᾿ανᾶπάιϊπι. Νάπι οἰγοδ οὐμηΐδ 

ἰδία ἱποογίυπι 6886, 8Ππ, αἱ ᾿ἴ8 υᾶἃ υἱυηῖυς, ρεηγὶ 5ιὩὶ. 

(84) Αίχυι [[ᾶ ᾿δδο δυηΐ. ΝΟἢ ἰῃ δ] να θ40 οἤετε, πὸ εἰ5 

ἰχῃατίδε ἃ) υίογ, τόγυπ) ἱπ ροποηάο Οροι [ὀγϑεκίδη) θεὲς, 

Ουπὶ ἀἰνὶ [6 πη υ ] γα ΠΟῚ 6556 γο δ θοπάδηι) θδγογυτι ΠΟ 

ογρδηογυπὶ ἐ8υ.388. ΝΟ ἰοαυσηάυπι κ'πα ᾿π}}Π6. [»ι}5 8ὺ 

δηδβδ οΔ] οἰα ᾿ἰυδηάυπη οαγ!ηἷ8 οΔυδδᾶ οἱ π6 δὺ δϑδπὶ ρϑγῖς 

ἱδίαγ. 1π δῆηυ]ο ΠΟη σοοϊδη δη) οἱ ᾿πδρίποι, πὸ ἰθᾳυΐ 

πείυτγ; δηλ δοῦιπι οηἶπὶ 6886, αὐὸς ἀοηνὶ κἰδἰπθηκιη 51}. 

ὕ χογοπλ ΠῸΠ 6856 Ἰη8]6 ἰγδοϊδη δι), δι 0} οπὶ 4 θ6 : 

{ιᾶγα [}18πῈ οἰΐδπι 80 ἂγὰ ἐπείπιιβ, ἀοχίγδαιθ ἀδῖα δοεῖ- 

νπι5. Νοὺ μΆ ΠΝ ηλ ΔΙΡαπη οδο εηάυπι, 4ι]ᾶ εἰ ᾿ς παρρίες 



(180----Ἰ90.) 

διὸ καὶ σημαίνουσιν ὥραν. (55) Καὶ συμθουλεύειν μη- 
δὲν παρὰ τὸ βέλτιστον τῷ συμδουλευομένῳ " ἱερὸν γὰρ 
συμθουλή. ᾿Αγαθὸν οἱ πόνοι, αἱ δὲ ἡδοναὶ ἐχ παντὸς 
τρόπου χαχόν ἐπὶ χολάσεως γὰρ ἐλθόντας δεῖ χολασθῇ- 

5 ναι. Θύειν χρὴ ἀνυπόδετον καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ προσιέναι. 
Εἰς ἱερὸν οὐ δεῖ ἐχτρέπεσθαι" οὐ γὰρ πάρεργον δεῖ 
ποιεῖσθαι τὸ θεῖον, ὙὙὑ πομένοντα καὶ ἔχοντα τραύματα 
ἐν τῷ ἔμπροσθεν τελευτῆσαι ἀγαθόν, ἐναντίως δὲ ἐναν- 
τίον. οἷς μόνα τῶν ζώων οὐχ εἰσέρχεται ἀνθρώπου 

10 ψυχή, ἃ θέμις ἐστὶ τυθῆναι" διὰ τοῦτο τῶν θυσίμων 

χρὴ ἐσθίειν μόνον, οἷς ἂν τὸ ἐσθίειν χαθήχη, ἄλλου 
δὲ μηδενὸς ζώου. Τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα τῶν ἀκουσμάτων 
ἐστί, τὰ δὲ πλεῖστον ἔχοντα μῆχος περί τε θυσίας. 

χαθ᾽ ἑχάστους τοὺς χαιροὺς πῶς χρὴ ποιεῖσθαι, τάς 
15. τε ἄλλας, χαὶ περὶ μετοιχήσεως τῆς ἐντεῦθεν χαὶ περὶ 

τὰς ταφάς, πῶς δεῖ χαταθάπτεσθαι, (86) ᾿Επ᾽ ἐνίων μὲν 

οὖν ἐπιλέγεται, διὰ τί δεῖ, οἷον, ὅτι δεῖ τεχνοποιεῖσθαι 
ἕνεχα τοῦ καταλιπεῖν ἕτερον ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ θεῶν θεραπευ- 
τήν᾽ τοῖς δὲ οὐδεὶς λόγος πρόσεστι. Καὶ ἔνια μὲν τῶν 

30 ἐπιλεγομένων δόξει προσπεφυχέναι, ἅπερ ἂν ἦ, ἔνια δὲ 
πόρρω. οἷον περὶ τοῦ τὸν ἄρτον μὴ καταγνύναι, ὅτι 
πρὸς τὴν ἐν ἄδου χρίσιν οὐ συμφέρει. ΑἹ δὲ προστιθέ - 
μεναι εἰχοτολογίαι περὶ τῶν τοιούτων οὖχ εἰσὶ Πυθα- 
γορικαί, ἀλλ’ ἐνίων ἔξωθεν ἐπισοφιζομένων καὶ πει- 

45 ρωμένων προσάπτειν εἰχότα λόγον, οἷον καὶ περὶ τοῦ 
νῦν λεχθέντος, διὰ τί οὐ δεῖ χαταγνύναι τὸν ἄρτον. 
Οἱ μὲν γάρ φασιν, ὅτι οὐ δεῖ τὸν συνάγοντα διαλύειν" 
τὸ γὰρ ἀρχαῖον βαρδαριχῶς πάντες ἐπὶ ἕνα ἄρτον 
συνίεσαν οἱ φίλοι" οἱ δ᾽, ὅτι οὐ δεῖ οἰωνὸν ποιεῖσθαι 

80 τοιοῦτον ἀρχόμενον χαταγνύντα καὶ συντρίθοντα. 
Ἅπαντα μέντοι, ὅσα περὶ τοῦ πράττειν ἣ μὴ πράττειν 
διορίζουσιν, ἐστόχλασται τῆς πρὸς τὸ θεῖον ὁμιλίας, καὶ 
ἀρχὴ αὕτη ἐστί, καὶ ὁ βίος ἅπας συντέταχται πρὸς τὸ 
ἀχολουθεῖν τῷ θεῷ, καὶ ὁ λόγος οὗτος ταύτης τῆς φιλο- 

35 σοφίας. (87) Γελοῖον γὰρ ποιοῦσιν ἄνθρωποι ἄλλοθέν 
ποθεν ζητοῦντες τὸ εὖ ἣ παρὰ τῶν θεῶν, χαὶ ὅμοιον 
ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐν βασιλευομένῃ χώρᾳ τῶν πολιτῶν 
τινα ὕπαρχον θεραπεύοι, ἀμελήσας αὐτοῦ τοῦ πάντων 
ἄρχοντος " τοιοῦτον γὰρ οἴονται ποιεῖν χαὶ τοὺς ἀνθρώ- 

40 πους, ᾿Επεὶ γὰρ ἔστι τε θεὸς καὶ οὗτος πάντων χύριος, 

δεῖν δμολογεῖται παρὰ τοῦ χυρίου τὸ ἀγαθὸν αἰτεῖν. 
Πάντες γάρ, οὖς μὲν ἂν φιλῶσι χαὶ οἷς ἂν χαίρωσι, 
τοιούτοις διδόασι τάγαθα, πρὸς οὖς δὲ ἐναντίως ἔχουσι, 

τὰ ἐναντία. ᾿Γούτων μὲν αὕτη καὶ τοιαύτη σοφία. Ἦν 
δέ τις Ἱἱππομέδων Λἰγαιεὺς Πυθαγόρειος τῶν ἀχουσμα- 
τιχῶν, ὃς ἔλεγεν, ὅτι πάντων τούτων ἐχεῖνος λόγους 

καὶ ἀποδείξεις εἶπεν, ἀλλὰ διὰ τὸ παραδεδόσθαι διὰ 
πολλῶν καὶ ἀεὶ ἀργοτέρων τὸν μὲν λόγον περιηρῆσθαι, 
λελεῖφθαι δὲ αὐτὰ τὰ προδλήματα. Οἱ δὲ περὶ τὰ μα- 
θέματα τῶν Πυθαγορείων τούτους τε ὁμολογοῦσιν 

εἶναι Πυθαγόρου, καὶ αὐτοί φασιν ἔτι μᾶλλον χαὶ 
ἃ λέγουσιν αὐτοὶ ἀληθῇ εἶναι, τὴν δὲ αἰτίαν τῆς ἀνο- 
μοιότητος τοιαύτην γενέσθαι φασίν. (88) ̓ Αφιχέσθαι τὸν 

Πυθαγόραν ἐξ ̓ Ιωνίας καὶ Σάμου χατὰ τὴν Πολυχρά- 
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οἱ [λιῃ8 5806 ἐδῖ, ὑπάδ οἱ βογδβ ἀεηυηίίδί. (85) Οοῃ- 

5} ΠΠπΔ ρΡοδοθηἝἑ ΠῸ}Ππτ 8110] αυᾶπι ορί στη ἀδη}Π} 6866 - 

ΓΘΠῚ ΘἢἶΠῚ δδύγδη) 6586 ΟΟἢ 51}. [Όογᾶγα Ὀοπυπι, τοΐυ- 

ρΡίδιϊ 0.5 γογὸ ἱπάυϊσογο οαμπίηο τδίσπι : αυυηὶ δηΐπ δὰ 

ἰυοηἀδ8 ρα Πδ8 ΠΑΒΟΔΠΉΙΓ, ΡΟ ΠΔ8 οἰΐδ) Π08 ἴθθγο ἀσθογα. 

δδογί Ποδηάυπι οἱ ἰδ! πὶ ἱπστγοάϊοπυ πη πα ΐ8 ρμοαΐθι. 

Αἀ ἰθηρ]υηι ποη 6886 6 Υνἱᾶ ἀϊνεγίοηάυμ : η0η Θηἷπ) ἰη ἰΓδἢ8- 

ουγϑὺ οοἸοηάυπη 6886 αἀἰνίπυπι πιθη. ΒΟΏ.ΠΊ 6686 νἱ}]- 

Πογῖθυ.9 δάνογβο ρϑοίογα ὄὀχοορίϊβ σοι 6 ΓΟ, π8} 1} ὙΟΓῸ 

οοηίγαγίυϊη. [πη 68 δοἷ8 δηϊ π|8} 8, αυδὲ τηδοίδΓα ἴδ 51}, ΠΟἢ 

ἱηρτοαϊ ᾿υπηδηδηι δηΪπι8Π|, ἰάθοαια οχ ἱπηπ)ο] δι οἰ 8 68 

80 οοπιοάοηδ, 4085 ργὸ υἱοί πιὶ ορράοτα [ἰοθὲὶ, ἃ οοἰογὶδ 

ομηηΐθιι5 Δροιποπάμη, ΕἸ υϑιηοάὶ ἰσίι δυο] 8188 

δυηΐ, 81185 ΤΓΟ ὨΓΟΙ ΙΧ βϑί πγδθ, ἀ6 δδογι ἢ οἰ 8., ΦΠΟΠΟΔῸ 411 

βίαϊο 4ιονΐβ ἰοηρογα, ἴυπ| οοίογδ ρογδσοηδ βἰηΐξ, οἱ ἐδ 

ἀἰβοσββα ὁχ ἰδ Υἱία,, ἰ[οπὶ ἀθ δορῃυτγᾶ, φυιοπιοὰρ 8[ὲ ἱπαί!- 
ἰυοηάδ. (86) Εἰ φυϊδθυϑάδι φυΐάθηι γαίϊο δα} } οἰ ἔτιγ, οὐ φυϊὰ 

ορογίοδί, τοὶυϊ βυδοὶρίοῃδο8 6886 ἰἰΠνογοβ, υἱ ῃγο ἰ6 δ πὶ 

ἀεογυπ οὐ] ογ ἢ γα 4088 : 8118 γθγο βυ Ὀθοίδ γαιΐο π0}}ἃ 

οεἴ. Ουδράδπι ροΟΓΓῸ γΓαἰϊοηθε ὁ ργορίῃαυο δϑδιιπηρίδε, ΠΟῊ- 

πῈ}}ὦ σογὸ ἰοπαίυϑ ΡΘΕ 5 ὁυηΐ, υἱ ρδησπὶ [γδηξοωιάν 

ΠΟΏ 6886, ΄υοπίδιη δὰ ἰυἀϊοίυπι δρυὰ ἰπίδγοδ πῸὺη οοπάυ- 

οδῖ, δοά [ἷ8 δἀϊδοία5 οοη)θεἰδίϊΟΠ68 ποὺ δυηΐὶ Ργυ(ϑροτίοδα, 

δο 8 ἐχίγδῃοὶβ σαὶ Ὀυιδάδηι ργοίεοί!ςο, φυΐ φυ) δι) οοπηπιοηε 

δυπὶ ἰἀοηθδηι γδίϊομθ δηηθοίογα οοηδίϊ βυηϊ, υἱ οἱ ἀθ 6ο, 

ᾳυοά τηοῦο ἀϊεΐυπι ο5ῖ., ΠΟἢ 6856 (ΓΔ ΞΟΠ πὶ ραποῦ). ΑΝ 

οηἷπι δίυμῖ, ΠΟΩ 6866, 4ῃοΐ σοπ]υηρδί, ἀἰδοοϊ γοηάυπι : 

80 ΠΠοοἱ οΟ πὰ ὈΔΡΌΘΓΟΓΙΙ ἢ, ΠΟΓΘ ΟἸΠ68 δὶ ὑυησπὶ Ρδηδπὶ 

οΟὨγεπογδηΐ διηϊοὶ : ||} ΥΟΓῸ, δυδβρίοδηΐοπη πο Ορογίοξὰ 

[γδηρϑθηάο ουπηπηπυδηθοαυθ ῃυΪ υδεηράϊ οπηδη ργϑθογο. δοὰ 

οἰπηΐδ ργθοερίδ, ᾳφυς αυἱὰ ἀφροπάυπι αυϊάᾳφυθ ποη δἰΐ ἀ6- 

Ππηϊυπί, δὰ ἀϊνίηυπι ηυπιοη ἰδηθυπηί, οεἴαυςα ἢος ρῥγίηςἰ- 

Ρίυπι οἵ 60 οἵρηΐβ Υἱΐᾶ ογάἀϊηδίυς, υἱ ἀουπὶ δοχυδιηυς, 

ἴφια [880 65 [)0}}}15 Ρ}}}ΠΟ9ΘΟρ! ΐε γαῖ ο. (87) Βἰάΐου!ε δοΐπι 

δρυπὶ μοιλίηθ5, αυΐ, ᾳυοὰ Ὀοηυπ 6δΐ, δἰ υπἀ6 4ι18π| ἃ ἀϊἷς 

᾿Ροίυηϊ, 4ιιδδὶ αυΐδ ἰῃ ῃγονϊποία γορὶβ ροί(οδίδίΐ βι} 0] οί 

ηαυρδηάδη 6 οἰ τ Ὠυ πη 6 ΓῸ ρῥγρίθοίυη) οοἶδὶ, πορίοοῖο 60, 

αυΐ οἴηηΐθυδ ἀοπιίηδίυγ : [4160 οηΐπὶ φυϊ ἴδεογα ἰοηιέμοθ 

οχἰ δι πγδηΐ. Νὰ) αυυπὶ ἀου8 δἷϊ οἱ οπιηΐϊδυδ ἱπηρογοΐ,, ἰη 

οομίο880 6δὲ, Ὀοηυ ἃ ἀοπληο ροίοηυπι 6656. ΟἸΠ686 Θηΐηι 

᾿ΐ8., φυοδ ἀπιηδηΐ, 4Ζυο564046 510] δοοορίοβ πβαϑϑηΐ, θοῦδ {πὶ - 

θυυπηὶ, οοῃίγαγίδ υοῦοὸ ἰδ, 4105 οοῃίγαγίο δήδοϊι ργοξο- 

φυυπίαγ. ΕΠ ογυη) αυϊάσδη) δαρίοπεδ ἰἰὰ 86 πδοῖ. Εὐδὲ 

δυίεπι αυΐάδηι Ηἰρροπιοάοη «Ἐμοδίοα, ΡῬγ[παρογοὼδ ὁ Βῷ- 

ΠΊΘΓΟ δουδιηδίίοοτυπι, ημἱ ἀϊοοῦδί, ομγηΐθυ8 ἰδεθ γαιίομος 

ἀσεηοποίγδι ἰοηόδαυο ἢ 1 50] οἶδδ6, δοὰ αυοηίδπι ἃ ρ]- 

γὶυυ5, ᾿ἴίβαυθ δΟΠΊΡΟΓ φοχηϊογί δι οβϑοηΐ ἰγδάϊίδ, ᾿ἶης δοοὶ- 

ἀΐβ566, υἱ ται οπῖθι.5 ἀοίγδοί 8 5018 ργοὈ) πχδίδ γοϊ  4υ8 Ππιδ- 

πογοηί. ΟιὐιἦὮὨἬ γϑγὸ ἀθ γί) δρογοὶβ πηδί!οηδιϊοὶ ἀϊουηίυν, 

Γα[ΪΟὨ 65 ἰδίδ8 6586 Ργ(Πδσογῶθ οοποσι πὲ, 4βώαυς ἱροὶ ἀΐ- 

Τδοΐ, τη 2}5 Οἰΐδι) νογᾶ Ἴοηϊοηάμηϊ 6666, δορὰ Οδυθδδῃλ 

Οἰδαί τ ἢ υἀὐπἰ8 ΠδηΘΟΘ (υ͵δ86 δίαθηΐ. (88) δηΐδδο Ρυί!δ- 

βογδί ὃχ Ἰοηΐα οἱ ὅδιηυ, ροδί4ιιδιῃ ΡΟ γεογαίοβ ἰγγδθδιιδ, 
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τοὺς τυραννίδα, ἀχμαζούσης τῆς ᾿Ιταλίας, χαὶ γενέ- 
σγαι συνήθεις αὐτῷ τοὺς πρώτους ἐν ταῖς πόλεσι. ᾿'Ποὐ- 
τῶν δὲ τοῖς μὲν πρεσθυτέροις καὶ ἀσχόλοις διὰ τὸ ἐν 
πολιτιχοῖς πράγμασι κατέχεσθαι. ὡς γαλεπὸν ὃν διὰ 

ὃ τῶν μαθημάτων χαὶ ἀποδείξεων ἐντυγχάνειν, ψιλῶς 
διαλεχθῆναι, ἡγούμενον οὐδὲν ἧττον ὠφελεῖσθαι χαὶ 
ἄνευ τῆς αἰτίας εἰδότας, τί δεῖ πράττειν, ὥσπερ χαὶ οἷ 
ἰατρευόμενοι οὐ προσαχούοντες, διὰ τί αὐτοῖς ἕχαστον 
πραχτέον, οὐδὲν ἧττον τυγχάνουσι τῆς ὑγείας" ὅσοις δὲ 

10 νεωτέροις ἐνετύγχανε χαὶ δυναμένοις πονεῖν χαὶ μανθά- 

γεῖν, τοῖς τοιούτοις δι᾽ ἀποδείξεως χαὶ μαθημάτων ἐνε- 

τύγχανεν. Αὐτοὺς μὲν οὖν εἶναι ἀπὸ τούτων, ἐχείνους δὲ 
ἀπὸ τῶν ἑτέρων. Περὶ δ᾽ ᾿᾿Ιππάσου μάλιστα, ὡς ἦν μὲν 

Πυθαγορείων, διὰ δὲ τὸ ἐξενεγχεῖν καὶ γράψασθαι πρῶτον 
16 σφαῖραν τὴν ἐχ τῶν δώδεκα πενταγώνων ἀπώλετο χατὰ 

θάλατταν ὡς ἀσεδήσας, δόξαν δὲ ἔλαδεν ὡς εὑρών, 

εἶναι δὲ πάντα ἐχείνου [τοῦ ἀνδρός" προσαγορεύουσι 
γὰρ οὕτω τὸν Πυθαγόραν καὶ οὐ χαλοῦσιν ὀνόματι. 
(69) Λέγουσι δὲ οἱ Πυθαγόρειοι, ἐξενηνέχθαι γεωμε- 

30 τρίαν οὕτως" ἀποδαλεῖν τινα τὴν οὐσίαν τῶν Πυθαγο- 
ρείων, ὡς δὲ τοῦτο ἠτύχησε, δοθῆναι ἀνθρώπῳ χρημα- 
τίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας, ᾿χαλεῖτο δὲ ἢ γεωμετρία 
πρὸς Πυθαγόρου ἱστορία. Περὶ μὲν οὖν τῆς διαφορᾶς 

ἑχατέρας τῆς πραγματείας καὶ ἑκατέρων τῶν ἀνδρῶν 
8ῦ τῶν ἀχροωμένων Πυθαγόρου ταῦτα παρειλήφαμεν" 

τοὺς γὰρ εἴσω σινδόνος καὶ ἔξω ἀχροωμένους τοῦ Πυ- 
θχνυόρου χαὶ τοὺς μετὰ τοῦ δρᾶν ἀχούοντας ἢ ἄνευ τοῦ 
ὁρᾶν χαὶ τοὺς εἴσω χαὶ ἔξω διωρισμένους οὐχ ἄλλους 
ἢ τοὺς εἰρημένους ὑπολαμθάνειν προσήκει, χαὶ τοὺς 

80 πολιτιχοὺς δὲ χαὶ οἰχονομιχοὺς χαὶ νομοθετιχοὺς ὄντας 

αὐτοῖς ὑποτίθεσθαι χρή. 
ΧΙΧ. (ο0] Καθόλου δὲ εἰδέναι ἄξιον, ὡς πολλὰς 

ὁδοὺς Πυθαγόρας παιδείας ἀνεῦρε καὶ χατὰ τὴν οἰχείαν 
φύσιν ἑχάστου καὶ δύναμιν παρεδίδου τῆς σοφίας τὴν 

85 ἐπιδάλλουσαν μοῖραν. Τεχμήριον δὲ μέγιστον" ὅτε γὰρ 
Ἄθαρις ὃ Σχύθης ἐξ Ὑπερδορέων ἄπειρος τῆς ᾿Ελλη- 
νιχῆς παιδείας ὧν καὶ ἀμύητος χαὶ τῇ ἡλιχία προῦε-- 

θηκὼς ἦλθε, τότε οὐ διὰ ποικίλων αὐτὸν εἰσήγαγε θεω- 
ρημάτων, ἀλλ᾽ ἀντὶ τῆς σιωπῆς χαὶ τῆς ἐν τοσούτῳ 

40 χρόνῳ ἀχροάσεως χαὶ τῶν ἄλλων βασάνων ἀθρόως αὖ- 

τὸν ἐπιτήδειον ἀπειργάσατο πρὸς τὴν ἀχρόασιν τῶν 

αὐτῷ δογωματιζομένων, χαὶ τὸ περὶ φύσεως σύγγραμμα 
χαὶ ἄλλο τὸ περὶ θεῶν ὡς ἐν βραχυτάτοις αὐτὸν ἀνεδί- 

δαξεν. (91) Ἦλθε μὲν γὰρ Ἄθαρις ἀπὸ Ὑπερθορέων, 
40 ἱερεὺς τοῦ ἐχεῖ Ἀπόλλωνος, πρεσθύτης ἤδη ὧν χαὶ τὰ 

ἱερατιχὰ σοφώτατος, ἀπὸ τῆς “ λλάδος ὑποστρέφων εἷς 
τὰ ἴδια, ἵνα τὸν ἀγερθέντα χρυσὸν τῷ θεῷ ἀποθῆται 
εἷς τὰ ἐν Ὑπερόορέοις ἱερόν. [Γενόμενος δὲ ἐν παρόδῳ 
χατὰ τὴν Ἰταλίαν χαὶ τὸν Πυθαγόραν ἰδὼν καὶ μά-- 

δ0 λιστα εἰκάσας τῷ θεῷ, οὗπερ ἦν ἱερεύς, καὶ πιστεύσας 
μὴ ἄλλον, μηδὲ ἄνθρωπον ὅμοιον ἐχείνῳ, ἀλλ᾽ αὐτὸν 
ὄντως τὸν Ἀπόλλω, ἔχ τε ὧν ἑώρα περὶ αὐτὸν σεμνο- 
τάτων καὶ ἐξ ὧν προεγίνωσχεν ὁ ἱερεὺς γνωρισμάτων, 
Πυθαγόρᾳ ἀπέδωχεν ὀϊστόν, ὃν ἔχων ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 

(ι9ιν--95.} 

[Δοΐυ8 ἐγαῖ, Πογδηῖθ ἔυτῃ ἰοπρογίβ 1{8}}8, ὑγϊποίροεβαυθ υτ- 

Ὀιυπι (ἀπ. Πα γο8 ἐρεὶ (Δοίοβ. Πογα τα βοπϊογίθυ οἱ οςουρδίὶς, 

Ὀγορίεγοδ αυοὰ οἷν}! ἶυ5 ποσοῦ 5 ἰδ δηΐου, αυσπὶ ἀπ .- 

αἶα ἐϑϑεΐῖ, ἀϊβοῖ μ᾽ πᾶ5 οἱ ὀδιποηβίγαίομοβ δα  θογα, οἐαιρὶ!- 

οἰΐος δά θὺ5 ἀϊβδογι}) 886, ηἰ 1} 0 πλΐπ0}5 605 οἰἶἰδπ) ποῃ δή δ 

γαϊίοπα (γυοίυαι ἱπὰ6 μογοθρίιΓΟ8 6858 γαία, ἀϊτν αχυλὰ 

δροπάυπι 586 βοίγοηΐ, τ οἱ ἰϊ, αυΐ ἰῃ πιο ρηϊίπι ουγα 

δυμί, Ἰίοοῖ πο οαἀοοθδηίυτγ, ο]» φυδῆι οδυξδάτη 4ιΐάαυδ 

δφοπᾶάυῃι εἰϊ, νϑ]οἰυθίποηι ἰᾶπιθη γοουρεγδηῖΐ : αυϊευηηῦα 

Υ6ΓῸ ἰηίογ ἰσνγοῃαϑ (δου! δία ἰδθογδηὰϊ αἰδοςπάΐᾳυς μοϊ!ο- 

μδπί, [8 ἀοπηοῃδίγα ἰομθθ αἰδοϊρ! ἰᾶδαυο δα ἤγυΐξθο. Εἰ 

86 αυϊάσδιη δὺ ἰ5{18, 1105 Ὑδγὸ δ δ᾽ίογίβ ἀυσοογο ογσίποαι. 

[πργἱπλῖὶβ γογο Ηΐρρμδϑδϑι:π) παγγᾶηΐ [ιΐδεα χυϊάδηι 6 ΠυΠΟΤΟ 

ΡυΑΠασογοογυπι, 41π| δυίΐοπι υυ]ρᾶδδοὶ ἀδδογὶ μοίβαθίφυς 

δρ δ γᾶπ) ἀποάθοῖο5 μερίδι ΠΟ, δὐπὶ ἴῃ πιδεὶ υἱ ἰπ:ρίυῃ 

Ῥογί 886, βδὰ ἱπυθη(οηἱϑ ὨἰΠ]οπνΐη5 οἰογίδπ ἱμεὶ πιδιιδῖβθς, 
Ποοί {ΠΠ᾿Π᾿9 οἐβϑϑηΐ οὐγηηίᾶ : βίο δὶ Δ δι! ρργαθ60 ποπιῖιε δρῃρεὶ- 

ἰαμΐ γι δρογαπι. (89) Οδοχμηείγίδῃ) γεγο Ῥυ{δρογοὶ [8 

ΡΟ] οδίδπι [υ͵5δ86 ἰγδάυπὶ : αασπὶ αὐυϊάδπι Ργί!δροτοῦς 

ορυπ) δυᾶγὺπι ͵δοίμΓαπη (δοΐϊδϑοῖ, σοποθβδιιη) 6ϑθ6 Ποπιὶδὶ 

Ργορίογ ᾿ιος ἱηίογι υηΐπ πη, οἱ 6 ροοπμροίΓίὶ 4ιιδοβίυ ηι (Δοοτοῖ. 

Ὑοοσδαίυγ δυίΐίδηι ρροπιοίτίᾶ ἃ ΡΥ Γδρογαὰ λίδξίοτία. ἢκσε 

δυηΐ, αυξ ἀα ἀἰδογ απο υἱγίμβαυο αἰδοίρ! πα οἱ ἀς υἱγδηυε 

οἶδβ56 δυάϊΐογυηι ΡΥΠΙδζογο δοοορίπηυβ : ἰδ δηΐ οοἷ!, 

4008 Θηυπιογανΐ πη, ογοάθηαϊ δυηΐ ἱπίγα διυΐ οχῖγ νυοΐυδι 

οἱ υἱάδηΐοβ δὺϊ ποη υἱάθηΐοθ Ργίμδρογδηι δυΐὶ νῖϑδο οἱ ἰδ 

ἰηἰογίογοβ οἱ δχίογίογο αἰγνὶϑὶ (υἷδ66, δίφυς ἴῃ οἰβάδι εἰ 

ΡΟ ἰοὶ οἱ αοοποπηἰεὶ εἰ ποπιοίεϊίοὶ οοπεϊποπίων. 

ΧΙΧ. (90) Οπιπίπο γεγο βοϊΐυ ἀΐσπυπι δδΐ, Ργ(!Δρόγδαη) 

τυ] δα ἀοοοπαϊ νἱδβ γορρογῖβ56 οἷ ὑγῸ 5:18 ευἰᾳφυε παίυγαὶὶ [8- 

εὐδία ργόχας ἱηροηὶϊϊ οδρία γαῖδηι βαρ ηἰΐα: ροτξίοηοαι ἰγὰ- 

ἀϊάϊθς6. Ου͵υδτοὶ οογί ϑϑἰ πηυπι ἀγσυπηοπίυπι οοῖ, αυοή, φυυτῃ 

Αἰγαγίβ δογίϊι ὁχ ΗὙρογβθογοὶβ γυὰὶϑ οἱ ἀἰβοὶ ! 5 ατιξοοευμι 

ποη ἱπὶ (ἰδίυς, «ἰδία οἰΐδηι ργογοοίίογ δάνοπίβοθξ,, ουπ Π6- 

αυδαυδη) Ρ6Γ ΥδΓΪΟΒ ἀθ πη 1Π| ἀϊϑοϊρ! πα σγδάαβ ἰηϊγοβεχί!, 

δοὰ οὔἶβ80 5 θη. οἱ ἴϑπι ἀἰυΐυτγηδ δυϑου (ἃ οη 6 το! αΐν- 

4ι6 ἰοηἰδηηίδες 5ἰδι πὶ ἴῃ (Δπι αγι ἰδίεπι εἰ δὰ ἀορποδίδ 

βιιἃ δυάϊοηδα δαπηρίϑ!(, οοπιπιοπίδείυαυς αἐ παέαγα εἴ 

δἰἴυπ ὧδ αἰ οοπιρμοπάϊατγὶδ Υἱὰ {ΠΠππὶ οἀοουϊ!. (91) ᾿᾿ ἐπογαὶ 

οηἶπὶ Αὐδεὶθ Δἢ ΗΥΡοΓγΡογοΐβ, ΑΡΟ ἰδ, αυὶ ἴῃ 68 γορίοης 

σον, βδοογάοβ, 8π|ὶ βοηΐο ργορίοσς οἱ γογι πὴ] 5ΔΟΓΩΓΌΙΠΩ 

βοἰοη(ἰβϑίπηυ, 6 Ογαιοἷα ἀοπηυπι γουθγίθης, υἱ δυγυῦι, ᾳυοὶ 

οοτγορφαγνογαὶ ἀθο, ἴῃ ε᾽υ8 ἀρὰ ΗἩΥρεγθογεοβ ἴθι ρὶο οοῶξ6- 

ἐγᾶγοῖ. Οὐἱ φυυπ ἰῃ {4} δὶ ἀδγνογίίβδοί, ἰδία υἱδυῦι δἰἐν 

ΡΥ Πδρογαπ) ἀθο τηδχίηθ, οὐδ ἰρ86 ογαΐ βδοδγάοβ, δϑβιε- 

πλατεῖ, ρογβιιδδυ8., Π0Π 8}, Δ0 π6 Οπχίποτῃ αυϊάεπι ἐπ 

δἰτηΐϊοιη, βοὰ ἰρδυπὶ γογὸ ΑροΟ 6 Πὶ 6556, αυ 8 ργορίοῦ δὲ, 

4υῖ ἰῃ Ργίμπδρογα πιλχίπια τοπογδηὰδ ἀερτεμεμάεδαὶ, ἴἔυτα 

ργορίον ἱπαϊοία ἱρδὶ δδοεγάοίὶ [8πὸ δηῖοα ἐχρίογαῖδ, ἰϑῃς ἰθ- 



(108 ---406.)} 

ἐξῆλθε, χρήσιμον αὐτῷ ἐσόμενον πρὸς τὰ συμπίπτοντα 
δυσμήχανα, κατὰ τὴν τοσαύτην ἄλην. ᾿Εποχούμενος 
γὰρ αὐτῷ καὶ τὰ ἄδατα διέθαινεν, οἷον ποταμοὺς καὶ 
λίμνας καὶ τέλματα χαὶ ὄρη χαὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ προσ- 

Ὁ δαλών, ὡς λόγος, χαθαρμούς τε ἐπετέλει χαὶ λοιμοὺς 
ἀπεδίωχε χαὶ ἀνέμους ἀπὸ τῶν εἰς τοῦτο ἀξιουσῶν πό- 

λεὼν βοηθὸν αὐτὸν γενέσθαι. (92) Λαχεδαίμονα γοῦν 
παρειλήφαυεν μετὰ τὸν ὑπ᾽ ἐχείνου γενόμενον ἐν αὐτῇ 
καθαρμὸν μηκέτι λοιμῶξαι, πολλάχις πρότερον τούτῳ 

10 τῷ παθήματι περιπεσοῦσαν διὰ τὴν δυστραπελίαν τοῦ 
τόπου; καθ᾽ ὃν ᾧχισται, τῶν Ταὐγέτων ὀρῶν πνῖγος 
ἀξιόλογον αὐτῇ παρεχόντων διὰ τὸ ὑπερχεῖσθαι, καὶ 
Κρήτης Κνωσσόν. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα τεχμήρια ἱστορεῖ- 
ται τῆς τοῦ ᾿Αὔάριδος δυνάμεως. Δεξάμενος δὲ [{υθα- 

16 γόρας τὸν ὀϊστὸν καὶ μὴ ξενισθεὶς πρὸς τοῦτο, μηδὲ τὴν 
αἰτίαν ἐπερωτήσας, δι’ ἣν ἐπέδωχεν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ὄντως 
ὃ θεὸς αὐτὸς ὦν, ἰδία καὶ αὐτὸς ἀποσπάσας τὸν [Δθαριν 
τόν τε μηρὸν τὸν ἑαυτοῦ ἐπέδειξε χρύσεον, γνώρισμα 
παρέχων τοῦ μὴ διεψεῦσθαι, χαὶ τὰ καθ᾽ ἕχαστον τῶν 

30 ἐν τῷ ἱερῷ χειμένων ἐξαριθμησάμενος αὐτῷ χαὶ πίστιν 
ἱκανὴν παρασχών, ὡς οὐχ εἴη χαχῶς εἰκάσας, προσθείς 

τε, ὅτι ἐπὶ θεραπεία χαὶ εὐεργεσίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἥκοι, 
καὶ διὰ τοῦτο ἀνθρωπόμορφος, ἵνα μὴ ξενιζόμενσι πρὸς 

τὸ ὑπερέχον ταράσσωνται χαὶ τὴν παρ᾽ αὐτοῦ μάθησιν 
35 ἀποφεύγωσιν, ἐχέλευσέ τε μένειν αὐτοῦ χαὶ συνδιορθοῦν 

τοὺς ἐντυγχάνοντας, τὸν δὲ χρυσόν, ὃν συνήγειρε, χοι- 
νῶσαι τοῖς ἐπιτηδείοις, ὅσοιπερ ἐτύγχανον οὕτως ὑπὸ 

τοῦ λόγου ἠγμένοι, ὥστε βεθαιῶσαι τὸ δόγμα τὸ λέγον 
« χοινὰ τὰ φίλων » δι᾿ ἔργον. (4) Οὕτω δὴ χατα- 

80 μείναντι αὐτῷ, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, φυσιολογίαν τε χαὶ 
θεολογίαν ἐπιτετμημένην παρέδωκε, καὶ ἀντὶ τῆς διὰ 
θυσιῶν ἱεροσχοπίας τὴν διὰ τῶν ἀριθαῶν πρόγνωσιν 

παρέδωχεν, ἡγούμενος ταύτην καθαρωτέραν εἶναι καὶ 
θειοτέραν χαὶ τοῖς οὐρανίοις τῶν θεῶν ἀριθμοῖς οἰχειο- 

25 τέραν, ἄλλα τε τὰ ἁριόζοντα τῷ ᾿Λθάριδι παρέδωχεν 
ἐπιτηδεύματα. 
ἐπ᾽ ἐχεῖνο πάλιν ἐπανέλθωμεν, ὡς ἄρα ἄλλους ἄλλως, 

ὡς ἔχει ἕκαστος φύσεως χαὶ δυνάμεως, ἐπανορθοῦν 

ἐπειρᾶτο. Πάντα μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα οὔτε παρεδόθη 
40 εἰς τοὺς ἀνθρώπους, οὔτε τὰ μνημονευόμενα δάδιον 

διελθεῖν. 

ΧΧ. (9) λίγα δὲ καὶ τὰ γνωριμώτατα διέλθωμεν 
δείγματα τῆς Π|υθαγοριχῆς ἀγωγῆς χαὶ ὑπομνήματα 

τῶν ὑπαρχόντων τοῖς ἀνδράσιν ἐχείνοις ἐπιτηδευμάτων. 
45 Πρῶτον μὲν οὖν ἐν τῷ λαμθάνειν τὴν διάπειραν ἐσχό- 

πει, εἰ δύνανται ἐχεμυθεῖν (τούτῳ γὰρ δὴ καὶ ἐχρῆτο 
τῷ ὀνόματι), καὶ χαθεώρα, εἰ μανθάνοντες, ὅσα ἂν 
ἀχούσωσιν, οἷοί τέ εἰσι σιωπᾶν χαὶ διαφυλάττειν, ἔπειτα 
εἴ εἶσιν αἰδήαονες, ἐποιεῖτό τε πλείονα σπουδὴν τοῦ 

δ0 σιωπᾶν ἥπερ τοῦ λαλεῖν. ᾿Εσχόπει δὲ καὶ τὰ ἄλλα 

πάντα, μὴ ἄρα περὶ πάθος ἢ ἐπιθυμίαν ἀχρατήτως 
ἑπτόηνται, οὐ παρέργως τὰ τοιαῦτα ἀεὶ ἐπιθλέπων, 
οἷον πῶς πρὸς ὀργὴν ἔχουσιν ἢ πρὸς ἐπιθυμίαν, ἢ εἰ 

φιλόνειχοί εἶσιν ἢ φιλότιμοι, ἢ πῶς πρὸς φιλονειχίαν 

Ἀλλ᾽ οὗ δὴ ἕνεκα ὁ παρὼν λόγος,᾿ 
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Ἴυπ ΡΥΓΠιάρογα γος, φυοά δδοιπὶ ὁ ἰορῖο δἰηϊογαί, 
υἱ ὁ0 δά ϑβιρογϑηδϑ ἰπ ἴδ Ἰοηρᾶ ρογοργίηδίίοπο ἐξ γί 
αἰ Πευ Π ἀἴο5 υἱογοείυγ. ΗΟ δηΐπι γθοῖν8 ἰηνία χυῶάυο, η4υδ- 
Π}4 ϑυπὶ Πυπιΐπα εἰ ἰλο}}8 οἱ μι 465 οἱ πγοηίοβ εἷ δ)ῖα ἰὰ φο- 
Ὧν ἰγδ)οἰεραΐ, οἱ φυοχηο νοϑηΐγεῖ, υἱ δίυηϊ, Ἰυδέγαιἰοῃ 68 
ρΡογαροῦδὶ, ρμεδίθιηυς ἀορ 6] 6] οἱ γεηΐοβ ΔΌ υγθΐ 5 ἃγςθ- 
Ὀαῖ, 4υ188 ΟΡΘΙΝ 6}115 Πρ] ογανογδηῖ. (92) ,δοραδτηοῃδι οογία 
δοοομίπιιϑ ἃ 60 ᾿υ5ἰγαίδ πυπηλδη) ἀδίῃοορς ραϑία ἰδθο- - 
Γᾶ556., 4υ1:π| δη(ὁᾶ 5φρί8 Π0Ο ἰη πηδυ τ ποία αβοῖ ργορίαΓγ 
ἱποοπηπηούμη δἰἴυ πὶ ἰοσί, ἰῃ 40 οδὲ οοηάϊία, πιοηίίθιι8 

υΐρρο Ταγξοίΐ, φυὶ εἰ ἱπιηγίποηῖϊ, υϑῃοπιθηίθιη δυσί π} ἱπ|- 

τη [6 η{Π 005, ἰΐδπιια Οποβϑυπὶ Ογοίδα Ὀγροιη. Ργαίθγοϑη 116 

εἰ δ]ἴ8 0] υβηγοῦ! ναϊοηί 85 Ααγ ἀἰ8 ἰγδδυπίυν ἀοουρβηοηίδ. 

ΡΥ Ιᾶρογᾶ8 δυΐθπ) δοοθρίο ἴ610, πιϊηἰπηοααα τοὶ ἰῃβο]οηίἰᾳ 

οοπμπηοίυ8, πο οδυββδιη, Οὗ 4υδη) 5] ἀδγείαγ, ρεαγοοηίδίις, 

864} (Δη4ι18Π) αἱ Του γᾷ ἀθ6ι15 ἢΠ|0 οββοί, Αμαγί αἱ βοογβυμη αῦ 

ΔΓὈΪ τὶς ἃ θάϊιοἴο δυγουμη 8011 [δηλ οβίοπα δ, υἱ ἀγρι- 

πιρηΐο 6356, ποι ἰ4υδπλ {|| Π} ἃ ΥΟΓΟ δθογγαθθθ, αυΐῃ οἱ 

ἘΠΕ γα 8 δίησι ] δ  ᾽πΊ, 4η85 ἴῃ (ΘΙ Ρ]0 γοροϑὶίᾶ ὀγδηΐ, ἢ 6 π) 

“1 (οἱ, φυοὰ ποη πηα]6 ΑΡρΟΪ]ἑηὶ ἰρϑιιηλ δϑ5᾽ ην}} 886ῖ, 41}0.1- 

αι δααϊάϊδθοί 86 δὰ οἰ γδη 08 ἀπ] γομ654116 πηογία! 68 

δάνθηϊββα, δὲ Ὠιορίογοδ (ογπιᾶπι Ὠοπηἰηΐ8 ἱπόἾ586, Π6 80- 

ρογαιημίποηίὶ πη) οϑίδία οὐϑίυροίδει,, ἀἐδο! ρ} ]Π8Π} 8081 ἀ611- 

σογοπί, Ἰιογίαίι5 δϑὲ οἢ ἢΠΠἰπὸ Ἰἰοςὶ πηδηπογοῖ Θὲ ἰῃ οπγοπάδη- 

αἀἷ5 ποπιἰἰθυϑ, αυὶ 8] 56 δοσραογοηΐ, ᾿ἰρϑυπι δά) υνδγοῖ, δ" 

τυ γογο, «Χιιοα οοἰ οαἰδδοῖ, σορμηθπηίοαγοί οὐπὶ (Δη}}}ϊἃ- 

γίρυδ, αυἱ φυϊάδη, γογθο δἷς ἰῃμδι υ[] οββθηΐ, υἱ ργδοοορίυπ) 

ἱΠυἀ, ατπίοογιπε οπιπία σογππιμπία, ἴρ58 ΓΘ σου ἤγιηδγοηϊ. 

(93) Θυυπὶ ἰίδαιια ἀρυὰ ἰρϑυπι πιδηογοΐ, υἱ πηοίο ἀϊοίυπι δεῖ, 

ρἢΠγϑίοαπι οἱ {Προ]οσίδπ) ἰῃ σοπηρεπάϊυπι) γούδοία8 {|| [Γᾶ- 

αἰ, εἴ Ἰοςο ὀχ  ςρ᾽ εἶΐ, φῦ! μογ ὁδογί οἷα Πογὶ βοϊοῖ, ἀΐ- 

νἰηδίϊ μοι ρὸΓ ἡυπηόγοςβ ἀοου, ρυγίογοι δῆς οἱ ἀἰ Υ]η]0- 

γοη οἱ οὐ] ο 0.5 ἀσΟΓΌΠῚ Πιιη!ογΓ5 Δοσοπηηγ)οάδί! οΟΓΘΠι 6558 

γδίυξ, δίαιια δ)α οἰΐδηι εἰ υἀΐα Αναγίΐ σοηνοηϊοηία οὐ 60 

σοΙηπημπηΐοαν!. Ὑογυπι υἱ δα ἰά, ου}}}15 στγαιϊα ἢ} ΒΟΓΠΊΟ ἰῃ- 

δι (πἴας 65[, γοάἀοδπ)υβ, συοὰ 4}108 Δ᾽ 6 Γ, ΓΓῸ 81:18 416 ΠΊ|4ΠῸ 

ἰπάο! εἰ νυἱγίθιι8, δίυὐἀιογὶ οαηθηάδγο, εὐποία αυϊάθιη, φῦ 

᾿ς Ραγίποηΐ, πόα δα ᾿οπηίπυ πη πο. ε{8π| ρεγγδηογυηΐ, 

ΘΖ 4185 πηοπηογδηίυγ (Δεἰ 6 6ϑὶ ρογϑθαιὶ. 

ΧΧ. (94) 564 ρμϑιιοδ ἰᾶπηθη αυα ἀᾶπι οααυ}6 (ΟΙ ΘΒ ΓΙ ἃ 

ἰηβιἰυ{Ἰ᾿οπὶδ Ῥγάδρογίοα φροοϊ πίη, δἰυὐϊογυπαυς, συ 

γἱγὶδ 18 ργοργίἃ δγδηΐ, πιοπυπηθηΐδ ρογοιγγδηη8. ὈΓΙΠΊ0Πὶ 

ἰδίων πίον οχρίογδηάυπι ουβογυδθδί, Δ ΟΡ Ο65 6ββθηῖ δοῪδ- 

γιγε μας (Ἰιος οηὶπλ ποπηΐηα υἱοθδίιγ.), ἰὰ οδῖ, δ δᾶ, Ζιδ 

ἰη6 Γ ἀἰδεοπάυπι δυ  ἱν ββοπξ, δ᾽ θη 0 Ὀγοτ ΓΟ ἃ0 ουδίοαϊἑΓα 

νοβδοηΐ, ἀείπάθ δὴ Ἵδϑοηὶ πιοάαδϑίΐ, πιδἰογοθηαῦς ἰδοθηὰϊ 

4ιᾶπι Ἰοηυοπάϊ συγᾶπι ἀροῦδί. Οοηδίἀογαρδί οἰΐδιὶ αιαῦν 

αἰΐὰ, παι 80] οἱ αἰεοσία δυϊουρί ἰδία ηἰην5 αἰ ϑέγα γοη- 

ἴυγ, ποὴ οὐὐξου ἰγδηβιηη (οη5 (418, γοῖϊυΐ 408}65 ἰη ἱγᾶ, 4.8 168 

ἴῃ ουρὶ ἰδ 0}5 86 ἀχ Πμογοηΐ, δὴ οοπίοηίοσὶ,, δὴ διῃἰ (ἰο5ἰ 

οδ86ηΐ, πἴγυπὶ διὰ ἀἰδδοηϑίοηοι ροίΐυ8 8η δ δηγίοἰ(ἰΔπ) ῃγὸν 
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ἔχουσιν ἣ πρὸς φιλίαν. Εἰ δὲ πάντα ἀχριδῶς αὐτῷ ἐπι- 
ὀλέποντι ἐξηρτυμένοι ἐφαίνοντο τοῖς ἀγαθοῖς ἤθεσι, 

τότε περὶ εὐμαθίας καὶ μνήαης ἐσχόπει, πρῶτον μέν, 
εἰ δύνανται ταχέως καὶ σαφῶς παρακολουθεῖν τοῖς λε- 

δ γομένοις, ἔπειτα, εἰ παρέπεταί τις αὐτοῖς ἀγάπησις 

χαὶ σωφροσύνη πρὸς τὰ διδασχόμενα. (90) ᾿Επεσχόπει 
Ἱάρ, πῶς ἔχουσι φύσεως πρὸς ἡμέρωσιν, ἐχάλει δὲ 
τοῦτο χατάρτυσιν. Πολέμιον δὲ ἡγεῖτο τὴν ἀγριότητα 
πρὸς τοιαύτην διαγωγήν " ἀχολουθεῖν γὰρ ἀγριότητι 
ἀναίδειαν, ἀναισχυντίαν, ἀκολασίαν, ἀκαιρίαν, δυσμά- 
θειαν, ἀναρχίαν, ἀτιμίαν χαὶ τὰ ἀκόλουθα, πραότητι δὲ 
καὶ ἡμερότητι τὰ ἐναντία, ᾿Εν μὲν οὖν τῇ διαπείρᾳ τοι- 
αὖὗτα ἐπεσχόπει χαὶ πρὸς ταῦτα ἤσχει τοὺς μανθάνον- 
τας, τούς τε ἁρμόζοντας τοῖς ἀγαθοῖς τῆς παρ᾽ ἑαυτῷ 

σοφίας ἐνέχρινε χαὶ οὕτως ἐπὶ τὰς ἐπιστήμας ἀνάγειν 
ἐπειρᾶτο, εἰ δὲ ἀνάρμοστον χατίδοι τινά, ὥσπερ ἀλ- 
λόφυλόν τινα καὶ ὀθνεῖον ἀπήλαυνε. 

ΧΧΙ. (96) Περὶ δὲ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἃ παρέδωχε 
δι’ ὅλης ἡμέρας τοῖς ἑταίροις, μετὰ τοῦτο φράσω. Κατὰ 

30 γὰρ τὴν ὑφήγησιν αὐτοῦ ὧδε ἔπρασσον οἱ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
δδυγούμενοι. Τοὺς μὲν ἑωθινοὺς περιπάτους ἐποιοῦντο 
οἱ ἄνδρες οὗτοι χαταμόνας τε χαὶ εἰς τοιούτους τόπους, 

ἐν οἷς συνέδαινεν ἠρεμίαν τε καὶ ἡσυχίαν εἶναι σύμμε- 
τρον, ὅπου τε ἱερὰ χαὶ ἄλση χαὶ ἄλλη τις θυμηδία. 

ἴοντο γὰρ δεῖν μὴ πρότερόν τινι συντυγχάνειν, πρὶν 
Ἢ τὴν ἰδίαν ψυχὴν χαταστήσουσι χαὶ συναρμόσονται 
τὴν διάνοιαν " ἁρμόδιον δὲ εἶναι τῇ χαταστάσει τῆς δια- 
νοίας τὴν τοιαύτην ἡσυχίαν. Τὸ γὰρ εὐθὺς ἀναστάντας 

εἰς τοὺς ὄχλους ὠθεῖσθαι θορυθῶδες ὑπειλήφεισαν. Διὸ 
δὴ πάντες οἱ Πυθαγόρειοι τοὺς ἱεροπρεπεστάτονς τόπους 

ἀεὶ ἐξελέγοντο᾽ μετὰ δὲ τὸν ἑωθινὸν περίπατον τότε 
πρὸς ἀλλήλους ἐτύγχανον, μάλιστα μὲν ἐν ἱεροῖς, εἰ δὲ 
μή γε, ἐν ὁμοίοις τόποις, ᾿Εχρῶντο δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ 
πρός τε διδασχαλίας χαὶ μαθήσεις καὶ πρὸς τὴν τῶν 

ἠθῶν ἐπανόρθωσιν. (97) Μετὰ δὲ τὴν τοιαύτην δια- 
τριδὴν ἐπὶ τὴν τῶν σωμάτων ἐτρέποντο θεραπείαν. 
᾿Ε᾿ ρῶντο δὲ ἀλείμμασί τε καὶ δρόμοις οἱ πλεῖστοι, ἐλάτ- 
τονες χαὶ πάλαις ἔν τε χήποις χαὶ ἐν ἄλσεσι, οἷ δὲ χαὶ 

ἁλτηροδολίᾳ ἢ χειρονομίᾳ, πρὸς τὰς τῶν σωμάτων 
ἰσχῦς τὰ εὔθετα ἐπιτηδεύοντες ἐχλέγεσθαι γυμνάσια. 
Ἀρρίστῳ δὲ ἐχρῶντο ἄρτῳ καὶ μέλιτι ἢ χηρίῳ, οἴνου δὲ 
μεθ᾽ ἡμέραν οὐ μετεῖχον. Τὸν δὲ μετὰ τὸ ἄριστον χρό- 
νον περὶ τὰς πολιτικὰς οἰκονομίας κατεγίνοντο, περί τε 

τὰς ἐξωτιχὰς χαὶ τὰς ξενιχάς, διὰ τὴν τῶν νόμων πρόσ- 

46 ταξιν" πάντα γὰρ. ἐν ταῖς μετ᾽ ἄριστον ὥραις ἐδού- 
λαντο διοιχεῖν. Δείλης δὲ γενομένης εἰς τοὺς περιπάτους 
πάλιν ὁρμᾶν, οὐχ ὁμοίως χατ᾽ ἰδίαν, ὥσπερ ἐν τῷ ἕω- 
θινῷ περιπάτῳ, ἀλλὰ σύνδυο καὶ σύντρεις ποιεῖσθαι τὸν 

περίπατον, ἀναμιμνησχομένους τὰ μαθήματα χαὶ ἐγ- 
60 γυμναζομένους τοῖς χαλοῖς ἐπιτηδεύμασι. (96) Μετὰ 

δὲ τὸν περίπατον λουτρῷ χρῆσθαι, λουσαμένους τε ἐπὶ 
τὰ συσσίτια ἀπαντᾶν. Ταῦτα δὲ εἶναι μὴ πλεῖον ἢ δέκα 
ἀνθρώπους συνευωχεῖσθαι. ᾿Αθροισθέντων δὲ τῶν συσσι- 
τούντων “ἵνεσθαι σπονδάς τε καὶ θυσίας θυημάτων τε 
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νεηάδογοηΐξ. Οποι δὶ ͵ 18π| ἱρδὶ οπηηΐα ρογβογιδηιὶ βαιβ ἰπ- 

δἰγιοιὶ Ὀοηΐ8 πιογίδυ8 υἱάδυδπίυγ, ἔυπι ἰῃ ἀοοὶ  δίοπι εἰ 

τηδπηογίδπι ἱπαυΐϊγοθαῖ, ἃς. Ὀείαιιπι αιϊάδπ), 8 ρεοιρῖδ 

οἱ ρογβρίοι:α 4185 αἀἰοῖα οβϑοηῖϊ δδβοαιογοπίυγ, ἀοίηαὰς 400 

διΏ0Γ6, αυᾶνο τη γαίίοῃο [γϑ 8 σοπιρ οἰ ογοηίαΓ. (95) Αἀ- 

νοι εθαΐ Θπἰπι, 8Δη πδίμγα ἰγδοϊα Ὀ1}65 οϑδοηΐ, οἵ δῆς ἰγϑειδ- 

δ} {ἴο πὶ σαέαγ δἰ ϑρρε! ]θδῖ. [αἱπιΐοᾶπ) γ6ΓῸ ᾿υ] δοάϊ 

ἰπϑιΠυἱἱυπὶ δγ}}} ταυδίυς (ἐγοοΐδη) : ϑοίυὶ δηΐπὶ ἱπὰς ἰητε- 

τϑουπάϊδιῃ, ἱπιρυἀοη(ΐδ), ἰπηπιοἀ 5 ἰδπι, ἱπιρογίυπίδίοτα, 

ἰσῃανίαηι, οΘομἰι δ οίδη), ἰη(Δηλίδη οἱ 5ἰ πη }α, ρ᾿δοκάδηη γεσὸ 

τηϑηΐοηι οἱ φηοτγυπι τηδηφιοίμαϊηρο) οοπίγαγίᾶ. Αἴας ἰμδδς 

αυϊάρσιῃ ἰη μγοδδίϊοπο βρεοίδαϊ οἱ ἤυο ἀϊδείρυ]ος δ χογοιῖδ- 

[0η6 δδϑυοσίδοίευαϊ, αυΐᾳι ἀρίοϑ 56 ργαθογοηΐ, μος ἀουτι 

δὰ 5δῃ θη (85 5085 {ΠΠρϑδυγοθ δαπιη ἰοραΐ οἱ 6 δὰ ϑεϊθηξίδε 

ἈΓΟΥΘΙΟΓα δυο δῇ; δίη γθγο ἱπορίυμῃ 4υ6πὶ ἀδρτγοϊιοποεοεῖ, 

υἱ Δ]6πυπη} οἱ Ἔχίγδηθαπι ργοσι] δὲοοθαΐ. ᾿ 

ΧΧΙ. (96) 14π ἀϊύδπι ἀε 5βίυἀ 5, φυδ ἰοίο ἀϊθ ἃ ἔδιιϊδ- 

τῖθυ δυ14 {γδοίδγὶ νοὶ] υἱῖ, Αροραπί δηΐπὶ ρδοὸ ἰυςο, 4υΐ εὔπι 

δεαυεθαπίυγ, Ὠοο ᾿ποᾶο. ΕΠ πηδϊυιΐηο χυϊάδηι ἰοπιρμογο ἐδέὶ 

Υἱγί 5011 ἰῃ υ]υδιηοιϊΐ ᾿οοἱδ Δι δ δ θδηΐ, ὈὈὲ αυΐοδ εἰ οοῦ- 

(206 ---215. 

ἔτύυπι δι οη πὶ, υδὶ ἰδρ!α οἱ Ἰαοἱ,, φυξραθε 8118 δηϊπιυτα 

ΘΧΠ αγαηί. ΝΟ δηΐπ ργίυ38 οὐπὶ αΟ4υ πη), σΟΠΥΟΓΞΔη ὩΣ 

Θχὶβί πα ῦδηϊ, 4υδι ἱρθϊ δυυῶ δηλ) Ὀδη6 οοπϑοί ἴσαι 

γΓοοίθαυο οοϊηροδίί ἢ) ᾿δθθγοπί : θ0ὺ δυίοεῃ ᾿ῃργπιδ οοδ- 

ἄυοσογο δβοϊ υὐΐϊπειη. Νδι) βίδιἱπ ἃ ἰθοίο δυγροηΐος ἰῃ ἐωτ- 

δ) ργογρογα ἰυγθυ!ηξιπ| 6556 ΘΟΒ Δ ηϊ. Οὐδρεορίεν 

ΟΠΊΏ68 Ῥγ(Πδρογοἱ δἰ υΪἱ ἰΙοοδ 8βδογίβ γοῦυβ αυδηι πηδχΐ πο ορ- 

Ῥογίυηδ οἰ σοθαηϊ. Ροβί πηδίυ ἶπδι ἀθδι θυ δίίοποιι ἰη ἰοαν- 

ΡΙΪ8 τη χὶπιθ δυὶ σογίο 511} }{{{π|5 ἰῃ Ἰοοὶα οοηνοηϊοϊ δαὶ, ἰδφυς 

ἰαηρυβ ἀοοοπάο οἱ αἰδεθπάο, ᾿πογίθυδαυο ἐχοοϊεποιϊδ οοῦ- 

δ} ΘΠ δι. (97) ΑὉ ἰιυ)υδιηοά! 50}}0}}58 ἀοἰπὰδ δὰ ξογμοζγᾶ σι" 

Ἰδηὰδ δ6 σοηνεγίοθδηί. ΡΙογίᾳυο υποϊΐοπο οἱ οὔγεὺ υἱοί δη- 

ἴαγ, ρμδυοίογεϑ ᾿ποῖδ ἰῃ Πιογ]5 οἱ ποιῃογίθυβ, φυΐάδειμ οἴϊδα; 

Πα] ογυπ ἰδείυ δυΐ σοβιϊουϊαίίοπο, δρίδ δὰ οογρογὶβ Υἱγθβ οὐῖ- 

τοδογδηάδβ ὀχογοϊ (ἰδ οἰρθηίθβ. 10 ργδπάΐϊο ρϑηΐδ ογϑὶ εἰ πιοὶ 

ἂἃυϊ ἔνι, Υἱδυπ) συογοὸ ἰηἰογάϊα ποη συδίδθδπί. Ροδί ργδβ- 

ἀΐπαι εἰν 4 ἰγδοίδραπιὶ ποροίδ, 4φιδαι6 ρογεχγίποι οἱ ἰνοσ- 

Ρἰ(66 δροοϊδοαπί, Ἰοσίθυδ δίο ᾿υδοπίϊθυϑ : οπιπΐδ οηἰπ ἰά δὸ- 

Ὠ08 Ροιηοῦ ἀἰδηΐδ μογίϑ ργοσιγαθαηί. Οἶγοδ τοϑρογα ἰμβδοὶ 

Δ) υϊαίιη; ἰἰοΓα τ, ΠΟΙ ἰδ δῇ δίηρσυ! δϑογϑὶπι, δέου ὥλῶσο 

80] οθαπί » 866 δἰηὶ ἰογηΐνα, ἰῃ πιοπηογίδιη δ᾽ του τουο- 

οδηΐοβ αὐ ἀϊαϊοοτγαηὶ οἱ ἰῃ Ὀοπὶβ 8686 9ἰ0.}}6 Ἔχογοθηΐθβ. 

(98) Απιθυϊαιϊίοης ἀοίυποειϊ δὰ Δ] Π68 δὲ οοπίεγουδπϊ, ἰοῖὶ- 

406 ἰηἰδαπὶ σοηνίνία,, θαυ ἰηίγα ἀδοδπὶ ςοηνὶνδ5 ἰογεῆΐ- 

πδίδ. Ηΐξος οοησγοραί5 ΔΈ] Ο.68 οἱ Ἄφδογιοἰὰ ευΠὲτηρηῖα 

οἱ ἔδυγα οἰ οὈγαυδηίαγ. Ηἶπὸ δὰ οὐδ ἰθδηΐ, οἱ δηῖο 

50}18 οὐσᾶϑυη) 6 ἱμιροποῦαίιτ. δυο δηΐί ταῦο νυἱουῦλ αἱ 
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καὶ λιδανωτοῦ. "Ἕπειτα ἐπὶ τὸ δεῖπνον χωρεῖν, ὡς πρὸ 
ἡλίου δύσεως ἀποδεδειπνηχέναι. Χρῆσθαι δὲ χαὶ οἴνῳ 
χαὶ μαάζη καὶ ἄρτῳ καὶ ὄψῳ χαὶ λαχάνοις ἑφθοῖς τε χαὶ 
ὠμοῖς. ΠΠαρατίθεσθαι δὲ χρέα ζώων θυσίμων ἱερείων. 

ὁ Τῶν δὲ θαλασσίων ὄψων σπανίως χρῆσϑαι" εἶναι γάρ 
τινα αὐτῶν δι᾽ αἰτίας τινὰς οὐ χρήσιμα πρὸς τὸ χοῆῇ- 

σθαι. ὭὯσαύτως δὲ καὶ ζῶον, ὃ μὴ πέφυχε βλαδερὸν τῷ 
ἀνθρωπίνῳ γένει, μήτε βλάπτειν, μήτε φθείρειν. 

.(99) Μετὰ δὲ τόδε τὸ δεῖπνον ἐγίνοντο σπονδαί, ἔπειτα 
ιο ἀναγνώσεις. ἔθος δὲ ἦν, τὸν μὲν νεώτατον ἀναγινώσ- 

χειν, τὸν δὲ πρεσδύτατον ἐπιστατεῖν, ὃ δεῖ ἀναγινώσχειν 
χαὶ πῶς δεῖ, ᾿Επεὶ δὲ μέλλοιεν ἀπιέναι, σπονδὴν αὖ- 
τοῖς ἐνέχει ὃ οἰνοχόος, σπεισάντων δὲ ὃ πρεσθύτατος 
παρήγγελλε τάδε" ἥμερον φυτὸν χαὶ ἔγχαρπον μήτε 

16 βλάπτειν, μήτε φθείρειν " ἔτι πρὸς τούτοις περί τε τοῦ 

θείου καὶ περὶ τοῦ δαιμονίου χαὶ περὶ ἡρωιχοῦ γένους 
εὔφημόν τε καὶ ἀγαθὴν ἔχειν διάνοιαν, ὡσαύτως δὲ καὶ 
ἐπὶ γονέων τε χαὶ εὐεργετῶν διανοεῖσθαι, νόμῳ τε βοη- 
θεῖν χαὶ ἀνομία πολεμεῖν. (100) Γούτων δὲ ῥηθέντων 

40 ἀπιέναι ἕχαστον εἷς οἶκον. ᾿Εσθῆτι δὲ χρῆσθαι λευχῇ 
χαὶ χαθαρᾷ, ὡσαύτως δὲ καὶ στρώμασι λευχοῖς τε χαὶ 

καθαροῖς. Εἶναι δὲ τὰ στρώματα ἱμάτια λινᾶ" χω» 

δίοις γὰρ οὐ χρῆσθαι. Περὶ δὲ θήραν οὐ δοχιμάζειν 
χαταγίνεσθαι, οὐδὲ χρῆσθαι τοιούτῳ γυμνασίῳ. Τὰ 

3. μὲν οὖν ἐφ᾽ ἡμέρα ἑχάστη τῷ πλήθει τῶν ἀνδρῶν πα- 
ραδιδόμενα εἴς τε τροφὴν χαὶ τὴν τοῦ βίου ἀναγωγὴν 
τοιαῦτα ἣν. 

ΧΧΙΠ. ((οὴ) Παραδίδοται δὲ χαὶ ἄλλος τρόπος παι- 
δεύσεως διὰ τῶν Πυθαγοριχῶν ἀποφάσεων, τῶν εἰς τὸν 

80 βίον καὶ τὰς ἀνθρωπίνας ὑπολήψεις διατεινουσῶν, ἀφ᾽ ὧν 
ὀλίγας ἐχ πολλῶν παραθήσομαι. Παρήγγελλον γὰρ ἐχ 
φιλίας ἀληθινῆς ἐξαιρεῖν ἀγῶνά τε χαὶ φιλονειχίαν, μά- 

λιστα μὲν ἐχ πάσης, εἰ δυνατόν, εἰ δὲ μή, ἔχ γε τῆς 
πατριχῆς καὶ καθόλου ἐχ τῆς πρὸς τοὺς πρεσθυτέρους, 

86 ὡσαύτως δὲ καὶ ἐκ τῆς πρὸς τοὺς εὐεργέτας" τὸ γὰρ 
διαγωνίζεσθαι ἢ διαφιλονειχεῖν πρὸς τοὺς τοιούτους ἐμ- 

πεσούσης ὀργῆς ἢ ἄλλου τινὸς τοιούτου πάθους οὐ σω- 

τήριον τῆς ὑπαρχούσης φιλίας. "ἔφασαν δὲ δεῖν ὡς ἐλα-- 
χίστας ἀμυγάς τε χαὶ ἑλχώσεις ἐν ταῖς φιλίαις ἐγγίνε- 

40 σθαι, τοῦτο δὲ γίνεσθαι, ἂν ἐπίστωνται εἴχειν χαὶ 
χρατεῖν ὀργῆς. ἀμφότεροι μέν, μᾶλλον δὲ ὃ νεώτερός τε 
καὶ τῶν εἰρημένων τάξεων ἔχων ἡνδήποτε. 'Γὰς ἐπαν- 
ορθώσεις τε χαὶ νουθετήσεις, ἃς δὴ παιδαρτάσεις ἐχά- 
λουν ἐχεῖνοι, μετὰ πολλῆς εὐφημίας τε χαὶ εὐλαθείας 

45 ᾧοντο δεῖν γίνεσθαι παρὰ τῶν πρεσδυτέρων τοῖς νεωτέ- 

ροις, καὶ πολὺ ἐμφαίνεσθαι ἐν τοῖς νουθετοῦσι τὸ χηδε- 
μονιχόν τε χαὶ οἰκεῖον - οὕτω; γὰρ εὐσχήμονά τε γίνε- 
σθαι χαὶ ὠφέλιμον τὴν νουθέτησιν. (102) Ἔχ φιλίας 
μηδέποτε ἐξαιρεῖν πίστιν, μήτε παίζοντας, μήτε σπου- 

860 δάζοντας" οὐ γὰρ ἔτι ῥάδιον εἶναι διυγιᾶναι τὴν ὑπάρ-- 
χουσαν φιλίαν, ὅταν ἅπαξ παρεμπέσῃ τὸ ψεῦδος εἰς τὰ 

τῶν φασχόντων φίλων εἶναι ἤθη. Φιλίαν αὴ ἀπογινώ- 
σκειν ἀτυχίας ἕνεχα ἣ ἄλλης τινὸς ἀδυνχαίας τῶν εἰς 

τὸν βίον ἐμπιπτουσῶν, ἀλλὰ μόνην εἶναι δόκιμον ἀπό- 
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πηᾶΖδπι οἱ ρδηρῖ οἱ ορβθοπίυπι οἱ ογυάδ ρᾶγίογ οοοίδηυ 6 

οἴεγα. ἀρρομποθδίυν 118 οἰϊδπὶ σᾶγο ἀ6 δηϊπμα! θυ, αυκ' ἰτη- 

το γο [85 ογδί. ἤδγο διι6Π) νοϑο ὈδηίιΓ μἰβεΐὈυβ, φυοί [Νο- 

τὰν 4υϊδη) [1168 ΠΟἢ οϑδοηί. Ὀδγίίογ οἱ δηϊπηαὶ, αιιοά πᾶ- 

ἰυγᾶ 508 ἰι Ππηδηο ροπογὶ ΠΟὴ οϑδοί Ποχίι, ΠΟῚ 6556 ᾿ἐρ6ῃ- 

ἀσπι ἢ60 ρεγάδηάιῃπι οεῃϑερδηί. (99) Ῥοϑῖ ᾿ᾶπο σα πδπΠὶ ]}- 

μαῖίο ἤοραί, ἀδίη Ἰοοϊϊο. Μο8 ογαὶ δυίοῃι, υἱ παίυ πρἰηἰτΏι:8 

Ἰερέτγεῖ, παῖυ γογο πιᾶχίῃι8 αι] δυΐ φιοηηοάο Ἰομοηά μη) 

εβϑδῖ ἐπηρογαγοῖ. Ὀ ϑοδδϑυγὶβ ρίποογηδ ᾿ἰθδηιθη ἰμυΠ ου δ, 

Ρεγδοίδαυς [ἰὑδί!οπο δοηΐὶοῦ οαἀϊοοθαὶ ᾿μ280 : ῃἰδηίΐδηι 538[]- 

ΥΔΠῈ) [τυρὶ γάτα ι6 ποαῦθ ᾿ἰαρἀδηθδηι, ΠΟα 06 ὉΟΓΓυΙΏρΘΏ - 

ἄδιη 6886 : Ργδοίογοδ ἀ6 θο, ἐδ ἀδοιηοη 8 οἱ ἀδ ἰογοίθυ5 

ΓΙ ρΙ056 οἱ ὕ6η6 86 η[ἰ6π΄υπΠ}, δοἀδιηαι6 πιοᾺ0 ογῴᾶ ρᾶγοπίεδ 

οἱ θΘὴ6 πιογίο5 δηϊπηδίοϑ 6386 ἄεῦογο, ἀοπί4ι6 Ἰοσὶ δυσουγ- 

γοπάυπι, ἰδ ηΠἰἀπηχυθ ργορυ 5δηάδημ 6566. (100) {8 πιο- 

πἰκἰ δυδηι φυΐϊδαυα ἀοπηυπη ἀϊδοδάοδηΐ. Οδίογυπι νϑδίθιη 

ξοβίδθαηί οδηάάδπηι οἱ ρυγδη), ραγίίογαυο βίγδσι]δ σδηάὶ δ 

δίᾳφῃα ρυγὰ δχ ᾿ἰπο (δεία βυὈρβίογηοθδηί; ἰδ 6 18 ΘηΪΠῚ ΠΟῚ 

υἱοθαηίις βἔγαρυ 8. Ὑδηδίϊοπί ἤθη ἀδρδηὶ ορεγδπι, δοὰ Ὁ 

ἰδσίο οχογοϊδίϊοηΐβ ζοπογα δυβιοθδηΐ, φρο δυηὶ ἀα νἱοίυ 

τἰΐδαυο γδίϊοπε χυοίἀϊο νἱγογαμι ἰδίογυπι ε(ἰυἱ ργαϑοτγίρίδ. 

ΧΧΙΙ. (01) Τιδαϊ 5 65. οἱ δ] υ9 ἀοσοπάϊ πιοάυ8 μοῦ 86η- 

(οπ 858 ῬγΓαρογίοδδ δὰ τὩογο8 ΟΡ ΟΠ 54116 ΠΟΠῚΪΠυΠΊ ρ6Γ- 

(ἰηοη68, αυδγυπ) ρᾶυοδ5 χ τ} 1}8 ΔρρΟπογο )υνδὈΐ!. Ῥγδροὶ- 

ρΡἰεθδηΐ οηΐπι οογ δηλθη οἱ σοη θη ΟἢΪ8 δίυἀΐυ 1 ἃ Ὑ6Γδ 8Π|}- 

εἰιἰα, εἰ Πογὶ ροβϑοῖ, γομῃονοηάππ) ΟΠγηΐθ0 6856, δὶ ΠΟΙ, 58 [6 Π| 

δ 6, φυζ8 ΠοὈ δ οὐ ραγϑη 08 οἰ οὨγηΐπο οὐπὶ δοηϊογί 8.5 

οἱ οὐπὶ Ὀεποίδοιοτγίθιιδ ἰμἰογοοάδί : ὩΔπὶ οὐπὶ [ιἶδοα δὶ 48 

ἀροογίοϊ οἱ οοπίοησδί, τᾶ νοὶ δἰἱο (81} αἴοῖι. δοοοθηίο δοῖ- 

γδγὶ ΠΟῃ ροῦβ6 σοηἰγδοίδη, δημ)οἰ ἰδίῃ. Ἧς υἱ οἰοαἰ τ οΟ88 

ρΡυγυϊοηΐδηυο 5[1 αυᾶπῃ ἤογὶ ροβδὶΐ πηϊηἰ 16 ΟΡ γδΠῚ 6886 ἀδῆ- 

ἄδηι, ἰὰ δυΐοηιν ἤσγί, δὶ υἵεγαᾳυδ δηλίοογυμπι ἰῃνίοομ σο 6 γθ 

ἰγϑιηαι6 σοιῃρτγίμηογα βοίγογ[, ἱῃρυ πι8 Ὑ6γῸ ἰυηΐοῦ φυΐψυθ 

Ιἴίψυο πὶ θογῃπ), 41.008 ἀἰϊχὶ, Ἰοσογυπι ροϑβὶ υ8. πη) 4[10- 

Π65 οἱ οδϑί αι οΠ68, 4088 Ῥᾳᾳααγίαξες Ὠομἰηδρϑηΐ, πη} 8 

οὐπὶ γογῦογυπι Ο] πη η [8 οδυϊοηθαυθ ἃ δοιίογ 08 ἜΓΩΔ }11- 

πἰοτοϑ [ἰογὶ ἰοθογα οχὶ δι δῦδη!, Ὠ]υΓἰυπηᾳυὸ 50} }οἰϊυἀ ΐ- 

ηἶ8 δἴϊροίυϑ4υ ὁχ ρδϑὶ8 ςδϑοιἰσδίογ δυς οἰ ΟΓΟ : ἰΐα δπίπι ἀ6- 

οογᾶπι ἢεγὶ οδϑίἰζδίίοποπι δίᾳυο υἱἱϊειη. (102) Νυπαυδηι δὺ 

διηΐς (ἶἰὰ ἤδη, Πα 06 Ρ6Γ ᾿οουπ), Π6486 δογὶο γοιηουοη δη) 

6886 : ΒΟ Θηΐπ) Πδγὶ ρο8δ6 υἱ δ41|ν8ἃ ευὐδάδί διε δ, αυυπὶ 

5616] πιοηἀδοίυτ ἰῃ πηοῦθδ ΘΟΓΙΠῚ, 4υἱ 86 Δηΐς05 [δοϊδηΐ, 

86 ἰῃοἰπυδγνογίί. Αἰ ϊοἰ ἰδ ὨῸΠ 6886 ἀδροποπάδῃῃ ργορίογ 

ἱπίογτιυπίυη γ6] ἃ} 18πῈ ᾳυδηάἀᾶπ) ἱπῇΓγη δῖ 6π, 40.8}}8 80- 

εἰάογα γοῦυϑ 1] Ππηδη 8 δο]θαΐ, δοὰ υπίοδηι, 4085 4υΐσι, 

υγοῦα}}}}8 δ᾽, δῃνοὶ οἱ διε ἰα" το ἰοἰδμα: οαι358.} 658 
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νῶσιν φίλου τε χαὶ φιλίας τὴν γινομένην διὰ χαχίαν 
᾿ ΄“- εν 

μεγάλην τε καὶ ἀνεπανόρθωτον. 'Γοιοῦτος μὲν οὖν ὃ τύ- 

πος ἦν τῆς διὰ τῶν ἀποφάσεων παρ᾽ αὐτοῖς γινομένης 

ἐπανορθώσεως εἴς τε πάσας τὰς ἀρετὰς χαὶ ὅλον τὸν 

5 βίον διατείνων. 
ΧΧΠΠ. (103) Ἀναγχαιότατος δὲ παρ᾽ αὐτῷ τρόπος 

΄“- ΄-- ᾿ « 

διδασχαλίας ὑπῆρχε χαὶ ὃ διὰ τῶν συμόολων. Ὃ γὰρ 
χὰ “Δ 

γαραχτὲρ οὗτος χαὶ παρ᾽ Ἕλλησι μὲν σχεδὸν ἅπασιν 
ἅτε παλαιότροπος ὧν ἐσπουδάζετο, ἐξαιρέτως δὲ παρ᾽ 

9 ᾿ ’ Σ 6 ΄' ὰ Ἁ 39 ὰ πὶ 

ιο Αἰγυπτίοις ποιχιλώτατα ἐπρεσθεύετο, χατὰ τὰ αὐτὰ ὁξὲ Ὁ ἑ 
καὶ παρὰ Πυθαγόρα μεγάλης σπουδῆς ἐτύγχανεν, εἴ τις 
διαρθρώσειε σαφῶς τὰς τῶν Ἰ]υθαγορικῶν συμόόλων 

" ᾽ Ἁ 

ἐμφάσεις καὶ ἀπορρήτους ἐννοίας, ὅσης ὀρθότητος καὶ 
ἀληθείας μετέχουσιν ἀποχαλυφθεῖσαι χαὶ τοῦ αἰνιγμα- 

15 τώδους ἐλευθερωθεῖσαι τύπου. προσοιχειωθεῖσαι δὲ 
4 ε ΄- Δ.» “ - ΄“ λ ’ 

χαθ᾽ ἁπλῆν χαὶ ἀποίχιλον παράδοσιν ταῖς τῶν φιλοσό- 

φῶν τούτων μεγαλοφυίαις καὶ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἐπί- 
- Ἁ ᾿ “Ὁ μω 

νοιῖαν θεωθεῖσαι, (104) Καὶ γὰρ οἱ ἐχ τοῦ διδασχα- 
λείου τούτου, μάλιστα δὲ οἷ παλαιότατοι χαὶ αὐτῷ συγ- 
χρονίσαντες χαὶ μαθητεύσαντες τῷ Πυθαγόρα πρεσθύτη 

νέοι, Φιλόλαός τε χαὶ Εὔρυτος χαὶ Χαρώνδας χαὶ Ζά- 
λευχος χαὶ Βρύσσων, ᾿Αρχύτας τε ὃ πρεσθύτερος χαὶ 
Ἀρίσταιος καὶ Δύσις καὶ ᾿Εωπεδοχλῆς χαὶ Ζάμολξις χαὶ 
Ἐπιμενίδης καὶ Μίλων, Λεύχιππός τε χαὶ ᾿Δλχμαίων 

να .“ ’ ᾿ Φ φ 2 4 [2 

45 χαὶ Ἵππασος χαὶ Θυμαρίδας χαὶ οἱ χατ᾽ αὐτοὺς ἅπαν- 
ΓΟ ᾿ ’ Λ ςε φω 4 ΓῚ ὔ 

τες, πλῆθος ἐλλογίμων χαὶ ὑπερφυῶν ἀνδρῶν, τὰς τε 

διαλέξεις χαὶ τὰς πρὸς ἀλλήλους ὁμιλίας καὶ τοὺς ὃπο- 

μνηματισμούς τε χαὶ ὑποσυυειώσεις, καὶ αὐτὰ ἤδη τὰ 
συγγράμυατα καὶ ἐχδόσεις πάσας, ὧν τὰ πλείονα μέ- 

80 χοι χαὶ τῶν ἡμετέρων χρόνων διασώζεται, οὐ τῇ χοινῇ 
- ἤ 

χαὶ δηυώδει χαὶ δὴ χαὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν εἰωθυία 
λέξει συνετὰ ἐποιοῦντο τοῖς ἐξ ἐπιδροουῦς ἀκούουσι, 
πειρώμενοι εὐπαραχολούθητα τὰ τραζόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν 
τίθεσθαι, ἀλλὰ χατὰ τὴν νενομοθετυμένην αὐτοῖς ὑπὸ 

58 Πυθαγόρου ἐχεμυθίαν θείων μυστηρίων χαὶ πρὸς τοὺς 
ἀτελέστους ἀπορρήτων τρόπων ἥπτοντο χαὶ διὰ συὰα- 

ῥόλων ἐπέσχεπον τὰς πρὸς ἀλλήλους διαλέξεις ἃ χαὶ 

συγγραφάς, (106) Καὶ εἰ μή τις αὐτὰ τὰ σύμθολα 
ἐχλέξας διαπτύξ ὶ ἀλώμῳ ἐξνγή λαάῤ χλέξας διαπτύξειε χαὶ ἀμώμῳ ἐξνηγήσει περιλάθοι, γε- 

- [ ᾿ - 

ἐυ λοῖα ἂν καὶ γραώδη δόξειε τοῖς ἐντυ γάνουσι τὰ λεγό- 
, Ν.» , 3 Ὰ ’ μενα, λήρου τε μεστὰ χαὶ ἀδολεσχίας. ᾿Επειδὰν μέντοι 

χατὰ τὸν τῶν συχλθόλων τούτων τρόπον διχπτυχθῇ καὶ 
φανερὰ χαὶ εὐαγῇ ἀντὶ σχοτεινῶν τοῖς πολλοῖς γένηται, 

᾿ - φῳ - 

θεοπροπία χαὶ γρησμοῖς τισι τοῦ Πυθίου ἀναλογεῖ καὶ 
θαυμαστὴν ἐχφαίνει διάνοιαν, δαιμονίαν τε ἐπίπνοιχν 
ἐμποιεῖ τοῖς νενοηχόσι τῶν φιλολόγων. Οὐ χεῖρον δὲ 
ὀλίγων μνημονεῦσαι ἕνεχα τοῦ σαφέστερον γενέσθαι τὸν 

’ Ὁ ᾿ς ͵ φ ΄ ᾽ Ψ , 

τύπον τῆς διδασχαλίας. « “Οδοῦ πάρεργον οὔτε εἰσιτέον 
εἰς ἱερόν, οὔτε προσχυνητέον τὸ παράπαν, οὐδ᾽ εἰ πρὸς 

“ [2 .- ᾿ 

0 ταῖς θυραις αὐταῖς παριὼν γένοιο᾽ ἀνυπόδητος θῦε χαὶ 
[ φῶ ᾿ 

προσχύνει᾽ τὰς λεωφόρους δδοὺς ἐχχλίνων διὰ τῶν ἀτρα- 
δὰ, ἢ «ς ᾿ 

πῶὼν βαλιζε΄ περὶ Πυθαγορείων ἄνευ φωτὸς μὴ λάλει. » 
Τοιοῦτος, ὡς ἐν τύποις εἰπεῖν, ὃ τρόπος ἦν αὐτοῦ τῆς 
«."» » 

διὰ συμόόλων διδασκαλίας, 

4 υ 

(5 --κ' 

οᾶΠι, 4 ἃ πιλσπὰ αθδδπι οἱ ἰσεδηδίμ! πιϑ}}1 μεοδεί. 

βοδίυγ. Γα]5 ὄγαῖϊ δρῃὰὶ 'μβεοδ μοῦ βοηςοπι δ ἐξοφινδδξισσιει 

[ογαγυϊα, αὐ 56 ἴῃ ΟΠΊΠ65 Υἱγίυ[65 ἰοἰαπκγθς τἰΐλτ ἀπἶαι- 

ἀεθαί. 

ΧΧΙΊΤΙΪ, (103) Πίαπι γογοὸ ἀοεθπάὶ γδίοὔθα).. 412 πττηξιοῦσ 

οοπείαρδί, ππᾶχίηνο ποοροοαγίαπη ἀυοεδδί. Ηϊς οαται οἐτδεῶςβον 

οἱ δριιὰ σγόθοοβ [ἐγα οἴποὶ υἱ δηϊΙφυϊδοιτηυς οοἰεξιδδιυν͵ 

ἰηρτγίπιϊ γογὸ δρυὰ Ἐξυρίϊος πη ἰρ! εἰ ἰπ οὔτε ἐγδῖ. βες 

τἰπόγοι ἴῃ 60 ΟΠ σοι ἰδ ΡΥ ασογδθ φυοαυς ρμαοξεηΐ, ὦ 

4υΐς δοουγαῖο χα θΠ οἰ, σγροϊογυπὶ ΡΥΓΠΔΡΟΓ ςΟΓΌΙΣ ἐὲσεο- 

βεδίϊοηδϑ εἰ δγοδῃΐ 055 απ δηίιπι γοοϊΐ τοσσυο οὐδὶ- 

ποδηΐ γείοοϊϊ εἴ οὐδουγιίδίο ὀχϑοίυϊ οἱ δά ξυλὲϊποῖδ ἴνοσυαν 

Ρἰϊοθορθογυπι ἰπσοηΐδ δἰπιρίϊεὶ δἴφζυς εἰησεγα ἰγοϑδοαε 

δεοοπμηοάδίϊ, ΒΞ ργ406 ᾿υϊηδηῦπι) εδρίππι δὰ αἰ τι σῖσεν 

ἐγνοοί!. (104) Νῃῃ αὶ ὁχ ἰνδο 5. οἷα ργοόγαηϊ, ἱπρείαι 

δΔηπευϊδοὶην! ἢ}, φοὶ ΡΥ σογα" δοαυδίοθ ο)υβααο 5δπΐβ μετο- 

Ὧ6 5 ἀϊΞείρυ!! (υογηηΐ, ΡΙἰ οἶδυς οἱ Ευγγίυϑ οἱ ΟΠμδεοδϑάδο εἰ 

Ζαϊδισι8 οἱ ΒγΥββο, Αγ γδς ἰίο πὶ βδοηΐοῦ δἰ Ασεσέδρες εἰ 

Τ γος οἱ Ἐπιροάοοϊου οἱ Ζαπιο  χίβ οἱ Ἐρίπιεανίος εἰ Μῆο εἰ 

Γ[ιδυςείρρυιβ οἱ ΑἸειηρο οἱ Ηἱρρᾶϑκιι5 οἱ ΤΙ πιο γιάδϑ εἰ 4ᾳ»οΐ- 

αυοΐί οἃ Φἰαία ιστηηΐ Ππιᾶηο ὨθΠΊΟΓΟ ἀοςῖϊ οἱ ὁτοοϊδοσῖες 

Υἱγὶ, ἀἰϊἰξοογία 06:65 5085 οἱ οοΟἰἰοηυΐᾶ εἰ οοπιπιεμίλγιος εἰ 

ποίδ8, δογρίδ ἀδηΐααε εἰ ᾿ἴγοβ οἀϊο5, φυογυεα μὲετῶχθς δὲ 

ποκρίγϑ) ὕδ66 ςεἰδίοηι οοηφογταίδ ουπὶ, οδ ἐοξαξασδὲ 

δι ρορυϊατγὶ υυἱσοφυὸ υεἰ 4.4 ἀϊείΐοπα οομμροιεδιδοϊ, εἰ 

Ργΐηιο 5βίδίϊπι ἰηἰἱ μοβθοηΐ 16 }}}Πσἱ, ἤοαυς ρἰλπδηι 26- 

ἀϊοπί 5 δὲ δοβοαιδηάδα, “πα ἰγδάο δηΐων, τῆλ ε3ες- 

ΠΟΓΟ δυο δηΐ, δὰ ροί8 Ἰυχὶὰ δολεμεψίλίατα ἰἰασα ἃ 

Ρυ(Ἂᾶσοτᾷ 58 ποι δπὲ Ἰπογοι οι πὶ ἐοηυ δ δηίαγ, 4φυὶϊ ἴα οὐ 

Ἰδπ 5 ἀρὰ ποη ἱπἰἰἰῖο5 οςου! δπάϊδᾳυς αἰτίη! τὰν» οτς 

βογυδγὶ 50] οἴ, ἂς δ πῦο "5 εἰἰςοογίδοπθὺ δυδς δὐϊ εοσιμὶλ 

οὔβομίοθαηῖ. (105) ΟιυαΣ πἰδὶ 4πῖ58 ἐλροϑι(δ δρογιμσῖῖ, 3-- 

γίδαια δηλγγαίίοηρ νοοιγογὶί, γἰἀϊοι δ οἱ δη}}}8, ποσένχοο εἰ 

πογγὶς ρίοηδ, 4 ἀϊσυηίυν, Υἱὰογὶ μοϊογυηί. δὲ φυὶς τοὺ δα 

͵υχία πιοάυπ ᾿ιῖδοα συ} 0}}5 οοηρστυδηίοπι δτοϊτϑει, 2 πἱ 

ῦγο οὈϑουγῖα Ἰυοὰα οἱ ρίδηδ τυ ]σοὸ ἤδηϊ, δὰ νταδιελδίοευδε 

ΑΡΟΠἰσφυς ογδοι] γι! σ᾽ Πλ} Π Π υ δι δοσοάκηϊ, φϊποιγὲ- 

0] ΘΠ 4Ὸ 6 ΠΓδ 56 (ἐγ ηΐ δοηϑυτῃ οἱ γι ογατ 15, φιὶ ολροσαί, 

αἰτίη δαυϊὰ ἱμορίγαηῖ. Νοο δὺδ γὰ [υεεὶὶ ρδυςδ ᾳυανέδαυ 

ΘΟΓΌΙΣ ΟΟΠΙΠΊΟΠΊΟΓΆΓΟ, 400 ἰδὶ6 ἀοσοινάϊ τποὰὰς5 οἰαγμε: δῷ- 

ρᾶγοδί. « Νὰ ἰῃ ἰγϑηϑοιι γα ΘΠ} ἱπίγοΣ δα οαιοῖθο δόθ-- 

ΓΟΞ, οἰϊδηηϑὶ δὰ ᾿ρ585 [ΘΠ 0}} (ΟΓῸ 5 ἰγδῆβοδς ; ΞΔ ΓΙ ΟΣ δὲ χδογε 

αἰδεα]εοδίωϑ ; ἃ ΡΗ] δ τὰ ἀθο! 85 ρεῦ σον δαὶ ἰηςζειο ; ἀξ 

νι σογεοὶδ 6 Ἰοηηδγὶβ Δῃ5 46 πη 6. » ΤΔΗς ογαὶ εὐας, πἱ 

ρδυςὶὸ ἀΐοδην, τοι 5 ΡΟΓ 5υτὐοὶΐδ ἀυοοπα!. 



(ολυ-ττλιο 

ΧΧΙΨ. (106) ᾿Επεὶ δὲ χαὶ ἢ τροφὴ μεγάλα συμ- 
δάλλεται πρὸς τὴν ἀρίστην παιδείαν, ὅταν χαλῶς χαὶ 
τεταγμένως γίνηται, σχεψώμεθα, τίνα χαὶ περὶ ταύτην 
ἐνομοθέτησε. Τῶν μὲν βρωμάτων χαθόλου τὰ τοιαῦτα 

δ ἀπεδοχίμαζεν, ὅσα πνευματώδη χαὶ ταραχῆς αἴτια, τὰ 
δ᾽ ἐναντία ἐδοχίμαζέ τε χαὶ χρῆσθαι ἐκέλευεν, ὅσα τὴν 
τοῦ σώματος ἕξιν χαθίστησί τε χαὶ συστέλλει. Ὅθεν ἐνό- 
ψμιζεν εἶναι χαὶ τὴν χέγχρον ἐπιτήδειον εἰς τροφήν. 
Καθ᾿ ὅλου δὲ ἀπεδοχίμαζε χαὶ τὰ τοῖς θεοῖς ἀλλότρια 

9 ὡς ἀπάγοντα ἡυᾶς τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς οἰχειώσεως. 

Κατ᾽ ἄλλον δὲ αὖ τρόπον χαὶ τῶν νομιζομένων εἶναι 
ἱερῶν σφόδρα ἀπέχεσθαι παρήγγελλεν ὡς τιωῆς ἀξίων 

ὄντων, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς χοινῆς χαὶ ἀνθρωπίνης χρήσεως, 
καὶ ὅσα δὲ εἰς μαντιχὴν ἐνεπόδιζεν ἢ πρὸς καθαρότητα 

Ι6 τῆς ψυχῆς καὶ ἁγνείαν ἢ πρὸς σωφροσύνης ἢ ἀρετῆς 
ἕξιν, παρήνει φυλάττεσθαι. (107) Καὶ τὰ πρὸς εὐά- 
γειαν δὲ ἐναντίως ἔχοντα καὶ ἐπιθολοῦντα τῆς ψυχῆς 
τάς τε ἄλλας χαθαρότητας χαὶ τὰ ἐν τοῖς ὕπνοις φαν- 

τάσματα παρῃτεῖτο. Κοινῶς μὲν οὖν ταῦτα ἐνομοθέ- 
40 τησε περὶ τροφῆς, ἰδία δὲ τοῖς θεωρητιχωτάτοις τῶν 

φιλοσόφων χαὶ, ὅτι μάλιστα ἀχροτάτοις χαθάπαξ πε- 

ριήρει τὰ περιττὰ χαὶ ἄδιχα τῶν ἐδεσμάτων, μήτε 
ἔμψυχον μηδὲν μηδέποτε ἐσθίειν εἰσηγούμενος, μήτε 
οἶνον ὅλως πίνειν, μήτε θύειν ζῶα θεοῖς, μήτε χατα- 

45 ὁλάπτειν αὐ δ᾽ ὁτιοῦν αὐτά, διασώζειν δὲ χαὶ τὴν πρὸς 
αὐτὰ δικαιοσύνην ἐπιμελέστατα. (ι08) Καὶ αὐτὸς 
οὕτως ἔζησεν ἀπεχόμενος τῆς ἀπὸ τῶν ζώων τροφῆς χαὶ 
τοὺς ἀναιμάχτους βωμοὺς προσχυνῶν, χαὶ ὅπως μηδὲ 
ἄλλοι ἀναιρήσωσι τὰ ὁμοφυῇ πρὸς ἡμᾶς ζῶα προμη- 

80 θούμενος, τά τε ἄγρια ζῶα σωφρονίζων μᾶλλον χαὶ 
παιδεύων διὰ λόγων χαὶ ἔργων, ἀλλ᾽ οὐχὶ διὰ χολάσεως 
καταύλάπτων. Ἤδη δὲ χαὶ τῶν πολιτικῶν τοῖς νομοθέ- 
ταῖς προσέταξεν ἀπέχεσθαι τῶν ἐμψύχων" ἅτε γὰρ 
βουλομένους ἄχρως δικαιοπραγεῖν ἔδει δήπου μηδὲν 

86 ἀδιχεῖν τῶν συγγενῶν ζώων. ᾿Επεὶ πῶς ἄν ἔπεισαν δί- 
χαια πράττειν. τοὺς ἄλλους, αὐτοὶ ἁλισχόμενοι ἐν πλεον- 
εξία συγγενιχῇ τῇ τῶν ζώων μετοχῇ γ ἅπερ διὰ τὴν τῆς 
ζωῆς χαὶ τῶν στοι γείων τῶν αὐτῶν χοινωνίαν χαὶ τῆς 
ἀπὸ τούτων συνισταμένης συγχράσεως ὡσανεὶ ἀδελφό- 

40 τῆτι πρὸς ἡμᾶς συνέζευχται; (100ὴ 'Γοῖς μέντοι ἄλλοις 
ἐπέτρεπέ τίνων ζώων ἅπτεσθαι, ὅσοις ὃ βίος μὴ πάνυ 
ἦν ἐχχεκαθαρμένος χαὶ ἱερὸς καὶ φιλόσοφος, χαὶ τούτοις 

ρόνον τινὰ ὥριζε τῆς ἀπο) ἧς ὡρισμένον. ᾿Ενομοθέτησε 
δὲ τοῖς αὐτοῖς χαρδίαν μὴ τρώγειν, ἐγκέφαλον μὴ ἐσθίειν, 

45 χαὶ τούτων εἴργεσθαι πάντως τοὺς Πυθαγοριχούς" ἣγε- 
μονίαι γάρ εἰσι καὶ ὡσανεὶ ἐπιθαύραι καὶ ἕδραι τινὲς 
τοῦ φρονεῖν χαὶ τοῦ ζῆν. ᾿Αφωσιοῦτο δὲ αὐτὰ διὰ τὴν 

τοῦ θείου λόγου φύσιν. Οὕτως χαὶ μαλά χης εἴρ γεσθαι 

ἐκέλευεν, ὅτι πρώτη ἄγγελος καὶ σημ ἄντρια συμπα- 
80 θειῶν οὐρανίων πρὸς ἐπίγεια, χαὶ “βελανούρου δὲ 

ἀπέχεσθαι παρήγγελλε ,θονίων γάρ ἐστι θεῶν" 
χαὶ ἐρυθρῖνον μὴ προσλαμθάνειν δι᾽ ἕτερα. τοιαῦτα 
αἴτια, καὶ χυάμων ἀπέχεσθαι διὰ πολλὰς ἱ ἱεράς τε χαὶ 
γυσιχὰς χαὶ εἰς τὴν ψυχὴν ἀνηχούσας αἰτίας. Καὶ 
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ΧΧΙΥ͂. (406) Θυοπίδη νοτῸ αἱ δ) πηοηΐδ, 5] τὶ δίαυβ οἵ. 

ἀΐπο 80}}}[Ὀοδπίυγ, δὰ ορ(ϊπιδη ἱπϑ {ἰ]οποιη ρἱ γί πηυπ οοἢ- 

(ογΐ, ὅσ6 ΟΟΠδ ἀογοιη8 οἰΐδπι, 4 ὁ6 [8 ἀδογονογὶ!. ας 

οἷθοδ φυϊάοπι οὔ ἶμο (8165 πργοῦθαῦθαί, φυὶΐ νοηίγοιῃῃ ἰηΠδ- 

Γρηΐ, φυίφυσ ἰυπιυ!]υπ) Θχοιίαγα ροδϑοῃΐ, ἰν͵5 Υ6ΓΟ (ἰδϑί π}}1ος 

Ὀγοραθρδὶ ουμηπημεηἀαῃαίαυςο, φυοίαιοί Πα ϊυ! σΟΓροΥΪ5 “0ῃ- 

ἢγηγδηί οἱ δἀβίγηρσυηΐ. Ὁπά6 οἱ τη απ πυ(γ ἰοηἱ ἀρίυπιν }11- 

ἀϊοαθαῖ. Οπιηΐπο δυΐθπι οἱ ἀἰΐ8 ἱπσγαίοβ οἷο γο)ϊείοθαὶ, υ 

4 ἃ ἀοὶ (Δι! τ δῖα η05 δἰνάυσογοηΐ. ΑἸΐὰ οχ γδαίίοῃς οἱ ἃ} 

οἶδ, 48) βδογὰ οομβοθαηίαγ, οἀ θη ἷ8δ ὨΓΌΓΘΙ15 006 041 ἃ 051}- 

πόζα, αυΐᾶ ΠΟΠΟΓΘΟ τηδίογα ἀἰθηδ οδϑοηΐ, 4ιδηὶ υἱ οομηηνηὶ 

ΠΟΠΆΪΠΗ ΠῚ 1151} Δυσυπηογοηίυτγ. Μοπορδί ἰδ σδύογο δὺ 19, 

4" (δου! ίοηι ἀἰνί δ ηαἱ δυΐ ρυγί (δίδπ) δηΐπηδὲ δυΐ ὁδοί ἐ(8- 

ἰοπὶ δυὶ βοδείείδίοπι. δυΐ υἱγίυ δ ""δϑΐυπι ἱπιροαϊγοηί. 

(107) Ὠεπίᾳφυε γοϑρποῦαί εὐποίδ 5Δηο. [41] δάνογβα οἱ 4011: 

γα χυδῃ) δπίπηα με Γ΄ οι, ἴση ΟΠ] δίδ8 ἰῃ 80 Π0 βροοίοδ 

οὈΓυϑοδηία. Εἰ Ἰδο αυΐίοπι ρεπογαῖίπι 46 υἱοίυ ἀφογανίί, 

δ᾽ 5} }}(Π| ΝΘ ΓῸ ΡΠ] οϑορίογυπι οοπίοιρἰαἰἰοηὶ διά οἰ βοἰπη ἐδ 

δίᾳιιθ βυπηπιῖβ βδιρογῆυδ νο[ἱααυθ οἱ ρογυπη ξομογᾷ οπιηίπο 

δαϊπηουδί, δ. 6 υπαφῦδπι δηἰπ)δίδ οἀογοηϊ, ποο Υἱπῦπι θ᾽ 6- 

γοηΐ, ποο αἰΐ8 [οϑ.188 ἱπηπ)οἸδγοηΐ,, πος 0}}0 ἀδπίᾳυς πηοᾶο 

ΔηἰΠ1Δ}18 ᾿δρογοηί, 86 ἀο ἃ 18) υγὰ δἰ υ αἰ ο555᾽ ΠΟ βογνυδγρηῖ, 

δυσίογ δχϑεἰϊ. (:08) Αἰψι6 'ρ86 αυόις ἰἰ8 νἱχὶί, υἱ ἃ σᾶΓη6 

δηΪΠ)8}}11Π} δυϑιϊηαγοί οἱ ἃγᾶ8 δἀογαγεὶ 58 η σι} } Ππ6 ΠΕ ΠΗΉ ΙΔ͵ 

δάβρογβδθ, ργονὶ ἀογδίαυα πα οἱ 8}}} δηϊπιηᾶ ἃ οδ΄ 6Π) ΠΟΙ )Ϊ8- 

οὐπὴ παίυγα ῃγο 4 οοἀδγοηΐ, ἰρ56 (ἐγᾶβ σαϑἰ,85 ροίϊι8 

Εἰ τὸ δὸ γ γ 5 ἰπδΕ 68, 4118} ρα πᾶ ἰηίογοη ἃ νἱο δ 8. 

ὅδ ᾿ΐδ φιοαυο, φυὶ Ἰοαὶ 05 ἀ8η.}}8 γοὶρ. γοβθ δα Ορογὰπὶ (8. 

τοηΐ, ργεοορίξ, υἱ 8} δηϊπιδ!  υ.8 ἃ υϑ ἰπογοηΐ : αι ΘἢἷΠ) 

Ργῷ εοἰοτγὶβ ᾿υ8.{18π ργοπίογοπίυγ, ορογίογα υἱΐῳ:6 6058 

0] ἃ ΘΟ ηδ.|5 δη8}} 08 ἃ [ΠἸΟΟΓο ἰπ’ υγἱ8. Οὐοι 0 ΘΗ ἷΠ| 

Ρογβιδάογο οοίογὶβ ροϑϑοηΐ, υἱ ᾿π8ῖ6 δρογοπηί, 5ἱ ἰροὶ ἀοργα- 

᾿ιοηδογοηίυγ νἱοίαγο οορηδίϊοποιη ργορίογ οᾶ, αι ΠΟ βοινῃ 

οοπυηΐα μδῦσδηϊ δηϊ 8} 18, 4 ΡῈ 40.858 ρ6Γ νἱΐαὶ οογυῃ- 

ἀοίηαυς οοπιοπίογομ σοπηπυηΐϊοποπ) οἱ ἰπ6 ογδπ) ἰ6Π}}6- 

γαϊϊοποηι νο εἰ [γα ογηϊ [6 αἰιδιίίδπη ποθίδοιηι οοηὐυπείᾶ 

δι} η17 (109) Οεἰοτίβ ἰδηδη,, φιϊουηαυδ νἱΐδη ἤθη δάθο γμῦ- 

δὴ οἱ βδασγαπὶ οἵ ρὲ 500  ᾶπ| δοογοηΐ, συασ"δηι δηΐπηδ} 8 

δί(ἰησογα ρου {6 )αῖ, δα ἀρϑ [πο πιΐδηι ᾿ρογαραί ἀοηο 

[εροτγα οἰγουπηδογὶ ρίαπι. 1ϑά 6) ργϑοοῃ!, οοῦ πὸ γοάεογοιῖ, 

σογ γι Π6 οοιηράογοπί : ηδηη δ ἰδ[}8 Οπγηΐηο ΡΥ (Πἀσοτίεο8 

ργο ἶυΐϊξ, ὁ0 ᾳυοὰ ἰῃ 18 ρεϊποὶρίυη) εἰ δά (8 αιιαϑὶ δὸ 

βω 8 δδρίοηήϊ νἱνθηθίηι6 οοηδίδίογοί. [4 αὐυοὰ γε] ον 5 

ὁδιιδδα ργορίον ἀϊνίηα! ται οηΐδ παίμγαπ) ἰπϑ.{{π||λ8{, δὶς 

εἴ τῃηδῖνὰ Ὀγο  ἐ δογὶ 608 νοϊοραῖ, φυοηΐαπι ργΙπηᾶ 68 {|| 

οοποογάϊεδ, 4ι188 ἰηίογ οἰ Ε]οδιἰα οἱ ἰογγοια Ἰηϊογορα , πιιη ἰδ 

586 οἱ ἰπάοχ, οἱ ἃ πιείδηιτο οἰΐδπη αὐ ϑ(ΐ πο γ 6 ργδεἰρίοθαῖ, 

4ιυ͵ά ἰμΓεγὶα ἀ}15 ΟΟΓ 6550}, οἱ ογυἊ᾿π|η 1} ΠΟῚ δ {Πρ ΡΓῸ 

ΟἹ }}λ5 1νι}}}5 “ΟΠ Γδ σαυπδαβ, οἵ ἃ [}}}5 δΔυδί! με γα ργορίος 



ΙΑΜΒΑΙΧΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ 

ἄλλα τοιαῦτα διεθεσμοθέτησε τούτοις ὅμοια, διὰ τῆς 

τροφῆς ἀρχόμενος εἰς ἀρετὴν ὁδηγεῖν τοὺς ἀνθρώ- 

πους. 
ΧΧΥΎ. (ιο) Ὑπελάμθανε δὲ καὶ τὴν μουσιχὴν ἀεἐ- 

δ γάλα συμδάλλεσθαι πρὸς ὑγείαν, ἄν τις αὐτῇ χρῆται 

χατὰ τοὺς προσήχοντας τρόπους. Εἰώθει γὰρ οὐ παρέρ- 

γῶς τῇ τοιαύτη χρῆσθαι χαθάρσει τοῦτο γὰρ δὴ καὶ 
προσηγόρευε τὴν διὰ τῆς μουσικῆς ἰατρείαν. “πτετο δὲ 
περὶ τὴν ἐαρινὴν ὥραν τῆς τοιαύτης μελῳδίας. Ἐχά- 

10 θιζε γὰρ ἐν μέσῳ τινὰ λύρας ἐφαπτόμενον, χαὶ χύχλῳ 
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ἐχαθίζοντο οἱ μελῳδεῖν δυνατοί, καὶ οὕτως ἐχείνου 
χρούοντος συνῆδον παιῶνας τινας, δι᾿ ὧν εὐφραίνεσθαι 

χαὶ ἐμμελεῖς καὶ εὔρυθμοι γίνεσθαι ἐδόχουν. (1:1) Χρῆ- 
σθαι δ᾽ αὐτοὺς χαὶ χατὰ τὸν ἄλλον γρόνον τῇ μουσιχῇ 

16 ἐν ἰατρείας τάξει, χαὶ εἶναί τινα μέλη πρὸς τὰ τῆς ψυ- 

,ῆἧς πεποιημένα πάθη, πρός τε ἀθυμίας χαὶ δηγμούς, 
ἃ δὴ βοηθητιχώτατα ἐπενενόητο, χαὶ πάλιν αὖ ἕτερα 
πρός τε τὰς ὀργὰς χαὶ πρὸς τοὺς θυμοὺς καὶ πρὸς πᾶ- 

σαν παραλλαγὴν τῆς ψυχῆς, εἶναι δὲ χαὶ πρὸς τὰς ἐπι- 
40 θυμίας ἄλλο γένος μελοποιίας ἐξευρημένον. Χρῇσθαι 

δὲ χαὶ ὀρχήσεσιν. Ὀργάνω δὲ χρῆσθαι λύρα " τοὺς γὰρ 
αὐλοὺς ὑπελάμθανεν ὑύριστιχόν τε χαὶ πανηγυρικὸν 
χαὶ οὐδαμῶς ἐλευθέριον τὸν ἦχον ἔχειν. Χρῆσθαι δὲ καὶ 

ὍὉμήρου χαὶ “Ησιόδου λέξεσιν ἐξειλεγμέναις πρὸς ἐπαν- 
80 ὄρθωσιν ψυχῆς. (112) Λέγεται δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἔργων 

Πυθαγόρας μὲν σπονδειαχῷ ποτε ἀέλει διὰ τοῦ αὐλητοῦ 
κατασδέσαι τοῦ  Γαυρομενίτου μειραχίου μεθύοντος τὴν 

λύσσαν, νύχτωρ ἐπιχωμάζοντος τῇ ἐρωμένη παρὰ τοῦ 
ἀντεραστοῦ χαὶ τὸν πυλῶνα ἐμπιπρᾶναι μέλλοντος. 

δυ ᾿Ἐξήπτετο γὰρ χαὶ ἀνεζωπυρεῖτο ὑπὸ τοῦ Φρυγίου αὐ- 
λήματος. Ὃ δὴ κατέπαυσε τάχιστα ὁ Πυθαγόρας (ἐτύγ- 
γανε δὲ αὐτὸς ἀστρονομούμενος ἀωρί), καὶ τὴν εἷς τὸ 
σπονδειαχὸν μεταβολὴν ὑπέθετο τῷ αὐλητῇ, δι᾿ ἧς 
ἀμελλητὶ χατασταλὲν χοσμίως οἴχαδε ἀπηλλάγη τὸ 

δδ μειράκιον, πρὸ βραχέως μηδ᾽ ἐφ᾽ ὅσον οὖν ἀνασχόμε- 
νον, μηδ᾽ ἁπλῶς ὑπομεῖναν νουθεσίας ἐπιβολὴν παρ᾽ αὐὖ- 
τοῦ, πρὸς δὲ χαὶ ἐμπλήχτως ἀποσχοραχίσαν τὴν τοῦ 
Πυθαγόρου συντυχίαν. (18) ̓ Εμπεδοχλῆς δέ, σπασα- 

μένου τὸ ξίφος ἤδη νεανίου τινὸς ἐπὶ τὸν αὐτοῦ ξενοδό- 
40 χον Ἄγχιτον, ἐπεὶ δικάσας δημοσία τὸν τοῦ νεανίου 

πατέρα ἐθανάτωσε, καὶ ἀΐξαντος, ὡς εἶχε συγχύσεως 
καὶ θυμοῦ, ξιφήρους παῖσαι τὸν τοῦ πατρὸς χαταδι- 

καστήν, ὡσανεὶ φονέα, Ἄγχιτον, μεθαρμοσάυενος εὖ- 
θὺς ἀνεχρούσατο τὸ 

Νηπενθές τ᾿, ἀχολόν τε, χαχῶν ἐπίληθον ἁπάντων, 

χατὰ τὸν ποιητήν, χαὶ τόν τε ἑαυτοῦ ξενοδόχον Ἄγχι- 

τὸν θανάτου ἐρρύσατο χαὶ τὸν νεανίαν ἀνδροφονίας. 
ἹἹστορεῖται δ᾽ οὗτος τῶν ᾿Ευπεδοχλέους γνωρίμων 
ὃ δοχιαώτατος ἔχτοτε γενέσθαι. (1) τι τοίνυν σύμ- 

παν τὸ Πυθαγοριχὸν διδασχαλεῖον τὴν λεγομένην ἐξάρ- 
τυσιν χαὶ συναρμογὰν καὶ ἐπαφὰν ἐποιεῖτο μέλεσί τισιν 
ἐπιτηδείοις εἰς τὰ ἐναντία πάθη περιάγον γρησίμως 

τὰς τῆς ψνγῆς διαθέσεις. ᾿{πί τε γὰρ εὐνὰς τρεπόμενοι 

δι 

ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂. 

Ἰπ}}}185 δδογαβ πδιυγαίοθαυς γδιιοποσ. Αἰᾳφυο δἰΐδ ᾿ς ε- 

ταἰ ἶὰ οοποί (υἱΐ, ρος δ᾽ ̓πιοπίδ μοπιίηο5 δὰ υἱγίυϊετ ἀθοεῖε 

ΘΧΟΓΒΙ!8. 

ΧΧΥ. ([[0) Ατγοϊτααπίυτγ οἱ πιυπίοδπι, 5ἱ φυΐξ γεεΐε δὲ 

υἱογοίυγ, ρΙυγίπηυπι οοηίοτγα δὰ βδηϊ(δίοτ. ϑοϊερδὶ εαἰαι 

πο ροΓυποίογία ὑϑυγρᾶγα ἰδίοη οαἰδαγεὶπ,, α])ο ποαιὶδε 

τηράϊοίηδπι πλυιϑ᾽οδ5 ορα δα ἴδ) δρροὶϊ αρδί. [ποῖ περί 

δυΐοπη οεἶγοδ γϑγηυ) ἰοπιρυ5 ᾿υ)]υδηιοὰϊ τηοὰἀυϊδίοδευ. 

Ουεπάδη) ᾿γγᾶ ᾿υὰδπίοι ἰπ πιδαΐϊο οο οοδῦδι,, Θυπηῦυε αἵ- 

ουπιοϊἀο δηΐ οδηϊδηάὶ ροεϊὶ, οἱ ρεουϊ 116 ᾿γγδῃ ῥυ δδθοῖ, 

ἰΐὰ οοποϊποῦδηϊ ρερδη838 φυοθάδη), αυΐθυδ δηΐπιο οἰϊοεϊδεὶ, 

βογίᾳυσ οοποϊπηΐ εἰ θ6πὸ Οοτηροκίεϊ νἱδο δηίον. (111) Υέγυα 

οἵ δ)ὲο ἰδιιρογε πηυβίοδπι πχοάϊοἰ ηο5 ἰοοο δ ὨΡΟΠΔηΐ : ἐγδδὶ 

οηἶηι σδηΐυβ αὐυἰάδπι δὰ 98 ηδηἀο5 δηΐηι! δϊοοίυ (δεῖ! εἰ 

οοπίγα {τγἰϑΕ{{ἰδπὶ ροοϊογίϑα6 πιογβὰβ νοὶ υΐ ργϑβθη ἐποέπ 

τοιηράϊδ ἱμυθηιῖ, γυγβυδᾷιιο 4}}} οοηίγᾶ ἰγᾶπὶ οἱ ἰηε ἐμ τιδιο- 

η6πὶ οἱ οοηΐγᾶ ΟΠΠ65 δΔηΐπι ραγίυγ δ οΠς5, δυρρείεξδεί 

οἰΐδι δ υὰ αὐυοάρίδπι δάνογβυς εὐρ!ἀϊ δῖ65 πιοσυ] δίϊοιῖς 

ὅθηυδ. Ἰθἱογά!τπ) οἱ δ᾽ δἰ ΐοπθ5 ἰηϑι1 {πο δαπηῖ, ῬγῸ ᾿ποίγυπισηίο 

ΥοΓο ᾿ἰγγὰ υἱοευθαηίυγ : {{Ὀ}85 Θηΐπι π:0}}6 φυ!ὶ εἴ ροχηρδρ δε- 

οοιμηπηούαίΐυηι ᾿ἰθογίϑηυς ἰιοπιὶηἰυ5 ἱπάΐσηυαι ρυϊδθδί γὸ- 

δοῆδγο. Ὁ δηίυγ οἰΐδηη Ἠοπιογὶ οἱ Ηθδοα 56] θεῖ 5 δὰ δο!» 

ἴῺΟ5 ΘΙ) 6 Δ) 08 γογϑίθυβ. ({12) Εογίυν οἰίδλ Ῥγεπδροίῶς 

Δ φυδηάο ϑροηάαίςο οδηΐυ ροὸγ {ἰἱεἰη6 πη οχοίϊἢ χῖϑϑς Τδιτο- 

πηοηΐδ5 δα οἰ ϑοοη[[5 ΟὈΓΙΪ γα θίοπι, φυϊ ποοΐα οοπηηλοεδῦση- 

ἀυβ δὰ διηγΐίοδι ἰγγιεγα, νυϑβι ]οαυς δοάϊατ ργορῖεος γἰτὰ- 

Ιοπι, 4υἱΐ ἰηΐ. ογαὶ, ἰδ) ρᾶγαῦθδὶ ἰζῆθτ ευδ᾽ϊοδγο. Ῥ γΥζο 

αυΐρμα οδηΐυ δά ᾿ιοο δοοθηϑυδ οἱ ἰποἰ(αἴυδ ογᾶῖ. δοὰ ἤγίδδ- 

ὅογδβ, ἰηίοιηροδίαδ ποοίο ἰυπὶ) ἔοτγίο δοίγοῃομηγίδ ὙϑΟῦΒς, 

ἰη! 10 οδπίυ ἰἰ 9 εἰἰείποπι πουυΐϊΐ, υἱ βδροπάδίουπι; ἰ8- 

Πατεῖ, 4υ0 δΔάἀοΙ] Δ, 6Π8 8ἰη6 πηογᾶ δἰδὶ γοδ ἀϊξυδ πχοάδοείς ἀο- 

τυ γοϊ ἶ, φυυπιὶ ρα0}}0 δηῖα πὸ ἰδη} } }υπὶ αυϊνίετῃ 86 οοα- 

εἰη υἱδδοῖ, ἱπηΠ|0 ρΓΟΓ5ι}5 81}}}8Π| 6115 οδοι διομοτὴ δάιηϊειο- 

δβεὶ, οἱ ΡγΓΠιδρογδῃ ἰπδυροῦ δ ἱ οσουγγοπίθη) ἰῃ π8 181: γε 

ΔΌΐγα }υ55556.. (113) ΕἸηρεάοοϊοβ γοργὸ, αυυὰ τ εῆῖς φυν 

ἄἀδηιὶ ͵διὴ δἰγίοϊο ρἰδάϊο ἱπ ἰιοδρὶ (πὶ 6)}08 Αδοϊϊη, {οὶ 

υάοχ ρυδ]ος ἰοου8 ραίγοπι δυπ) δὰ τηυγίο) οὐμάεδεῃβδ- 

νογαῖ, ἰγγυσγοί, οἱ ἰγα ἀοίογοαιο ρεγτυγραῖυβ σοῃμάεεηπηδλίο- 

ΓΘπ] ρδίεἷδ δυ;} ἰδηαυδηι ποηιλὶοἰάδπ οὈἰγιιποδγε νοοῖ, τϑὰ- 

ἰαἰΐς πιοάυ!ἰς οὐπίεπίϊηι Θχόγβυβ δοΐ ἐΠὰ Ροείδ, 

(336 ---4ι5) 

Νορεη 65, 5'πο [0}16.. πιδ1}8 πηραϊοϊηδαφας σὐηςιίς, 

δίχυς ἰΐὰ Ἰιοβρίἰο πὶ διπ Απολἔυ ἃ πιοεῖο οἱ ᾿νόθοῖε 

ἃ οδράα ἀείοηϊ. Ἰδαυα οχίπάα ἰηΐόν Ἐπηροάοοὶ δ αἰϑοριξοῖ 

οἰαγὶβϑὶπ)8 1856 ἰγδάϊίυτ. (114) Ῥγβοίεγεδ ἰοίδ γί βδροῦας 

8δο οἶδ ἐΠ δι) φυδπι νοσδῦδηί ἐχαγίέν ἐπ ( δάἀδρία(οπεπ) ) εἰ 

δυπαΓπιοσαη ( οοπεϊπηϊαίοην) ἐξ Ρραρῆαη ( αἰἰδείυτι ) ἰθο- 

οἷα φυϊθυφάδη οδγανπἶδιι5 οἴοίουαὶ, δοϊανιο ἰδ! ίυ» 

Βεῖῃ ἰῃ οομίταγίου δίϊθεϊιυ π{ἰἸϊοτ ἰγδἀυοεῖι. Νἥδηι εὐἱϊμίωιδ 



(αι---3.0.) 

τῶν μεθ᾽ ἡμέραν ταραχῶν χαὶ περιηχημάτων ἐξεκά- 
θαιρον τὰς διανοίας ᾧδαῖς τισι καὶ μελῶν ἰδιώματι 
καὶ ἡσύχους παρεσκεύαζον ἑαυτοῖς ἐκ τούτου χαὶ ὁλι- 
γονείρους τε χαὶ εὐονείρους τοὺς ὕπνους, ἐξανιστά- 

6 μενοί τε τῆς χοίτης νωχελίας πάλιν χαὶ χάρου δι᾽ ἀλ- 
λοτρόπων ἀπηλλάσσοντο ἀσμάτων. ἤΙξστι δὲ χαὶ ὅτε 
ἄνευ λέξεως μελισμάτων ὅπου" τε χαὶ πάθη χαὶ νο- 

σήματά τινα ἀφυγίαζον, ὥς φασιν, ἐπάδοντες ὡς ἀλη- 
"θῶς, χαὶ εἰχὸς ἐντεῦθέν ποθεν τοὔνομα τοῦτο εἰς μέσον 

0 παρεληλυθέναι τὸ τῆς ἐπῳδῆς. Οὕτω μὲν οὖν πο- 
λυωφελεστάτην χατεστήσατο Πυθαγόρας τὴν διὰ τῆς 

μουσιχῇῆς τῶν ἀνθρωπίνων ἠθῶν τε χαὶ βίων ἐπανόρ- 
θωσιν. 

ΧΧΥῚ. (τ) ᾿Επεὶ δὲ ἐνταῦθα γεγόναμεν ἀφηγού- 
16 μένοι τὴν Πυθαγόρου παιδευτιχὴν σοφίαν, οὐ χεῖρον 

καὶ τὸ τούτου παραχείμενον ἐφεξῆς εἰπεῖν, ὅπως ἐξεῦρε 

τὴν ἁρμονιχὴν ἐπιστήμην καὶ τοὺς ἁρμονιχοὺς λόγους. 
Ἀρξώμεθα δὲ μιχρὸν ἄνωθεν. Ἐν φροντίδι ποτὲ καὶ 
διαλογισμῷ συντεταμένῳ ὑπάρχων, εἰ ἄρα δύναιτο τῇ 

40 ἀχοῇ βοήθειάν τινα ὀργανικὴν ἐπινοῆσαι παγίαν καὶ 
ἀπαραλόγιστον, οἵαν ἣ μὲν ὄψις διὰ τοῦ διαδήτου καὶ 
διὰ τοῦ χανόνος ἣ νὴ Δία διὰ διόπτρας ἔχει, ἧ δ᾽ ἁφὴ 
διὰ τοῦ ζυγοῦ ἢ διὰ τῆς τῶν μέτρων ἐπινοίας, παρά 

τι χαλχοτυπεῖον περιπατῶν ἔχ τινος δαιμονίου συντυ- 
35 χίας ἐπήχουσε ῥαιστήρων σίδηρον ἐπ᾽ ἄχμονι ῥαιόντων 

καὶ τοὺς ἤχους παραμὶξ πρὸς ἀλλήλους ἀποδιδόντων, 
πλὴν μιᾶς συζυγίας. ᾿Επεγίνωσχε δ᾽ ἐν αὐτοῖς τήν τε 
διὰ πασῶν, τήν τε διὰ πέντε χαὶ τὴν διὰ τεσσάρων συν- 
ῳδίαν, τὴν δὲ μεταξύτητα τῆς τε διὰ τεσσάρων χαὶ 

80 τῆς διὰ πέντε ἀσύμφωνον μὲν ἑώρα αὐτὴν χαθ’ ἑαυτήν, 
συμπληρωτιχὴν δὲ ἄλλως τῆς ἐν αὐτοῖς μειζονότητος. 
(ι16) ἴλσμενος δή, ὡς κατὰ θεὸν ἀνυομένης αὐτῷ τῆς 
προθέσεως, εἰσέδραμεν εἰς τὸ γαλχεῖον, χαὶ ποικίλαις 
πείραις παρὰ τὸν ἐν τοῖς ῥαιστῆρσιν ὄγχον᾽ εὑρὼν τὴν 

86 διαφορὰν τοῦ ἤχου, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τὴν τῶν ῥαιόντων 
βίαν, οὔτε παρὰ τὰ σχήματα τῶν σφυρῶν, οὐδὲ παρὰ 
τὴν τοῦ ἐλαυνομένου σιδήρου μετάθεσιν, σηχώματα 
ἀχριθῶς ἐχλαδὼν χαὶ ῥοπὰς ἰσαιτάτας τῶν ῥαιστήρων 
πρὸς ἑαυτὸν ἀπηλλάγη, χαὶ ἀπό τινος ἑνὸς πασσάλου 

40 διαγωνίου ἐμπεπηγότος τοῖς τοίχοις ἵνα μὴ χὰἀχ τού- 
του διαφορά τις ὑποφαίνηται ἢ ὅλως ὑπονοῆται πασ- 
σάλων ἰδιαζόντων παραλλαγή, ἀπαρτήσας τέσσαρας 
μορδὰς δυούλους καὶ ἰσοχώλους, ἰσοπαχεῖς τε χαὶ ἰσο- 
στρόφους, ἑχάστην ἐφ᾽ ἑκάστης ἐξήρτησεν, δλχὴν προσ- 

46 δήσας ἐχ τοῦ χάτωθεν μέρους, τὰ δὲ μήχη τῶν χορ- 
δῶν μηχανησάμενος ἐχ παντὸς ἰσαίτατα, (117) Εἶτα 
χρούων ἀνὰ δύο ἅμα χορδὰς ἐναλλὰξ συμφωνίας εὔ-- 

ρίσχε τὰς προλεχθείσας, ἄλλην ἐν ἄλλη συζυγία. Τὴν 
μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ μεγίστου ἐξαρτήματος τεινομένην 

50 πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ μιχροτάτου διὰ πασῶν φθεγγομένην 
χατελάμθανεν" ἦν δὲ ἢ μὲν δώδεχα τινῶν δλχῶν, ἣ δὲ 
ἕξ, ἐν διπλασίῳ δὲ λόγῳ ἀπέφαινε τὴν διὰ πασῶν, 
ὅπερ χαὶ αὐτὰ τὰ βάρη ὑπέφαινε᾽ τὴν δ᾽ αὖ μεγίστην 
πρὸς τὴν παρὰ τὴν μιχροτάτην, οὖσαν ὀχτὼ δλχῶν, διὰ 
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ουπίοδ. ο(ἷβ αι! υδάδι οἱ μοου]αείθυς οδη ἰδ115 τηρῶ [68 γο- 

Ῥυγμαρδηΐ ἃ ἀἰυγηΐδ ρογίυγ δἰ οηΐθυ.5 δἰχυσοϊγορίίυ, δία [ἃ 

ἰγδη 41} |8π| οἱ ραυοἷθ ΒΟηΐδ411 δοΠηη 5 ἱποίγυ εἴδη) αυϊείοπι 

δ δἱ οπο δ δηΐ, δυγμοηΐθβ δυίθπι ἀο ἰοοίο αἰ ογὶυ8 πῃοὰ 

οδηϊυ8 ἃ ἰογροζα δορογίϑᾳυς ρψγαυδϊηο 5656 ᾿ἰθογδὈδηΐ. [ἢ- 

ἰογάυπι εἶπ ΔΌθαι6 οδηίἰοἰ8 δοὶὰ τοῦς δῇβίιϑ οἱ ΠΏ ΟΓΌῸΒ 

ροΓβδηδθδηΐ, γογο, υἱ αἰυηΐ, ἰηοδηίδηΐοα, ἱπάσαυδ ργορᾶ- 

8116 οδὲ, δροάδς ( ἱποδη[διϊοη δ) ποθ ἰδ 050} Ὑδη 846. 

Ηος ἱρίίυς πιοάο ΡΥ ΠΙδρΟΓγΔ8 υἱ 155 πιδπὶ ᾿υμηδπο Υἱ[το 

ὨΟΓΌΠΊΑ6 οἰ Πἀδ[ΙΟΠΘΏΣ την δἰοδ8 Ὀοποῆοίο οἴίοοϊξ. 

ΧΧΥ͂Ι. (15) Οὐυοπίδηι γογὸ ᾿)δοίθπυβ ργοργοδϑὶ δι} 0.8 ἰπῃ 

ΘΠΔΥΓΔΠ ἃ βδρίοηϊδ, αὐ ΡΥ ΓΙΔμοΓγαδ 'ῃ οἀσοδηάο υ808 οεΐ, 

Π0η δἰίδηυα (υοτὶΐ οἰΐαπι ἰὰ ᾳυϊὰ "πο ργορίυβ δοϑδὲ οοπι- 

[ΠΘΠΠΟΓᾶγα, 400 πιοάο δβεϊδηξίδπι ᾿διτηοηΐοδπὶ ο͵υδαυς Γἃ- 

(ἰομοϑ5 ἱηνοποσγίξ, ἰάᾳυς ρ80}}}0 δ! {{π|8 γεροίδιηυβ. Μοάϊίδης 

δᾳυδη6ο οἷ ἰηἰοη(ίογοα οΟρ ΔΈΟΙ Ο νου ηβ, δπποη διαὶ 

βγιηι οἵ ογγογὶ Ποὴ οὐποχίυπι δ) πιο ἱποίγυϊηοηῖο 

αυορίδηι δήογΓο ρμοδδοὶ, 4ι8]6 υἱϑυιὶ οἰγείπιβ 6ϑὶ οἱ γοσζυϊδ, 

Υ6] οεΓγίο αἰορίγδ, ἰδείυν! δυίΐδιι ἰγυς δ δι Ππηδηθϑυγαγυ) 

ἰηνοηίίο, δα (ΔὈγὶ (ογτδγὶϊ οἴποίηδπ) ργοίογί 8 ἀΐνἷηο 4110- 

άδιι πηοίυ πηαῖϊοοα ὀχδυάϊνὶξ βυροῦ ἰἱπουάα (ογγυπι οοηίυῃ- 

ἀρηΐθδ Βοῃ 54116 ΟΟΠΓΙΟδ ἰηίογ 86 γοδηίοβ, υηᾶ ἰδηίυπι 

ὀχοθρίδ οορυ]αϊΐοπα. Αρποβοοῦδί οηΐη ἱπ 1}}}8 οἱ ἀΐαραϑοῦ 

οἱ ἀϊδροηίὲ οἱ αἰδίοββδγοη οοησοπίυπι, ἱΠΠυὰ γογοὸ ἀϊΐδ- 

ἰεβδδγοῃ εἰ ἀΐδροηίε πίθου! "ὉΠ Ρ6Γ 56 αυΐάδη) ΒΥ ΠΡ ΟΠ ἶδ5 

Οχροῦβ 6886 Υἱάϊξ, οεἰογοψαΐη διυίδπι Τηδ͵ ογοπὶ οοηῃοδπίυπι 

ΒΌΡΡΙΕΓΟ. (416) [,δεῖυδ ἰἰδαυθ, φυοὰ ργοροδί(υη} δ᾽ ὃ ποῦ 

δἷπο αἰ νίηδ Ορα βυοοδάογεϊ, ἰῃ οἰοΙὨΔΠ 86 ΘΟΠ] οἱ οἱ ναγὶϊδ 

Θχρογ θη σορσποδοὶξ, βοπὶ ἀἰ νογεὶ δίθπ πδδοί οχ πη} }60- 

Γῦπι ὑγαν δί6, Ποη γότῸ ὁχ ουάεοπίϊιηι Υἱγί θ}5, ΠΟ406 οχ ἔ!- 

ξυγὶβ πι8] ]Θογυπ), ἤραῦυδ ὁχ (ογγὶ αυοὰ ουδοῦθαΐι!!γ ΠΟΏΥΟΙ- 

δίοπο. ϑυπηρίϊ5 ἰσίγ πηοηθϑυγί8 οἱ πη] δογυϊ ροπέάογίθυ8 

ᾳυδπὶ δεοουγαίδοίιηθ ὀοιηυπ) γοάϊ, υπϊ οι πηαυθ ρᾶχ᾿ πὶ 

ραγίοἰϊδυδ ἂν δῆρυ]ο δὰ δηριυ πὶ ἰπῇχίί, Π6,, δὶ ρΙ υγα8 68- 

δοηΐ, δἰίψυδ 56 ἰπάὁ οχβογογοὶ ἀἰγογϑιίδϑ, δυΐ ρϑχὶ !]Πογυ 

ἀἰϑογὶ πιΐπΐβ ΟὨΠΐΠῸ δυϑρίοϊο ογγοίυγ : ἀσίῃ ἃ}} οΟ ρᾶχ !ο 

υδίίυον οἰοτ 88 6) υϑά6πὶ ηγδίογίξΒ οἱ τηδρηϊυἀ]η 8 οΓδβδὶ- 

(ἰοἰχὰθ οἱ δαυδι ἰοῦ οοηίογίδϑ ὁχ ογάΐῃε βυθροῃάϊξ, ἰἰδαιο 

Ροπάογα δὺ ἱπῆπ)δ ρᾶγία δἰ Πανὶ! εσὨοτάδγιιπι Ἰοπρ υἀΐπα 

Ὀγογδυδ ὀχααυδίδ. (117) Τυπι ὈὲΠ 88 5΄π|1}}} ο΄!ογ 88 δ᾿ [6 γἃ- 

{{π| Ρυ]δδη8 ἀϊοίδπι, ΘΟΠϑοηδης8π ἰηνθηΐϊοδδί, 4 δὶ ἰη 

8]ἴα οοη) υποίοη6. ΝΑπι ὁΔη) 4088 πιδχίπ)ο ροπάργα ἰοηάρῦδ- 

ἴυγ, οὔπὶ 68, 4088 πη! Πσπ) ἢδοὈδί ροηᾶυβ, δίγηυ! ρυ 58 Π| 

ἀἰδρδϑθοῦ γόβοῦδγα ἀθργοϊμοπάοθδὶ : ογδῖ δυυίΐεπι 8! (ογὰ ᾿ΓΌΠΩ 

ροηάοτγιι) ἀποάφοίηι, ἃἰίογᾶ γθΓῸ β6χ, ἰθθοαυδ γδίίοηο ἀυρὶὶ 

οἤϊ᾽οεϊεραίυν οοηοοπίυ5 ἀΐδραθοη αἰεί, υἱ γ6] ἰμ58 ροηάογᾶ 

ἱπάϊοδηδηΐ ; ΡΟΓΓΟ πιᾶχ᾽ πηᾶπὶ ἰἰΠ πὶ δὰ πρὶ πλος ρΓοΟχὶ Πι8Πι, 
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᾿ 

(352---360. 

πέντε συμφωνοῦσαν, ἔνθεν ταύτην ἀπέφαινεν ἐν ἥωμιο- οοἷο ροπάεγα [ιΔθεπίεπι, ἀϊδρεηίε ὀσπβοπᾶγε οἰεεγυαῖνι, 
λίῳ λόγῳ, ἐν ᾧπερ καὶ αἵ ὁλκαὶ ὑπῆρχον πρὸς ἀλλήλας: 
πρὸς δὲ τὴν μετ᾽ αὐτὴν μὲν τῷ βάρει, τῶν δὲ λοιπῶν 
μείζονα, ἐννέα σταθμῶν ὑπάρχουσαν, τὴν διὰ τεσσά- 

δ ρων, ἀναλόγως τοῖς βρίθεσι, καὶ ταύτην δὴ ἐπίτριτον. 

ἄντικρυς χατελαμδάνετο, ἡμιολίαν τὴν αὐτὴν. φύσει 
ὑπάρχουσαν τῆς μιχροτάτης. (118) Τὰ γὰρ ἐννέα πρὸς 
τὰ ἕξ οὕτως ἔχει, ὅνπερ τρόπον ἥ μεγίστη πρὸς τὴν 
παρὰ τὴν μιχράν, τὰ δὲ ὀχτὼ πρὸς μὲν τὴν τὰ ἕξ ἔχου- 

[0 σαν ἐν ἐπιτρίτῳ λόγῳ ἦν, πρὸς δὲ τὴν τὰ δώδεχα ἐν 
ἡμιολίῳ. Τὸ ἄρα μεταξὺ τῆς διὰ πέντε χαὶ τῆς διὰ τεσ- 
σάρων, ᾧ ὑπερέχει ἡ διὰ πέντε τῆς διὰ τεσσάρων, ἐύε- 

“ ." ’ ᾿ ,; κὰ ἥ 
θαιοῦτο ἐν ἐπογδόῳ λόγῳ ὑπάρχειν, ἐν ᾧπερ τὰ ἐννέα 

ἢ ἤ κ “λ φω ’ λέ 

πρὸς τὰ ὀχτώ, ἑκατέρως τε ἣ διὰ πασῶν σύστημα ἠλέγ- 
ἤ ὰ Ἵ ὶ ἣ διὰ πέντε ἐ [6 χετο, ἦτοι ἣ διὰ τεσσάρων χαὶ ἣ διὰ πέντε ἐν συν- 

: ΄-- « ΄ ᾽ ᾽ ΠῚ Π 

αφῇ. ὡς ὃ διπλάσιος λόγος ἡμιολίου τε χαὶ ἐπιτρίτου, 
ἷ ὃ ἡ ὃ δ ’ ξΈ 4 ὰ ’ σῳ ὃ ὰ ,ὕ 

οἷον δώδεκα, ὀχτώ, ἕξ, ἢ ἀναστρόφως τῆς διὰ τεσσά- 
ων χαὶ τῆς ὀιὰ πέντε, ὡς τὸ διπλάσιον ἐπιτρίτου τε 

αἱ ἡυιολίου, οἷον δώδεχα, ἐννέα, ἕξ, ἐν τάξει τοιαύτη 
- Ωγ ὰ “ὦ “,ἤ φιε , ᾿Ὶ - ᾿ 4 ἣ" 

ἃ0 τῆς διὰ πασῶν. Τυλώσας δὲ χαὶ τὴν χεῖρα χαὶ τὴν ἀχοὴν 
πρὸς τὰ ἐξαρτήματα χαὶ βεθαιώσας πρὸς αὐτὰ τὸν τῶν 

σχέσεων λόγον, μετέθηκεν εὐμηχάνως τὴν μὲν τῶν 
γορδῶν χοινὴν ἀπόδεσιν, τὴν ἐχ τοῦ διαγωνίου πασσά- 
λου, εἰς τὸν τοῦ ὀργάνου βατῇρα,, ὃν χορδότονον ὠνό- 

Ὧ5 μαζε, τὴν δὲ ποσὴν ἐπίτασιν ἀναλόγως τοῖς βάρεσιν εἰς 

τὴν τῶν χολλαύων ἄνωθεν σύμμετρον περιστροφῆν. 
(ι.9) ᾿Επιβάθρα τε ταύτη χρώμενος καὶ οἷον ἀνεξαπα- 
τήτῳ γνώμονι εἰς ποικίλα ὄργανα τὴν πεῖραν λοιπὸν 

ἐξέτεινε, λεχίδων τε χροῦσιν χαὶ αὐλοὺς καὶ σύριγγας 
Ἁ , , - 

80 χαὶ μονόχορδα καὶ τρίγωνα χαὶ τὰ παραπλήσια, χαὶ 
σύμφωνον εὕρισχεν ἐν ἅπασι χαὶ ἀπαράλλαχτον τὴν 
δι᾿ ἀριθμοῦ κατάληψιν. ὈΟνομάτας δὲ ὑπάτην μὲν τὸν 
τοῦ ἕξ ἀριθμοῦ χοινωνοῦντα φθόγγον, μέσην δὲ τὸν τοῦ 
ὀχτώ, ἐπίτριτον αὐτοῦ τυγχάνοντα, παραμέσην δὲ τὸν 

δ τοῦ ἐννέα, τόνῳ τοῦ μέσου ὀξύτερον καὶ δὴ καὶ ἐπό-- 
γδοον, νήτην δὲ τὸν τοῦ δώδεχα,, καὶ τὰς μεταξύτητας 
χατὰ τὸ διατονιχὸν γένος συναναπληρώσας φθόγγοις 
ἀναλόγοις, οὕτως τὴν ὀχτάχορδον ἀριθμοῖς συμφώνοις 
ε , ἣ : ἢ , ’ “Ὁ ΄ ὑπέταξε, διπλασίῳ ᾽ ἡμιολίῳ, ἐπιτρίτῳ, καὶ τῇ τού- 

40 τῶν διαφορᾷ, ἐπογδόῳ. (120) Τὴν δὲ πρόδασιν ἀνάγχη 
ἄχ ᾿ ΓΟ 

τινὶ φυσιχῇ ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου ἐπὶ τὸ ὀξύτατον χατὰ 
τοῦτο τὸ διατονιχὸν γένος οὕτως εὕρισχε. 'Γὸ γὰρ χρω- 
ματιχὸν χαὶ ἐναρμόνιον γένος αὖθίς ποτε ἐχ τοῦ αὐτοῦ 
“ἱετράνωσεν, ὡς ἐνέσται ποτὲ δεῖξαι, ὅταν περὶ μουσι- 
δ ’ }] ᾽ ᾿ ΄- 4 

45 χῖς λέγωμεν. ᾿Αλλὰ τό γε διχτονιχὸν γένος τοῦτο τοὺς 

βαθωυοὺς καὶ τὰς προόδους τοιχύτας τινὰς φυσιχὰς ἔχειν 

φαίνεται, ἡμιτόνιον, εἶτα τόνον, εἶτα τόνον, καὶ τοῦτ᾽ 
ἔστι διὰ τεσσάρων, σύστημα δύο τόνων χαὶ τοῦ λεγο- 

, ς ’ ὉὟ , ’ 
μένου ἑωιτονίου. ἰἰτα προσληφθέντος ἄλλου τόνου, 

60 τουτέστι τοῦ μεσεμδληθέντος, ἢ διὰ πέντε γίνεται, 
σύστημα τριῶν τόνων χαὶ ἡμιτονίου ὑπάρχουσα. 

Ὕ - ᾿ 
Ε10᾽ ἑξῆς τούτῳ ἡμιτόνιον χαὶ τόνος χαὶ τόνος, ἄλλο 

διὰ τεσσάρων, τουτέστιν ἐπίτριτον. “Ὥστε ἐν υὲν τῇ ἀρ 
γαιοτέρα τῇ ἐπταχόρδω πάντας ἐκ τοῦ βαρυτάτου τοὺς 

ἰοοαυσ ᾿υάϊοδθδί, δδὲ ᾿ἱϑΌογ μον οἱ ἰωΐοῦ δὲ γι οθεῖι, 

πη ῦδ οἱ ροηπάεγα 1118 ογδπί ογϑδ δ6 ἰηνίοοπι ; δ δδηι δίδει, 

αυῶ ροπάογο ργοχίῃμδ, γε αυΐδαυς πΡ)8)ογ, ἤόύεσι ἱμΡε- 

μαΐ ᾿ἰΌγαβ ἀρροηβᾶς, δχ ργορογίίυπ ροπήεγωτω ἀϊαίειει 

τοῦ οἴποογο : ᾿͵]ὰ5 ἰρίίυτ ργορογίοποπι ορἰ γι ἴδ ὀξρεν- 

οηάοθαϊ, οὐιδοιιαᾳυς δὰ πιϊπίπιδα) ἰβοπο}}} τγδί!οηδα. 

(18) Νδῆγ πούδπι δὲ βὲχ [8 56 μδθοηὶ, φυεενδινούπαι 

πιαχί πη δὰ πηἰπίπηϑο ργοχίπηᾶπὶ, οοίο τόγο ογδηΐ δά δπι, 

{8 56χ ροπίεγυπι ογαΐ, ἰπ ὀρ (γι, δά ὁ8π, ατι8δ ἀσοίάε- 

οἶπι, ἴῃ ΠΟΏ Οἱ ται ΐοηα. 18 4118 ἰηΐογψδ!! πὶ . {00 ἀΐδραι» 

ὀχοράϊί ἀϊδίοοδαγοι., σοηἢγηδθαῖυγ 6586 ἴῃ δροριϊοῖ, ἰ. ὁ. ἃ 

4.8 πονϑηὶ δά οεἴο, ργορογίίοπο, εἱ υἱείητεο ρεοδδυδίαν, 

ςοπορηίυ ἀϊδρδ90η 6556 οοπίοχίυπι) φυσπάδει, ἐεπνεῖ ἐδ- 

ροηΐο οἱ ἀϊδίοδεδγοῃ, φυοπηδατηοάυπ)ι γαῖο ἀπρὶξ σοιιροενδ 

οδὲ δχ γαίῃ Ἰιοπ0}}} οἱ ορ  ἰγἱ, υἱ ἀυοάοείαι, οεῖο, ει, 

δἰγα υἷἱζα υϑγβᾶ ἀϊδίθαεβδαγοῃ οἵ ἀἰαροηῖο,, φυοτηδάποίαι 

γαῖϊο ἀυρὶ!} οχ γαίΐοπο δορί (γι ΐ οἱ ἢ ΘΠ} 0} }}. υἱ πού δοίμη, πο’ 

γοηὶ, δοχ, ἴιος ογάΐηα σοποδηίυϑ ἀϊδράβοη. Οὐ δυίοξῃ οἰ 

τλδηῃΠ) οἱ διά πὶ δ ροπάογυπι υδῦπ] σοπῆτγιηδεςοὶ αἴθε 

δοουπάυμ) δδ γδι πο Ὀγοροιοηυπι κα τς δοῖ, (λοι 

τ βεῖο οοιηπηυποπ) ᾿ΠἾ8π| οπογάδγαπι ὁ ρα χὶ ο ἂἷν ἀπισπὶο δὰ 

ΔησΌΪυτη ἱηῆτχο το! ἰσδίοηθπι δή ᾿ἰπηοη ἱποιγειγηοηῖὶ ἰγδαοῖπ- 

Ηἰ1, φυαοά ολογαοίοποπ νοοδβαῖ, ἰηἰοπι οι 5 νοτὸ σγϑώυσα δὰ 

οἰανοϑ 31: ν6γἰογὸβ ἰἰα, υἱ 608 δοσιπἀυτη μοπθγιε ρεοραγ. 

«ἰοποπ οοηγογίστγοεϊ. {({|9) Αἰ4ι6 οὐ [υπάδπηδηΐο εἰ ψαξε 

[π04}}}8}}} πογημᾶ τ|508 8 γαγίἃ ἀθ ΠΟ Θρ5 ΟΓΡΆ δ ὀχροεὶ πιοδ ἴωσι 

Δ θοαὶ, πορο δὰ ρυ]ςδι οποῶ ρδι γα οἱ {ἐυὲδς οἱ 

ἢἤκίυ]45 οἱ πηοποοιιογάδ οἱ ἰγίσοπδ οἵ δἰπη δ, δίηυς ἰδ ἰς 

οπηηίΐθυ5 ἀοργοίιθηαϊξ οοπβοπᾶπι οἷ ᾿πηπηυϊδ οἴ 112 μὲῦ 

ὨυΠΊΟΓΟΒ ΘΟΙΠρΓΟΙ οησδἰοθπι. Νοπιηδθδὶ δυΐοει Πγ ραῖδα 96- 

πυπὶ πυπγογὶ βου μᾶγίοἴρθιη, ΠΊ656η οοἰοπδεῖϊ, χιὶ ΠΠπ89 

68ἱ δορὶ ἰεἰΐαϑ, ΠΑ ΓΘ 56 Π ΠΟνοΠδΓὶΐ, ἴ0Π0 2656 ΘΕΌ ΟΓΌΕΩ δί- 

4π6 {}}π|8 Θροσύοοη, ποίθη ἀοπίαιο ἀυοάοπδεῖϊ, φασπιαδὲ 

ἰυχίδ σοηυ5 ἀϊαϊοηϊεὐπι ἱπιογθοία δραίῖία ργυρογιϊοηδέῖς το- 

ηἶβ οχρίονβθοί, οἬεἰοοσϊογιῖιη) ςοΟηϑοπὶς πιιπηδγῖ5 ογϊλυίξ, 

ἄυρῖο, Παιηΐο 10, ορ ἐγ ἴο, οἱ φυΐ ἰγο5 ἀἰδίογἴπδι, ορορῆοο. 

(120) Αἴψυο ᾿δο φυ!ἄοπη γαίϊοηθ ργορτγδάβυ πὶ, πδίυγαῃ 4μ2- 

δπι ποορϑϑίίδία ἃ ρσγδυ ϑδἰπηο δὰ δοιι (ἰδοὺ ὁπ οηίσίθ, 

᾿υχί ἀϊδίοπίουηι ΠΠἃ σοηυν ἱηνοηϊξ. ΟΠ γουμδίϊευπι δεὲπι εἰ 

Πδγπιοιίουπι σοηυ ἰ6πὶχ οοάθῃι {ΠΠ οἰ γαν δ, ε δἰ υδαόο, 

συυηλ 46 Ἠλία ἴτροίαίγὶ δ πη8, ἀοιηοῃεοίγδγε ᾿ἰοοὲμ. 

Οοίεγυπι ἐϊαίοηΐςι!π) ᾿ιοασα σΟΠ5 ἃ ἡδίιγα ἰδ]6ς υμϑἷεῖα 

σνδάυβ οἱ ργοσοεδυβ πᾶῦογο, 5οπι οηΐυ πη, ἀδίηα ἴοσως εἰ 

ἀοίηάα ἰοπι.8, ἰοο οἱ ἀἰδίοπεγοΟ.,, σοη)ροδί(ο ἀυοει 680- 

ΓᾺΠῚ οἱ βου οηΐ!. Μοχ ἀββιπηρίο 4}10 ἴοπο, ἱ. 6. ἐπε ἐπἶο ἥϊ, δὶ 

ἀϊδροηίο, δγβίοιμδ γα ἰοπογυπ οἱ ϑοαν! οπἰ!. Ποίοδρε μβοϑὶ 

1υ« Ξοιηϊ οηίιηι οἱ ἰοηυϑ οἱ ἰοηπ5, ἰδίοββδγου δ᾽ υ 8, "ος εἰ 

εργοη. Αὐδθοηπο ἰη νοίογί φυΐάσοηῃ ορίδεϊιογτάο οὔμηες ἰοαὶ 



(260----566.) 

ἀπ’ ἀλλήλων τετάρτους τὴν διὰ τεσσάρων ἀλλήλοις 
δι᾿ ὅλου συμφωνεῖν, τοῦ ἡμιτονίου χατὰ μετάθδασιν τήν 
τε πρώτην καὶ τὴν μέσην χαὶ τὴν τρίτην γώραν μετα- 
λαμόάνοντος χατὰ τὸ τετράχορδον. (11) ᾽ἢν δὲ τῇ 1Π1υ- 

ὁ θαγοριχῇ τῇ ὀχταχόρδῳ, ἤτοι χατὰ συναφὴν συστή- 
μάτι ὑπαρχούση τετραχόρδου τε χαὶ πενταγόρδου, 
Ἢ κατὰ διάζευξιν δυοῖν τετραχόρδων τῶν χωριζομένων 

ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἀπὸ τῆς βαρυτάτης ἣ προχώρησις ὑπάρ- 
ξει, ὥστε τοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων πέμπτους πάντας φθόγ- 

ἴυ γους τὴν διὰ πέντε συμφωνεῖν ἀλλήλοις, τοῦ ἡμιτονίου 

προθάδην εἰς τέσσαρας χώρας μεταθαίνοντος, πρώτην, 
δευτέραν, τρίτην, τετάρτην. Οὕτω μὲν οὖν τὴν μουσιχὴν 
εὑρεῖν λέγεται, καὶ συστησάμενος αὐτὴν παρέδωχε 
τοῖς ὑπηχόοις ἐπὶ πάντα τὰ χάλλιστα. 

ι5 ΧΧΥΙΙ. (122) ᾿Επαινεῖται δὲ πολλὰ χαὶ τῶν χατὰ 
τὰς πολιτείας πραχθέντων ὑπὸ τῶν ἐχείνῳ πλησιασάν- 

των. Φασὶ γάρ, ἐμπεσούσης μέν ποτε παρὰ τοῖς Κρο- 
τωνιάταις ὁρμῆς πολυτελεῖς ποιεῖσθαι τὰς ἐχφορὰς χαὶ 

ταφας, εἰπεῖν τινα πρὸς τὸν δῆμον ἐξ αὐτῶν, ὅτι Πυθα- 

20 γόρου διεξιόντος ἀχούσειεν ὑπὲρ τῶν θείων, ὡς οἱ μὲν 

Ὀλύμπιοι ταῖς τῶν θνόντων διαθέσεσιν, οὐ τῷ τῶν 

θυομένων πλήθει προσέχουσιν, οἷ δὲ χθόνιοι τοὐναντίον 
ὡς ἂν ἐλαττόνων χληρονομοῦντες τοῖς χώμοις καὶ θρή- 
νοις, ἔτι δὲ ταῖς συνεχέσι χοαῖς χαὶ τοῖς ἐπιφορήμασι 

55 χαὶ τοῖς μετὰ μεγάλης δαπάνης ἐναγισμοῖς χαίρουσιν. 
(123) Ὅθεν διὰ τὴν προαίρεσιν τῆς ὑποδοχῆς Πλούτωνα 
καλεῖσθαι τὸν ἄδην, χαὶ τοὺς μὲν ἀφελῶς αὐτὸν τιμῶν- 
τας ἐᾶν χατὰ τὸν ἄνω χόσμον χρονίους, ἀπὸ δὲ τῶν 

ἐχχεχυμένως πρὸς τὰ πένθη διάχειμένων ἀεί τινα χα- 

80 τάγειν ἕνεχα τοῦ τυγχάνειν τιμῶν τῶν ἐπὶ τῆς μνήμης 
γινομένων. ᾽Εχ δὲ τῆς συμόδουλίας ταύτης ὑπόληψιν 
ἐμποιῆσαι τοῖς ἀχούουσιν, ὅτι μετριάζοντες μὲν ἐν τοῖς 
ἀτυχήμασι τὴν ἰδίαν σωτηρίαν διατηροῦσιν, ὑπερόαλ- 
λοντες δὲ τοῖς ἀναλώμασιν ἅπαντες πρὸ μοίρας χατα- 

85 στρέψουσιν. (14) “Ἕτερον δὲ διαιτητὴν γενόμενόν 
τινος ἀμαρτύρου πράγματος, χωρὶς μεθ᾽ ἑκατέρου τῶν᾿ 
ἀντιδίκων ὁδῷ προάγοντα κατὰ μνῆμά τι στάντα φῇ- 
σαι, τὸν ἐν τούτῳ χείμενον ἐπιειχῇ χαθ᾽ ὑπερθδολὴν γε- 
νέσθαι. ᾿Γῶν δὲ ἀντιδίχων τοῦ μὲν πολλὰ χἀγαθὰ χα- 

40 τευξαμένου τῷ τετελευτηκότι, τοῦ δὲ εἰπόντος, « μή τι 
οὖν αὐτῷ πλεῖόν ἐστι; » χαταδοξάσαι, χαὶ παρεσχῆ- 
σθαί τινα ῥοπὴν εἷς τὴν πίστιν τὸν ἐγχωμιάσαντα τὴν 

καλοχαγαθίαν. Ἄλλλον δὲ δίαιταν εἰληφότα μεγάλην, 
ἑχάτερον πείσαντα τῶν ἐπιτρεψάντων, τὸν μὲν ἀποτῖ- 

Δ σαι τέσσαρα τάλαντα, τὸν δὲ λαθεῖν δύο, καταγνῶναι 
τρία, καὶ δόξαι δεδωχέναι τάλαντον ἑκατέρῳ. Θεμένων 
δέ τινων ἐπὶ χαχουργία πρὸς γύναιον τῶν ἀγοραίων 
ἱμάτιον καὶ διειπομένων μὴ διδόναι θατέρῳ, μέχρις 
ἂν ἀμφότεροι παρῶσι, μετὰ δὲ ταῦτα παραλογισαμέ- 

50 νων χαὶ σὺν ἐγγύῃ τὸ χοινὸν λαθόντος θατέρου χαὶ φή- 
σαντος ουγχεχωρηχέναι τὸν ἕτερον, εἶτα συχοφαντοῦν- 
τος ἑτέρου τοῦ μὴ προσελθόντος χαὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὅμο- 
λογίαν τοῖς ἄρχουσιν ἐμφανίζοντος, ἐκδεξάμενον τῶν 
[Πυθαγορείων τινὰ φῆσαι, τὰ συγχείμενα τὴν ἄνθρω-- 

ΙΑΜΒΙΙΟΗΙ Ε ΡΥΤΗΛΑΘΟΆΙΟΑ ΥἹΤΑ ΧΧΥ. ΧΧΥΙΙ. 41] 

ἱϊν 6 ἃ ργᾶν β81Π|0 ηυδγίΐ ἃ 56 ἰπυίοθπι αἰδίοβ δα ΓΟ 5601} 

δίψα οοπεοηδηΐ, ὀθιῃ Οη10 ΡῈ Γ ἰγδηϑ: ΟΠ 6ΠῈ χυδηύδιη ἱπ 

Ργϊπιδη), βοουηδηι οἱ ἰεγίίαπι (εἰγδο! ογὰΐ γορσίοπ ΠῚ βθεο 

ἐχιθπάρῃϊο. (421) 1π Ργίμδρογίοδ γθγοὸ οοἰδομογάο, χυῶ;, εἰ 

ΟΠ] ΠρΆ8, ϑγδίοπιδ φυοάδπι 6δἰ ἰεἰγδο ιογάϊ οἱ ρϑηίδοιογάϊ, 
8[ ΥΕῸ (8) υΠρΆ5, ἀυδγυπι ἰοἰγδο ογἀογυπι 8 86 ἰμγίοθῃ 
δΟθΓδίδγι ΠῚ, ἃ σγαν ββίπ)ο ἤφΐ ργοοθβδιιδ, υἱ υϊηξὶ ἃ 56 ἰῃ- 
Υἱοοπὶ ἀϊϑίδη 68 ΟΠΊΠ 65 βοηΐ ἀϊδροηίο ἰῃῖοῦ 86 ΟΟΠϑοπρηΐξ, 86- 
Κη] οηἷο ἰῃ ᾳυδίίυον γορίομϑβ δ οοοβεῖνα Ργοστγοάϊθηϊα, ἰη 

ΓΙ ΠΔΠ1, δου ῃδη), ἰοτίΐδη), φυδγίαπ). δία ἰχίγ τηυπίοδηη 
ἱπυϑηΐδδα ἔδγίαγ, φυδηῃ ἰῃ γι 15 (ὐγιηδπὶ γοἀδοίδῃῃ ἀἰβείρα!} 5 
δὰ ρυ]οπογγί πιὰ χυδαυ8 δἀπίηἰξίγαπ) ἐγ ϊα . 

ΧΧΥΊΤΙ. ([22) Μυ!δ οἰΐδηι 80) 6} 5 ἀΐβοίρι}15 'π γα ρυ δ] ἃ 
δαπηἰηἰδίγδηᾶ ροϑία ᾿Δυ ἴθ ι18 οογαμίαγ. Οαϊηη δπίτη ἃ[}- 
φυδπάο Οτοίοηϊαί88 οορί 556. ἱπιροῖυϑ ϑαπηρίιοϑα [ιΏογα 86- 
Ρυ!Πυγάραια (δοϊεπαΐ, φυϊάδπμ, υἱ αἰθπὶ, 6χ ἱΠογαπὶ πη. 
ἤΠ6ΓΟ δὰ ρορυ]ὰπι αἰχἰξ, 56 δυά  νἶδδα ἐχ ΡγΓΠδρογᾶ, φαμη) ἀ6 
ΓΟΌυΒ αἰνίηἶδ ἀἸβϑογογοξ, βδογὶ ποδηζ πὶ δἴκεοίυπι, ΠΟ 58- 
οΠΠοίογιπι πιυιπηθγυπὶ ΟἸΥΠπμΐο8 βροοίαγα, ἰηίδγοβ γϑῖῸ 8 
ΟΟΠἴΓΑΓΙΟ 4.85! βογίϑ πλΐπογα8 οοπηπηοβδαίἰυπίθυ8 οἱ ο᾽υ]α- 
τἰοη6, οοπ(πυΐίδαυο Πα ιἰοηΐθιι5 οἱ ἀοηὶς οἵ 8 Ππι|ρίπ06]5 ἰῃ- 
[εἐγ|}8 σδυάοτγο, ((23) Θυᾶγθ Ογουπι, ᾳφυοὰ 5ρ᾽επάϊάθ οχ- 
εἷρὶ υδὶε, Ῥμέμίοποπι νοσδγὶ, ουπηχια, 4} ἰδημ68 5:0] ἢο- 

ΠΟΓΙΓΘΒ Οἰογδηΐ, [)05 ραίὶ ἰῃ βυρογίογθ πηυηάο νίνογ αἰυζίυς, 
οχ [ἰδ γεγο, αυὶ πῃ ἴχσπδγᾶ ργοίιβοϑ δυπιρίυ8 (Δείδηϊ, ΒΟΙΏρΡΟῦ 
αυοηδαπι ἀδάμοργθ, εἱ ᾿πομογίθυβ ἰῃ πηοιηογίαπι ἢργὶ 5ο ἢ ἰς 
[γυδίυγ. φυο οομδβί ο οἤροὶί, υἱ ορ᾽παγοηΐυς Οτγοϊοπίδίδ", 
86 508Π) δ [υἱ6πὶ ἰυσδγὶ, δὶ ἰῃ δάυογβὶβ πχραϊυϊη ἰοπογοηΐ, 
βίη τπηοάυτη δυμηρίϊυϑ ἐχοδάογοηϊ, οπιηθβ ὑγοπβαΐυγο (δο 
πηογίἰυγοϑ. (124) ΑἸΐι8, αυσπιὶ Π{{|8, φυς 656 σαγδθδῖ, ἃγἢ]- 
ἴον (Δοΐι.5 δρογϑίπι οὔπὶ υἴγοχυς {Π᾿ἰφαπίε ἰῃ νἱὰ ργοσοίθηβ 
δὰ αυοάάαπι πιοπυπιόπίυπι δυ 8{{{|856{, 1116, ἰηφιΐξ, ᾳυὶ 
ἴῃ ΠΟ ΠηΟΠιΙΠΊΘῃῖ0 58 65[,, δα Πηηιἃ δοαυ (δῖα ργααϊ 5 (εἱξ. 
Αἀ [ιθδ0 ἃἰΐαγ [Π᾿ρδίογαπη πη! τπογίυο Ὀοηδ δρρτγοοδῖυβ 
οδ[, δἰΐδθυ νϑγο, ἢυτὴ ἰμίζπγ, ἱπαυϊ, ἱπᾶο ἸΙοσυρ!εἰίος (Δοίυ8 
ε5ι " ἤυηο ἰίδηυ δυβροοίιη) ουπὴ ἰδ Ὀυ 856, {Π Υοῦο, αυΐ 
Ποιθϑίδίεπι ἰδ αν βοΐ, δυὰ ἰΙονα ᾿ηοπηδηΐυ τι δὰ ἢ ἀ6Πι 5ἰδὶ 
ἰιαθοπάδιι) δἰίυ 886. ΑἸΐυ8, πιᾶρῃδ γοὶ δ ἐγίο ϑιισοορίο, 
ΕΓ 6 σοπλργομη ἰΘπ[ὰπὶ δυσίοτ (υἱξ,, αἰξαγὶ, υἱ φιδίίαον 

ἰδ]οηίᾶ βοϊγογοῖ, διίογὶ, υἱ ἀνο δοοίρογαί, ἀδίη γϑῆπὶ ἔγὶ- 

θ15 [αἰ οπ[8 ἀδπηηαυΐξ,, δίχιυδ "ἃ νἱβὰβ θϑὲ υηϊοιι φυα (Δ]6ῃ- 

{πὶ οηδ886. Οὐΐάδηι δρυὰ πη] γου ]δηὶ οἰγουπηογδηθᾶπι 

νοβίθῃ (γᾶ ἀυ]οηΐογ ἀδροδυογδηΐ, οἵ π6 δἰ ἰογὶ θη) γρ 6- 

γαῖ, ρυβαυδη) ΔΠῚθῸ ργαβθηΐοβ δήθβϑοηΐ, νοἰυογαηί. Ποίηα 

οοπηροϑίία [γᾶυ 46 δἰΐογ ἰά, φυο υἱγία84}6 ΘΟΠ)ΠλΠ6 ογδῖ, 

δυρ5ὶῖ1 (Δοίδ Βροηβίοπα, ἰά οὐπὶ θοΠᾶ δ] ἰογίυς γϑηΐδ ἀϊο ἢ 

Πογί, 8[6γ γθγο, 401} πο δα[ιογαί, ϑβϑυοορῃδῃίϊα υ51.5 δὰ 

γπἀίοσαπι ρδοίαπι Δ ἰηϊ ἴο ἱπίογ ἰμβο8 ᾿πἰΐαπι ἀοξιξ, Οὐυΐδυς 

δ 56 γοϊαἰ 5 υ δι ΡΥ ΓΠδρογθοόγιπῃ ἀἰχίξ, πη! ογαπ) 5Ξδ βία 
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πον ποιησειν, ἂν ἀμφότεροι παρῶσιν. Ἄλλων δέ 

τινων ἐν ἰσχυρᾷ μὲν φιλίᾳ πρὸς ἀλλήλους εἶναι δοχούν- 

των, εἰς σιωπωμένην δὲ ὑποψίαν διά τινα τῶν χολα- 

χευόντων τὸν ἕτερον ἐμπεπτωχότων, ὃς εἴρηκε πρὸς 

5 αὐτόν, ὡς τῇς γυναιχὸς ὑπὸ θατέρου διεφθαρμένης, ἀπὸ 

τύχης εἰσελθόντα τὸν Πυθαγόρειον εἰς χαλχεῖον, ἐπεὶ 

δείξας ἠχονημένην μάχαιραν ὃ νομίζων ἀδικεῖσθαι τῷ 

τεχνίτη προσέχοπτεν ὡς οὐχ ἱχανῶς ἠχονηχότι, 

καθ᾽ ὑπονοήσαντα,, ποιεῖσθαι τὴν παρασχευὴν αὐτὸν 

ιο ἐπὶ τὸν διαδεδλημένον « αὕτη σοι ν ἔφη « τῶν ἄλλων 

ἐστὶν ἁπάντων ὀξυτέρα, πλὴν διαδολῆς ». Καὶ τοῦτ᾽ εἰ- 

πόντα ποιῦῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐπιστῆσαι τὴν διάνοιαν 

χαὶ μὴ προπετῶς-εἰς τὸν φίλον, ὃς ἔνδον ἦν προχεχλη- 

μένος, ἐξαμαρτεῖν. (136) Ἕτερον δὲ ξένου τινὸς ἐχθε- 

16 ὁληχότος ἐν Ἀσχληπιείῳ ζώνην χρυσίον ἔχουσαν, χαὶ 

τῶν μὲν νόμων τὸ πεσὸν ἐπὶ τὴν γῆν χωλυόντων ἀναι- 
ρεῖσθαι, τοῦ δὲ ξένου σχετλιάζοντος, χελεῦσαι τὸ μὲν 
χρυσίον ἐξελεῖν, ὃ μὴ πέπτωχεν ἐπὶ τὴν γῆν, τὴν δὲ 
ζώνην ἐᾶν - εἶναι γὰρ ταύτην ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ τὸ μετα- 

240 φερόμενον δὲ ὑπὸ τῶν ἀγνοούντων εἷς τόπους ἑτέρους 
ἐν Κρότωνι γενέσθαι λέγουσιν, ὅτι θέας οὔσης καὶ γε- 

ράνων ὑπὲρ τοῦ θεάτρου φερομένων, εἰπόντος τινὸς τῶν 
χαταπεπλευχότων πρὸς τὸν πλησίον χαθήμενον, « δρᾶς 

τοὺς μάρτυρας: » ἐπαχούσας τις τῶν Πυθαγορείων ἤγα- 
46 γεν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ τῶν χιλίων ἀρχεῖον, ὑπολαθδών, ὅπερ 

ἐλέγχοντες τοὺς παῖδας ἐξεῦρον, καταπεποντιχέναι τι- 

νὰς τὰς ὑπὲρ τῆς νεὼς πετομένας γεράνους μαρτυρου- 

μένους. Καὶ πρὸς ἀλλήλους δέ τινες, ὡς ἔοιχε, διενε-- 

χθέντες, νεωστὶ πρὸς Πυθαγόραν παραδάλλοντες, ὡς 

30 ὃ νεώτερος προσελθὼν διελύετο, φάσχων οὐ δεῖν 
ἐφ᾽ ἕτερον ποιεῖσθαι τὴν ἀναφοράν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς ἐπι- 
λαθέσθαι τῆς ὀργῆς, τὰ μὲν ἄλλα αὐτῷ φῆσαι τὸν 
ἀχούοντα διαφερόντως ἀρέσχειν, αἰσχύνεσθαι δὲ ἐπὶ 
τῷ πρεσδύτερος ὧν μὴ πρότερος αὐτὸς προσελθεῖν. 

.5 (1.22) " Καὶ ταῦτα πρὸς ἐχεῖνον εἰπεῖν " χαὶ τὰ περὶ 
Φιντίαν χαὶ Δάμωνα, περί τε Πλάτωνα καὶ Ἀρχύταν, 
χαὶ τὰ περὶ Κλεινίαν καὶ Πρῶρον. Χωρὶς τοίνυν τού-- 
των Εὐῤούλου τοῦ Μεσσηνίου πλέοντος εἰς οἶχον χαὶ 

ληφθέντος ὑπὸ Τυρρηνῶν χαὶ χαταχθέντος εἷς Τυρρη- 

40 νίαν, Ναυσίθους ὃ Τυρρηνός, Πυθαγόρειος ὦν, ἐπιγνοὺς 
αὐτὸν ὅτι τῶν Πυθαγόρου μαθητῶν ἐστιν, ἀφελόμενος 
τοὺς ληστὰς μετ᾽ ἀσφαλείας πολλῆς εἰς τὴν Μεσσήνην 
αὐτὸν χατέστησε. (128) Καρχηδονίων τε πλείους 

ἢ πεντάχις χιλίους ἄνδρας, τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς στρατευο- 

40 μένους. εἰς νῆσον ἔρημον ἀποστέλλειν μελλόντων, 
ἰδὼν ἐν τούτοις Μιλτιάδης ὁ Καρχηδόνιος Ποσσίδην 
Ἀργεῖον, ἀμφότεροι τῶν Πυθαγορείων ὄντες, προσελ- 
θὼν αὐτῷ τὴν μὲν πρᾶξιν τὴν ἐσομένην οὐκ ἐδήλωσεν, 
λξίου δ᾽ αὐτὸν εἰς τὴν ἰδίαν ἀποτρέχειν τὴν ταχίστην, 

0 χαὶ παραπλεούσης νεὼς συνέστησεν αὐτὸν ἐφόδιον προσ- 
θεὶς καὶ τὸν ἄνδρα διέσωσεν ἐχ τῶν χινδύνων. “Ὅλως δὲ 

πάσας εἴ τις λέγοι τὰς γεγενημένας ὁμιλίας τοῖς Πυθα- 

γορείοις πρὸς ἀλλήλους, ὑπεραίροι ἂν τῷ μήχει τὸν 

ὄγχον χαὶ τὸν καιρὸν τοῦ συγγράμματος. (129) Μέτειμι 

[55 -- τ} 
(υγδπ) ραοίο σοηγοπίο, αυυπιὶ Δπιῦο δι (μεγίηΐ. (123) Οὐ 

ἄδπι 8}}}, φυὶΐὶ ἥττηὰ 6556 Υἱἀο δηίυν υποῖὶ ἀπι! οἰ 8, Ω ἰδορίαεα 

βυρίοἰοηθπι ροΓ δάυϊδίοτοπη φυοπάδιῃ ἀαἰαροὶ Ξαπί, υὶ δἰίεεῖ 

οογυπι ὑχογοιη δυ8π) δὉ ᾽ἴδγο οογγυρίδπ) 6566 ἱπάϊοδυοεα. 

Ἑοτγίο ἰΐδαυς ῬΥυΓιδσοόγουβ ἰπργοϑϑις ΟΠ οἰπδπιὶ (Δ Γὶ ΔΟΓΆΓΕ, 

υδὶ 116, αυὶ 86 ἰπ) υγίδ ρυϊδθαί αἴδοίιμη, (δῦγο ταοηείγαβε 

εἰδάϊαπι δυιοςοηβοῦδί, 40 δ5ὶ ΠΟΙ 5815 δου ϊδδεῖ, Ὡς ἰδ εῷεα, 

ἴῃ φυοη οοπ͵δοείυπι οἐΓδΐ ογίπθῃ, ΟΟμρδγδγὶ βειδρίοδίεβ « μὲς 

εἰὈϊ » ἰπαυϊ! « τε! χΐ8 ομχμηΐδι8 δουζοῦ οί, ὀχοορίδ οἄϊθκ- 

ηἷα ». Οὐο ἀϊεῖο οἴεοῖί, εἴ ΠΟμΟ 116 πηρηίοι δ υογίογεϊ, ὅδε 

[ΘΠΊΘΓα ἰη δηγίουπ), αυΐ ἱπίυ9 ογδΐ ἃπίοδ δοοίίυβ, ρμεςεολγεῖ. 

(126) ΑἸΐυδ, φυυπν ρεγεστίθο ουΐάδη) ἵπ ἰετρ]0 “Ἐδουϊαμε 

Ζ0ηᾶ δῦτοΟ ρίοηδ οχοϊϊδδοῖ, ἰεχ δυίΐεη φυοὰ Ἰᾶρϑυπι δϑδοὶ 

Ὠυπιοὸ (ΟἹ γα ργο εἰ θεγοῖ, ρογοσγίοο ἱηήρσηδηϊ,, οἱ δύυίτιξ, 

ᾳυοΐ ᾿ιυπιῖ πο ὁδοἰἀἰδδοῖ, ἀχμηδγοὶ, Ζοδη) τοῖο γε βημθ- 

τεῖ ργαοερίξ. Ουίη εἰίδιη ἰὰ, φιοὰ ἱφητὶ ἰῃ 8118 Ἰοὰδ ἔγϑμ : 
[ἐγυπί, τοίΐοπο δοοίαϊαθα δίιιηί : δο]!ϊςοὶ ἱπ Ἰυὐ ρων είς 

φυυμ σττο5 ἰποδίγυπ) 5:ρογυοϊδγοηΐ, οἱ φυμδλπι ἐχ ἰἰς, φοὶ 

ἰη ρογίυπι δρριιϊογδηὶ, δὰ ουπι, αυὶ Ῥγορὸ δβοὐορδι, ἀϊκεεεὶ 

« Υἱάεπῃ᾽ [68.653.» ἰἃ διιάΐειι5 δ᾽'ίαυΐϊα ΡΥΓΠΔσογοὺς δὸς ἰδ 

ταὶ 6 υἱγογυτ ουγίδπ) ἀοίγαχίξ, δβυδρίοδίυθ, ἰὰ αποά ἰδ ἴοε- 

τηρηΐδ ἀδι}5 βογυΐβ ἀδργο μοηδογαηΐ, φυοδάδηη δὴ ᾿ΐ5 'ἰὩ τϑδῦε 

6886 ἀδῃηογθοβ, 4υἱ σγυο5. ΠΔΥ͂ΘΠῚ θυ ρογγο δη65 ἰ65ἰος ἀρ- 

ρΡοϊδβϑϑοηΐ. Οὐτπὶ αἰΐδπι φυϊάδη) ἰηΐογ 56, υἱ αἰυπξ, τοσδας 

δὰ ΡΥΓΠιδρογᾶπι ἀοἰαιΐ ἀϊβοίἀογοηί, οἱ ἰδ, υὶ ὑπηΐος ἐγδὶ, δἹ- 

(ογυμ δα  βδοὶ ἰῃ ξγαίδπὶ οὑπὶ 60 γο  Γ8, ἀϊοοῆς δρῶ δά 

δἰίυπ δγυϊγυπι γοίογτγὶ ᾿ἰ[θη), δὰ ἰῃ508 ἱπίου 86 ἰγϑὸ οὐξι- 

γἱδοὶ ἀθθαγο, γαβρομάϊί Δ! 16 Γ δἱδὲ φυϊάδην οοἰογοχα!δ δος 

ὈΙδοογα νοϊδπθηΐεγ, 60 ΥΟΓῸ 56 Β0[υπὶ γυθαθοργε, υοά, 

φυυπὴ ἰδία βοηΐοῦ δδϑοῖ, ΠΟῺ οἰΐδπὶ ργίοῦ ἰρθῦπι δά ϊεθεὶ. 

((27) ἰοετεῖ εἰ 88 νυ} ρεηογὶβ δ ΐοεγα, υἱ ατα5 ἄς Ῥίνδ- 

«1ἰΔ οἱ Παϊηοῃθ, αἱ 4188 ἀ6 Ρ]Δίοης οἱ Αγομγία, φασρηυε ἀὲ 

ΟἸηἷα οἱ Ργογοὸ γοίογυηίυγσ. ΗἹ δ γογο τϊκβίβ Ὠιθθ οΘαδο 

(Δεϊοιυ5 Ευδυ] Μορϑοθηϊὶ, φυθηι, αὐυυπὶ ἀοπηυῖ πλνὶρ- 

τοί, οδρίυηη ἃ Τυγγῃθηΐβ οἱ ἱπ Τυγγιθηΐδῆη ἀφθυςῖαδει 

Ναυκί({ 8 Τυτγγηοηυβθ, ἰάἀδιαυα Ργ(ίάρογευβ, υἱ ΡΥ- 

{πᾶρογα αἰδοϊρυϊυπι ἃσπουῖδ οἱ ργδάἀοηϊθδυς ογερίμι 96- 

οὔτ Μοββδπδπὶ ἀδσἀυΓζοηδυπ) εοὐυγανῖ. (128) ΟΘυυτῃ εἰδαι 

Οδγι δορὶ πἰοπηθο8 οὶυ5 χυδῖ αυϊπα)!α π}}}18 υἱγογαιι, αὶ 

δρυὰ ἰρ808 π|}}Πἰδυογδηΐ, ἰῃ ἀοδεγίδπι ἰηϑαΐδπι οσυροςατὶ 

οβϑοηϊ, ΜὶΙ 4468 Οδγί μαρίηἰοῃδὶ5 υἰκίθῃβ ἰηΐες ἐἰο6 Ραξώ- 

ἄδῃ Αγρίνυπι ( διηῦο Ργίπαροτγαὶ ἐγϑηΐ ) δά δυτα δοοούεας 

ἰὰ ἰρδυπ) αυἱάδι, φιοὰ ἀρεθδίιγ, Ὡ0Π δρμεγιδ, δε 12- 

ΠῚ υἱ αὐυδηὶ οοἰεγγίπηθ ἰῃ ρδίγίδπ μτγοδείδοογοῖογ Βοῖ- 

ἰδῖιιβ οοἵ, οἱ πᾶνὶ ργρίογουπιὶ οομιπιοηάδίαπ),Ἠ νυἱδῖδοθ 

ἱπείγυχὶξ, νἱγυφυα ᾿οο τηοὰο ρογίοι!ο βδυϊάχιὶ. [ἢ παὶ- 

γογϑὰπὶ δυΐθη) δὶ 418 οπγγδγε οπμηΐδ νοΐ Ῥυπαροῦθο- 

τῦπι ἱπίον 56 σοπιηπιογεία,, ργοὶ χ  ἰαῖ6 ογαιϊοπὶς ᾿υκῖδπι μβδεὶ 

ἰοπηροτίβαυς πηθηξιγὰπὶ οχοοάογοῖ ([(29) Ουδγὲ 60 ροὶπα 
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οὖν μᾶλλον ἐπ᾽ ἐχεῖνα,, ὡς ἦσαν ἔνιοι τῶν Πυθαγορείων 
πολιτιχοὶ καὶ ἀρχικοί. Καὶ γὰρ νόμους ἐφύλαττον χαὶ 
πόλεις Ἰταλικὰς διώχησαάν τινες, ἀποφαινόμενοι μὲν 

καὶ συμβουλεύοντες τὰ ἄριστα, ὧν ὑπελάμθανον, ἀπε- 
γχόμενοι δὲ δημοσίων προσόδων. Πολλῶν δὲ γινομένων 
χατ᾽ αὐτῶν διαδολῶν, ὅμως ἐπεχράτει μέχρι τινὸς 
ἢ τῶν Πυθαορείων χαλοχαγαθία καὶ ἣ τῶν πόλεων 
αὐτῶν βούλησις, ὥστ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνων οἰχονομεῖσθαι βού- 
λεσθαι τὰ περὶ τῆς πολιτείας. ᾿Εν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ 
δοχοῦσιν αἷ χάλλισται τῶν πολιτειῶν ἐν ᾿Ιταλία γενέ- 
σθαι χαὶ ἐν Σικελία. (130) Χαρώνδας τε γὰρ ὁ Κατα- 
ναῖος, εἷς εἶναι δοκῶν τῶν ἀρίστων νομοθετῶν, Πυθα- 

γόρειος ἦν, Ζάλευχός τε χαὶ Τιμάρης οἱ Λοχροί, ὀνο- 

μαστοὶ γεγενημένοι ἐπὶ νομοθεσία, Πυθαγόρειοι ἦσαν, 
οἵ τε τὰς Ρηγινιχὰς πολιτείας συστήσαντες, τήν τε 
Ὑνμωνασιαρχιχὴν χληθεῖσαν καὶ τὴν ἀπὸ Θεοχλέους ὀνο- 

μαζομένην, Πυθαγόρειοι λέγονται εἶναι. Φύτιός τε χαὶ 
Θεοχλῇς χαὶ ᾿Ελικάων καὶ ᾿Δριστοχράτης διήνεγχαν 
ἐπιτηδεύμασί τε καὶ ἔθεσιν, οἷς χαὶ αἱ ἐν ἐχείνοις τοῖς 
τόποις πόλεις χατ᾽ ἐχείνους τοὺς χρόνους ἐχρήσαντο. 
“Ὅλως δὲ εὑρετὴν αὐτὸν γενέσθαι φασὶ καὶ τῆς πολιτιχῆς 
ὅλης παιδείας, εἰπόντα μηδὲν εἰλιχρινὲς εἶναι τῶν ὄν- 

τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ μετέχειν χαὶ γῆν πυρὸς καὶ πῦρ 
ὕδατος καὶ πνευμάτων, καὶ κατὰ ταὐτὰ " πνεύματός " 

ἐστι "καλὸν αἰσχροῦ καὶ δίκαιον ἀδίχου καὶ τἄλλα 
κατὰ λόγον τούτοις. ᾽᾿ ἔχ δὲ ταύτης τῆς ὑποθέσεως λαθεῖν 
τὸν λόγον τὴν εἰς ἑκάτερον μέρος ἑρμήν. Δύο δὲ εἶναι 
κινήσεις χαὶ τοῦ σώματος χαὶ τῆς ψυχῆς, τὴν μὲν ἄλο- 
γον; τὴν δὲ προαιρετιχήν. Πολιτειῶν δὲ γραμμάς τινας 
τοιάσδε τρεῖς συστησάμενον τοῖς ἄχροις ἀλλήλων συμ. - 
Ψανούσας χαὶ μίαν ὀρθὴν γωνίαν ποιούσας, τὴν μὲν 

ἐπίτριτον φύσιν ἔχουσαν, τὴν δὲ πέντε τοιαῦτα δυνα- 
μένην, τὴν δὲ τούτων ἀμφοτέρων ἀνάμεσον. (111) Λο- 
γιζομένων δ᾽ ἡμῶν τάς τε τῶν γραμμῶν πρὸς ἀλλήλας 

συμπτώσεις χαὶ τὰς τῶν χωρίων τῶν ὑπὸ τούτων, βελ- 
τίστην ὑποτυποῦσθαι πολιτείας εἰκόνα. Σφετερίσασθαι" 
δὲ τὴν δόξαν Πλάτωνα, λέγοντα φανερῶς ἐν τῇ Πολι- 
τείᾳ, τὸν ἐπίτριτον ἐχεῖνον πυθμένα, τὸν τῇ πεμπάδι 
συζευγνύμενον, καὶ τὰς δύο παρεχόμενον ἁρμονίας. 
᾿ἈΑσχῆσαι δέφασιν αὐτὸν χαὶ τὰς μετριοπαθείας χαὶ τὰς 
μεσότητας καὶ τὸ σύν τινι προηγουμένῳ τῶν ἀγαθῶν 
ἕχαστον εὐδαίμονα ποιεῖν τὸν βίον, χαὶ συλλήδδην 
προσευρεῖν τὴν αἵρεσιν τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν χαὶ 
προσηχόντων ἔργων. (132) Ἀπαλλάξαι δὲ λέγεται 

» τοὺς Κροτωνιάτας χαὶ τῶν παλλαχίδων χαὶ καθόλου 

τῆς πρὸς τὰς ἀνεγγύους γυναῖχας ὁμιλίας. Πρὸς Δει- 

νωνῷῶ γὰρ τὴν Βροντίνου γυναῖχα, τῶν []υθαγο-- 
ρείων ἑνός, οὖσαν σοφήν τε καὶ περιττὴν τὴν ψυγ ἥν 
(ἧς ἐστὶ χαὶ τὸ χαλὸν καὶ περίδλεπτον ῥῆμα, τὸ τὴν 
γυναῖκα δεῖν θύειν αὐθημερὸν ἀνισταμένην ἀπὸ τοῦ 

ἑαυτῆς ἀνδρός, ὅ τινες εἰς Θεανὼ ἀναφέρουσι), πρὸς δὴ 

ταύτην παρελθούσας τὰς τῶν Κροτωνιατῶν γυναῖχας 
παραχαλέσαι περὶ τοῦ συμπεῖσχι τὸν Πυθαγόραν δια- 
λεχθῆναι περὶ τῆς πρὸς αὐτὰς σωφροσύνης τοῖς ἀνδρά - 

ΜῈ ΓΠΙΌΒΟΡΗ, 

ΙΑΜΒΙΙΟΗΙ ΠῈ ΡΥΤΗΑΘΟΆΙΟΑ ΥἹΤΑ ΧΧΥΙΙ. 49 

[6 οοπίεγο, υἱ αυδη [πογίη( ΓΥΓΠιδφογθογυμη πη} {ἰ δὶ γοβ 

ΡΌὈ 6 φογοηάδϑ οἱ δὰ ἱπωρεγδηάυπ) ἰἀοποὶ ἀαπηοηΞίΓοπ), 

Ναῖῃ οἱ ἰοσὸβ σοῃϑογυδυδηΐ, οἱ ΠΟΠΠ1}}} υγο8 {{4}16 88 γύσὸ- 

θδηΐ ἰΐα, υἱ φυᾶ ορίἱπ8 ἰρ5ῖ8 υἱά εἰ δηίιγ οἀϊοογοηὶ οἱ οὐη- 

5 ογοηΐ δί4ι:6 ἃ ρυ0}1ςἰ8 γοὰ ἰθυ8 τηδῆυπὶ αἰ ροιἱπογοηΐί. Εἰ 

υδηνὶβ οἰ γ᾽ πνΐβ σδ] υτη 8 ροϊογοηίΐυτ, δἰαυδηΐυμι ἰδηθη 

Ργι!δρσοτοογυη Υἱγίυϑ οἱ ἰρδδγυμ οἰ ν  δίυ) γ0]}η [88 ὈΓδ- 

νδϊοῦαΐ υἱ Δ) [18 ΓΟΒΡΕ] 1.85 δ ηγἰ ἰδίγαγὶ ἀδοὶ ἀογανογίηϊ. 

ος ᾿ΐααιια ᾿ορογα ρυ οἰ ογγ πηδὴ ΓΟΓΟΙΤΉ ΟΠ οδγύμ ἰη {4118 

δίφυρ δἰ." } 18 ὀχ {1586 υἱἀεπίυγ. (180) Νὰπι ΟἸἸγοηῃ 85 Δ - 

{πᾶ}8., ὑἢῦ8 ὁχ ορί(ἰπιὶβ Ιοσὶβδίογ θυ, ἰἰὸπὶ Ζαϊουσι 5 

δῖχιιο Τί πηᾶΓοβ [,οΓΟη865, Οὔ [6868 αα9 οσεἰἐογγί πὶ, ΡΥ - 

(αρογοὶ (μδγυπὶ, αἱ εἱ φυὶ ἈΠομίποτυμπι τορρι ΘΔ 8. οτ- 

ἀϊπατυηΐ οἵ συα ΡΥ ΔϑίΔγο ἶοδ του δηΐγ οἱ 4118) ἃ 

Τἤθοο]6 ποιηθῃ {0}. Ρ]Υ (5 οἰΐδηι οἱ ΤΙ ιοοο6Ά οἱ Ηο] οδοη 

οἱ Ατγίβίοογδίοβ ἰῃϑι 18 πιογίθυδαιο ἱπίογ ῬυΓΠᾶρογθος 

ργΓοΟΙὐγηΐ, απΐθυ8 οἱ ἰρδ8ὶ8 ὁ ἰδρογα εἰν (68 6}118 

γορσίοπΐβ υἱοδαπίυγ. Οἰηηΐηο δι π} ἰο 118 Οἱ Υἱ 8 Γαι 08 8110 τ 

ἰογοπ Θχϑί 886 δίυηΐ, 4υυπὶ ἀϊοογοῖ, ηἷ} ἰῃ γογυπὶ 6]6- 

ΠΟ [ἰ8 6586 ρυγυπ), δο οἱ δγγδη ἰσηΐδ οἱ ἱζηοπὶ δογίβ οἱ 

βοΐ απ ρᾶτγίϊ εἰρη), δοάοπηιι6 πιοῦο ἔυγρα Ἰνοποβίο οἱ 

ἰπὐυβίιπι [50 δαἀπηκιπίυπι 6586, αἱ γοϊ φ! οδάοπ) Γαϊίοηο. ἔχ 

ιΔ0 δοη θηεἷδ γα οπδπὶ ἰῃ δἰίδγι! ἔγδηλ ραγίοπ) [ἐγγὶ. Ὠιι08 δι}- 

ἰδ 6586 σοΓροΥίβ οἱ δηἰπιδὲ πηοίυ8, Δ᾽ δγυμ γί οπ 6 οδγοῃ- 

οηι, δΙἴογιπι βροπίδπουπμ. ἈΘΒΡΟ ἢ 088 γα ΓῸ Γ68 αιιαϑδη) 

᾿Ἰίποαβ εοηϑβίϊυσγα, συδτυτῃ ὄὀχίγοπια 86 ἰηυἱοθι οοη( 5 6- 

γτοηΐ, οἱ υπυη; γοοϊδηρυϊθη οοηβοογεῶΐ, [8 υἱ ῥγίπια ᾿}|ὰ- 

τὰπ] ορ ἐγ ἰ, δοουηάδ ἀἰαροηίο παίυγατῃ ᾿δῃδδὶ, ἰογίΐδ ἰοῦ 

8Π})45 ΔηΔΠΊ6368 Ἰοσυπη ἰεηοδὶ. (131) ἈδιϊοοϊηδηἰὈ08 Δὺ 6 Π| 

ποδῖβ, αυοριηδαπιοάυπι ᾿ἰποδθ ἰϑία" ἱπίογ 86 οοἰποϊδηΐϊ οἱ 

4φιυαηᾶπι δραῖίδ οἰγουπιδογ υδηΐ, ορίϊπιδαη γοὶρυ Ὁ] ὩΣ [οΓ- 

Πι8π| Γεργδδοηίδγὶ. Η υ}ι18 δυίοπι ἱηνοηςὶ μα] ογίδπι δὶ υἱη- 

ἀϊεανὶἐ Ρ]δῖο ἰῃ [ἰτἰ6 46 Περμδίίοα ἀροῦὶὰ ἀΐοεπβ, δρ γί - 

ἰυπι Πυἀ Πιηἀδηγοηΐπη 4υϊπαγίο οοπυποίυπιη ἀυμίξοοιι 

ἰδγιηοηίδπι ργϑρογο. Αἰυπί ργρίογοδ ἢ Ππ| ΘΧΟΟ]υΐ556 δί- 

[οεἴυυπι πιοάἀογδίίοποπι οἱ πιοάϊοογίίδίεπι), δίαυς ἴος, ιἱ 

δίησυ)! δάηοῖο Βοηο αιοάδηι ργοροίρυο Υἱίδιη Ὀοδίαπι οἴ- 

Ποογοηΐ, οἵ υἱ ρϑπο 8 ἀἰοδην, ἱη θη 886 δυπὶ οἰ θο οηο ἤ) θ0- 

μογυπι ποβίγογυ ΟΠ οἰογυ 406, 4115 ουΐᾳυδ οοπνοηϊηί. 

(32) Εὐπάσπι ἀϊουηί Οτοίοηϊδίδθ ἃ ρα ΠἸοιπὶ δ᾽ ἰἀγι 4118 

πὴ] γυπ Ποη Ἰομ ἴπ)6 ἀεδρομεβαίδγυπι, οοηϑυοίυσίπο γΓατο- 

08586. 50 Ποεἰ δὰ δείηοπο, Βεοπίϊηὶ Ρυγηαρογεοὶ σοηιβθη). 

βαρ οηκ8 οἱ δηϊπιὶ ἀοίϊδυ.8 ργαροο! οηΐοπ ( ου͵υ8 68. οἰΐδιη 

οργορίυπι {ΠΠπὰ οἱ ἢΠ]Πυκῖγα ἀϊοίυπι, φυοὰ ηιαπιὶ ΤΙ οδηοηὶ 

(εδυυπηΐ,, πη Πογὶ 60 ἰῃ80 ἀἷδ [85 6856 βδδογδ (δοογο, 4100 ἃ 

ΠΔΓΪΟ 8500 δυγγαχογὶ!), 84 ἰᾶπο ἰαίἔΓ υθηϊθηΐας Ογοίοηϊα- 

ἰδ π Πλ0} }6ΓῸ5 γοσδϑιό, μογβυδήίογοί ργίπαρογε, υἱ διἱ 

πηᾶΓ [05 δυ05 46 σοηἰποπιᾶ υχογίθυ8 ἀουίία γογθδ (δοογοῖ. 

“4 



:0 ΙΔΜΒΛΙΧΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΛΑΙΌΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ͂. 
σιν αὐτῶν. Ὃ δὴ χαὶ συυθῆναι, χαὶ τῆς γυναιχὸς ἐπαγ- 
γειλαμένης καὶ τοῦ Πυθαγόρου διαλεχθέντος χαὶ τῶν 

Κροτωνιατῶν πεισθέντων ἀναιρεθῆναι παντάπασ: τὴν 
τότε ἐπιπολάζουσαν ἀχολασίαν. (123) "Ἔτι φασὶ Πυ- 

υ θαγόραν, ἀφιχομένων εἰς τὴν πόλιν τῶν Κροτωνιατῶν 
ἐχ τῆς Συδάριδος πρεσδευτῶν ἐπὶ τὴν ἐξαίτησιν τῶν 
φυγάδων, θεασάμενόν τινα τῶν πρέσδεων αὐτόχειρα 
γεγενημένον τῶν αὐτοῦ φίλων, μηδὲν ἀποχρίνασθαι 
αὐτῷ, ἐπερομένον δὲ τοῦ ἀνθρώπου χαὶ βουλομένου 

ιο τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ μετέχειν, εἰπεῖν, ὡς οὐ θεμιστεύοι 
τοῖς ἀνθρωποχτόνοις. Ὅθεν δὴ καὶ παρά τισιν Ἀπόλλωνα 
νομισθῆναι αὐτόν. Ταῦτα δὴ πάντα, χαὶ ὅσα μιχρὸν 
ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν περὶ τῆς τῶν τυράννων χαταλύ- 
σεως χαὶ τῆς τῶν πόλεων ἐλευθερώσεως τῶν ἐν Ἰταλία 

15 τε χαὶ Σιχελίᾳ καὶ ἄλλων πλειόνων, δείγματα ποιησώ» 
μεθα τῆς εἰς τὰ πολιτιχὰ ὠφελείας αὐτοῦ, ἣν συνεύαλ- 

λετο τοῖς ἀνθρώποις. 

ΧΧΥΠ͵Ι. ( 13) Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο μηκέθ οὑτωσὶ 
χοινῶς, ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν ἁπτόμενοι τὰ τῶν ἀρετῶν ἔργα 

2υ αὐτοῦ τῷ λόγῳ χοσμήσωμεν. ᾿Αρξώμεθα δὲ πρῶτον ἀπὸ 
θεῶν, ὥσπερ καὶ νομίζεται, τήν τε ὁσιότητα αὐτοῦ πει- 
ραθῶμεν ἐπιδεῖξαι, χαὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτῆς θαυμαστὰ ἔργα 
ἐπιδείξωμεν ἑαυτοῖς χαὶ τῷ λόγῳ χοσμήσωμεν. “Ἔν μὲν 
οὖν δεῖγμα αὐτῆς ἐχεῖνο ἔστω, οὗ καὶ πρότερον ἐμνη- 

45 μονεύσαμεν, ὅτι δὴ ἐγίνωσχε τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, τίς 
Υ χαὶ πόθεν εἰς τὸ σῶμα εἰσεληλύθει, τούς τε προτέ- 
ρους αὐτῆς βίους, καὶ τούτων πρόδηλα τεχμήρια πα- 

ρεῖχε. Μετὰ τοῦτο τοίνυν ἐχεῖνο. Νέσσον ποτὲ τὸν πο-- 
ταμὸν σὺν πολλοῖς τῶν ἑταίρων διαδαίνων προσεῖπε 

80 τῇ φωνῇ, καὶ ὃ ποταμὸς γεγωνόν τι χαὶ τρανὸν ἀπε- 
φθέγξατο πάντων ἀχουόντων, « χαῖρε, Πυθαγόρα. » 
"Ἔτι μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρα ἔν τε Μεταποντίῳ τῆς Ἰτα- 
λίας καὶ ἐν ̓ Γαυρομενίῳ τῆς Σιχελίας συγγεγονέναι χαὶ 
διειλέχθαι κοινῇ τοῖς ἑκατέρωθεν ἑταίροις αὐτοῦ διαθε- 

86 θαιοῦνται σχεδὸν ἅπαντες, σταδίων ἐν μεταιχαίῳ παυ- 

πόλλων καὶ χατὰ γὴν χαὶ χατὰ θάλατταν ὑπαργόν- 
των, οὐδ᾽ ἡμέραις ἀνυσίαων πάνυ πολλαῖς. (185) Τὸ 
μὲν γάρ, ὅτι τὸν μηρὸν χρύσεον ἐπέδειξεν Αθαριοι τῷ 
Ὑ περδορέῳ, εἰχάσαντι αὐτὸν ᾿Απόλλω εἶναι τὸν ἐν 

40 “Ὑπερθορέοις , οὗπερ ἦν ἱερεὺς ὅ Δθαρις ὶ βεθαιοῦντα, 
ὡς τοῦτο ἀληθὲς ὑπολαμόανοι καὶ οὐ διαψεύδοιτο, πάνυ 

τεθρύλληται, καὶ μυρία ἕτερα τούτων θειότερα χαὶ 
θαυμαστότερα περὶ τἀνδρὸς ὁμαλῶς χαὶ συμφώνως 

ἱστορεῖται, προρρήσεις τε σεισμῶν ἀπαράθατοι χαὶ 
46 λοιμῶν ἀποτροπαὶ σὺν τάχει χαὶ ἀνέμων βιαίων χαλα- 

ζῶν τε ὔσεως παραυτίκα χατευνήσεις χαὶ χυμλάτων 
ποταμίων τε χαὶ θαλασσίων ἀπευδιασυοὶ πρὸς εὐμαρῇ 
τῶν ἑταίρων διάδασιν, ὧν μεταλαθόντας᾿᾽ Ἐμπεδοχλέα 
τε τὸν Ἀχραγαντῖνον αὶ ̓ Επιμενίδην τὸν Κρῆτα χαὶ 

50 Δδαριν τὸν “Γπερῴόρεον πολλαχῇ χαὶ αὐτοὺς τοιαῦτά 
τινα ἐπιτετελεχέναι. (δ Δῆλα δ᾽ αὐτῶν τὰ ποιήματα 
ὑπάρχει ν ἄλλως τε χαὶ Ἀλεξάνεμος ! υαὲν ὃν τὸ ἐπώνυ- 

μὸν ᾿Εμπεδοκλέους, Καθαρτὴς δὲ τὸ ᾿Επιμενίδου, Αἰ- 

(33ο-- 

Ιάᾳυς εἰΐδη) οἴεσίυϊ ἀδίιπ 6556, συ 706 Ργομαἐδεηδεὶ ἐθα- 

Ἰϊὲγ οἱ Ρ.ΓΠδρογὰδ ἀἰπϑογυϊδθοί, δοδοηβίαυς Ογοϊοηξδιο 6ἐς- 

δοηΐ, ἸΙθἀἰηοι, φυα ἴαης ἰηνδ)υογαῖ, ργογϑυβ 6 τορδϊο σέ 

δ Ὀ]δίδηι. (133) Ναγγδῃί οἰΐδηι, αυμπὶ ερδί! ϑγραγίάς (το- 

ἰοποε δὰ ἀδροδορμάοσ ὀχυ οδ υϑηϊςεοηξ, Ργι Προ, φύυτει 

υπυπὴ νἱἀογεί ἴῃ ἰοραίίβ, φυΐ ργοργίᾶ πρϑῆιϊι διΐςοϑ δυοδ ἰϑέεσ- 

[ἐοογαΐὶ, ἰνἷο πἰἢ1] γοδβροπάϊδδα, αυΐπ ἰηἰετγορϑμί! εἰ εοἰο- 

φυΐυπι ροίοηΐ πορϑβδ6,, 86 ᾿οιη οἰ ἀϊβ γοϑρουδᾶ ἐᾶγο. Οὐδεε 

ἃ 4υἱδυδϑάδη) ΑΡΟΙ ΠΟ πὶ 6556 ἰιΔϊ πὶ. δος 5Ξ8πὸ οπιπΐ, οἱ 

4 ρδυΐ]ο δηίς ἀ6 ἰγγδηπογθπ) δυθτεογοίοῃς, ὑγθλπωχθε 

1ἰδ]!οδγααι οἱ δου !δγαπ [ἰπεγαίΐομα διϊδφας οοταρὶαειῖπις 

ἀἰχίτηυϑ, ἰηἀϊοὶο δἰπί, αυδηίδ 16 Θοπιπιοάδ εἰγοᾶ γος εὐνάδες 

π οηη65 οοπίυϊογίξ. 

ΧΧΥΗΙ. (134) Ουοά τγαβίδί, ἤθη διωριίυβ, υἱ μδεῖοπας, 

βεπογαί πη, 56 βἰηρ! Πα ἢπὶ δἰ {ἰπρεηίο5 υἱγίυ!σην δ᾽ Ὄρεγα 

Ογδίϊο πα Ἔχογπαίμηυβ. Ργίπ)ο δυΐεπι ἃ ἀϊΐ5, υἱ ἢετὶ ρὰγ οεϊ, 

ἰη {πὶ (Δοϊδιλυϑ,, ρἰεἰαἰοθιηια 6}115 οἱ ἃ ρίεἰδίς ργοίοείὰ 

δἀπιίγαπάδ ορογὰ ποὺϊδ οὐ οουϊοβ ροποηΐοβ φοϊοης ςείς- 

Ὀγαᾶθέμηυ5. 5|} ἰρί αν ἰηίοτ [ἴα μος οὐυς ρἰοδι]δ ἀοςυπιεπίηεε, 

ου}05 οἱ δηίθα πιοπίίοπεπι (δοἰμηυβ, φυοά «οἰ! οί δηΐξιτ 

δι18 1, αὐ δὴ ῃΔπΠι ἐ5ϑεῖ, ὑπάδαυ ἰῃ Θογριϑ τρηϊσϑοὶ, οἱ μεογὰ 

Υἱίδι ροπογὰ πονεγαῖ, δίψῃ πογαμ πηδηϊοεὶλ οἱ εἶδε ἀδδλὶ 

ἀγρυμηοηίΐδ. Ροϑὶ ᾿δο οἱ ἰδίυά, ᾳυοὰ Νοβδιπὶ ἤΠιτιαμ δὲὲ- 

αυδηὰο ποτ} οὔτ ἀϊδοὶρυϊογυπι οοτηδίι ᾿γαπτῦοως 

οοιμρο! αυὶϊ, εἰ Πηπηοἢ ἰδ οἰδγδαυς τοοῦ οαμπίθυς δυάιδοίὶ- 

θι1.5 γεβροηα  : « αίσε, Ρψίδλαφοτγα. » Ὀεὶπ ὁ υὯο0 οοάοξιμκηος 

αἴθ Μεϊδροῃ!! ἰῃ 118}1ἃ εἴ Ταιγοιηθη!! ἴῃ δἰ οἰ α τογεδίιμα, 

ὑσαυδ υἱγίυϑηυα ἰοοὶ ἀϊποὶρυ}5 Ἰσσυϊυτ) 6556 ρεῶα οἶσε 

δίθγαιαηΐ, ρ]υγίπ}5 ᾿ϊοοῖ (ἰογγὰ τλδγίψ 6 δἰ δαϊἐβ, οἱ φιε βιὲς 

ΤῊ} 15 ἀΐεθιιβ 4υ 5 οοηίεοεγι(, ἰη(ογ)θοί 8. (135) Νδαι φυοιὶ 

ΑΡδγίαῖ Ἡυρογθογοο, ἰρδυπὶ ΑροΟ πὶ δρυὰ ρορυΐϊδτοῦ ὁσος 

οαὐἰ0, οὐ) 5 5Θδοογὰο8 Γαΐ, δϑδὶ πὶ ἰδηίὶ, [διμοσ δΔΌγευτϊη ο-ἔεῶ- 

ἀεγῖί, 40 οοπῇῆγημαγεΐ ἰος νογὰ δου Ἴγούογο, ποῦς ἔδινα 

᾿ρϑυ πὶ 6556, ρεγυυ)δαίυπι οδὶ, δίᾳῃα τ} 18 ]1δ ἐς ἀϊεὶ- 

Ὠΐογἃ τη |5416 πιίγδηάδ ΦαυδὈ ἰὸς ὑποᾳθο ογὸ ἐς δος τίσυ 

ἰγδαυπίυνγ, αυδ)ἷδ δυηΐ ἰεγγα πιοΐυ5 Τοῦ ἰβεϊπιὶ ργοκεϊ ει εἰ 

Ῥεδίε8 σοἰογί(ογ ἀδρυ βϑο οἱ νϑῃίογιμη νἱοϊδηϊογπην στοσμῆ- 

πίδαι6 ΟΠυδίο 68 5406 ἔηογὰ δούδί εἱ ἤυείυς Ὠναγὶ" σί 

Πυυίηυπι ρμἰδοδίΐ, υἱ αἰδοίρυ! (ΔΟ]]Πς5 ἰγδησῖγο ρμουεεδῖ. 

Ουογθῃ) σοπιροίο5 εἰΐδη (Δοῖο5 ΕἸπροίύος! οι Αςτὶροηϊίμετο 

οἱ Ἐρίπιρηΐάειη Οτγοίοηποηι οἱ Αραγίάθαιν Ηγρεγυογουτ εἰ 

ἦρθ05 Π1}{|5 ἰπ ἰοοἰβ (818 ρεγρείγδεεθ. (136) 5815. ποῖλ φωί 

ἰρϑογιπὶ Ομεγᾶ, ργροβϑογίίπη χυν Επιρούοο!εβ σορβοε- 

πδίι5 μογὶῖ Αἰσχαποηιος ( τϑαἰογιπ ὠξρυϊδοῦ), Ερόεινοσο- 

θροβάτης δὲ τὸ ᾿Αθάριδος, ὅτι ἄρα ὀϊστῷ τοῦ ἐν Ὕπερ- ’ (ἐ5 σαϊπατγίος ( ἐχμδίογ), Αθδγίβ ὐογο “Εἰ λγοδαίες ( δετ- 



(.54--αὐι.) 

ὑορέοις Ἀπόλλωνος δωρηθέντι αὐτῷ ἐποχούμενος πο- 
ταμούς τε χαὶ πελάγη χαὶ τὰ ἄδατα διέθαινεν, ἀεροῦα- 
τῶν τρόπον τινά, ὅπερ ὑπενόησαν χαὶ Πυθαγόραν τινὲς 

πεπονθέναι τότε, ἡνίχα χαὶ ἐν Μεταποντίῳ χαὶ Ταυ- 

ὁ ρομενίῳ τοῖς ἑχατέρωθεν ἑταίροις ὡμίλησε τῇ αὐτῇ 
ἡμέρα. Λέγεται δ᾽ ὅτι χαὶ σεισμὸν ἐσόμενον ἐπὶ φρέατος, 

ἐγεύσατο, προηγόρευσε, καὶ περὶ νεὼς οὐριοδρομού- 
σης, ὅτι χαταποντισθήσεται. (131) Καὶ ταῦτα μὲν ἔστω 
τεχμήρια τῆς εὐσεθδείας αὐτοῦ. Βούλομαι δὲ ἄνωθεν τὰς 

10 ἀρχὰς ὑποδεῖξαι τῆς τῶν θεῶν θρησχείας, ἃς προεστή- 

σατο Πυθαγόρας τε καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄνδρες. Ἅπαντα 
ὅσα περὶ τοῦ πράττειν ἣ μὴ πράττειν διορίζουσιν, ἐστό- 
χασται τῆς πρὸς τὸ θεῖον ὁμιλίας, καὶ ἀρχὴ αὕτη ἐστὶ 
χαὶ βίος ἅπας συντέταχται πρὸς τὸ ἀχολουθεῖν τῷ θεῷ 

16 χαὶ ὁ λόγος οὗτος ταύτης ἐστὶ τῆς φιλοσοφίας. ὅτι γε- 

λοῖον ποιοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, ἄλλοθέν ποθεν ζητοῦντες 
τὸ εὖ ἢ παρὰ τῶν θεῶν, καὶ ὅμοιον, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐν 

βασιλευομένη χώρα τῶν πολιτῶν τινα ὕπαρχον θερα.- 
πεύση, ἀμελήσας αὐτοῦ τοῦ πάντων ἄρχοντος τοιοῦ - 

30 τὸν γὰρ οἴονται ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους. ᾿Επεὶ γὰρ ἔστι 

τε θεὸς χαὶ οὗτος πάντων χύριος, δεῖν δὲ ὁμολογεῖται 

παρὰ τοῦ κυρίου τἀγαθὸν αἰτεῖν, πάντες τε, οὺς μὲν ἂν 
ιλῶσι καὶ οἷς ἂν χαίρωσι, τούτοις διδόασι τἀγαθά, 

πρὺς δὲ οὃς ἐναντίως ἔχωσι, τἀναντία, δῆλον ὅτι ταῦτα 
45 πραχτέον, οἷς τυγχάνει ὁ θεὸς χαίρων. (128) Ταῦτα δὲ 

οὗ ῥάδιον εἰδέναι, ἂν μή τις ἢ θεοῦ ἀκηχοότος ἢ θεοῦ 
ἀχούση ἢ διὰ τέχνης θείας πορίζηται. Διὸ καὶ περὶ τὴν 
μαντιχὴν σπουδάζουσι" μόνη γὰρ αὕτη ἑρμηνεία τῆς 
περὶ τῶν θεῶν διανοίας ἐστί. Καὶ διοίως δὲ τὴν αὐτῶν 

30 πραγματείαν ἀξίων του δόξειν ἂν εἶναι τῷ οἰομένῳ 
θεοὺς εἶναι, τοῖς δ᾽ εὐήθειαν θάτερον τούτων χαὶ ἀμ- 
φότερα. ἔστι δὲ χαὶ τῶν ἀποταγμάτων τὰ πολλὰ ἐχ 
τελετῶν εἰσενηνεγμένα, διὰ τὸ οἴεσθαί τι εἶναι αὐτοὺς 

ταῦτα χαὶ μὴ νομίζειν ἀλαζονείαν, ἀλλ᾽ ἀπό τινος θεοῦ 
16 ἔχειν τὴν ἀρχήν. Καὶ τοῦτό γε πάντες οἱ Πυθαγόρειοι 

ὁμῶς ἔχουσι πιστευτιχῶς, οἷον περὶ ᾿Αριστέου τοῦ 

Προχονησίου καὶ ᾿Αδάριδος τοῦ Ὑ ππερόορέου τὰ μυθο- 
λογούμενα καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα λέγεται. Πᾶσι γὰρ 
πιστεύουσι τοῖς τοιούτοις, πολλὰ δὲ χαὶ αὐτοὶ πειρῶν-- 

40 ται, τῶν τοιούτων δὲ τῶν δοχούντων μυθικῶν ἀπουνη- 
μονεύουσιν ὡς οὐδὲν ἀπιστοῦντες ὅ τι ἂν εἰς τὸ θεῖον 

ἀνάγηται. (139) “Ἔφη γοῦν Εὔρυτόν τις λέγειν, ὅτι 
φαίη ποιμὴν ἀχοῦσαί τινος ἄδοντος, νέμων ἐπὶ τῷ τάφῳ 
τοῦ Φιλολάου, καὶ αὐτὸν οὐδὲν ἀπιστῆσαι, ἀλλ᾽ ἐρέ- 

46 σθαι, τίνα ἁρμονίαν. Ἦ σαν δὲ οὗτοι ἀμφότεροι Πυθα-- 
γόρειοι, καὶ μαθητὴς Εὔρυτος Φιλολαου. Φασὶ δὲ χαὶ 
τῷ Πυθαγόρα τινά ποτε λέγειν, ὅτι δοχοίη ποτὲ ἐν τῷ 
ὕπνῳ τῷ πατρὶ διαλέγεσθαι τεθνεῶτι, χαὶ ἐπέρεσθαι 
« τίνος τοῦτο τὸ σημεῖον; » τὸν δ᾽ οὐδενὸς φάναι, 

560 ἀλλ᾽ ὡς διελέγετο αὐτῷ ἀληθῶς" « ὥσπερ οὖν οὐδὲ τὸ 
ἐμοὶ νῦν σὲ διαλέγεσθαι σημαίνει οὐδέν, οὕτως οὐδὲ 
ἐκεῖνο. υ“Ὥστε πρὸς πάντα τὰ τοιαῦτα οὐχὶ αὑτοὺς εὐή- 

θεις νομίζουσιν, ἀλλὰ τοὺς ἀπιστοῦντας" οὐ γὰρ εἶναι 

τὰ μὲν δυνατὰ τοῖς θεοῖς, τὰ δὲ ἀδύνατα, ὥσπερ οἵε- 

ΙΑΜΒΊΙΘΟΗΙ ΠΕ ΡΥΤΗΛΟΘΟΆΙΟΑ ΥἹΤΑ ΧΧΥΙΙ͂Ι. δὶ 

δι }1}} 05) ργορίοτγοδ αυοὰ (ο]ο εἰδὶ α΄ ΑΡΟΠ πα ΗγρΟγΡογοο 

ἀοῃδῖο νοεῖ! 5 Πυπιΐὶπδ οἱ τηδγ οἱ ἰηνἷδ 40 641}6 μοῦ ΔΟΓΟΠῚ 

φυιοαδη)πιοάο ἱποξάσῃβ βυρογαγοῖ, φυοὰ αυϊάδιη οἰ Ργ([ἃ- 

ΒΟΓΔΠῚ τΙ51Γρ0 8556 ΟὈἰηδηίιΓ, 4011π| υη0 ἄς Μείδροηί! εἰ Ταυ- 

ΓΟ ΘηΪ οὐπη υἰγίυϑαυο Ἰοαὶ ἀἰδοῖρι}}}5 νογβδίυϑ θϑῖ. Εδγίωυγ δ 

[υἱυγυπι ἰογγδὸ πηοΐυ πὶ ἀρὰ ρυίθοιπ), ΄αυθηὶ ἀοσυπίανογαξ, 

ργηϊχίθ56, οἱ ΠΥ ΘΠῚ 811 ΠΊ γΓϑι τ ἰγὶ, 4115 δοοι 0 γϑηΐο 

γε ερδίιγ, (437) Αἴαιιδ ἰνᾶο δἰ ρί εἴας [5 6}115 ἀοοιπηεηίᾶ, 

1μθεῖ διίδπηι οὐ 8 ἀϊν᾽ηἱ τορο 8 αἰ εἶ5 ρείποὶρία οπίθῃ- 

ἄσγο, αι ἃ ΡγΕιᾶροτα οἦυδαυ δοοίδίογί 0.5 ργοροπίίἃ βυηΐ, 

Οπιηΐα, αυφαυδ ἀ6 ἀσοηαὶβ γα] (υσ᾽ πα ϊΐς ἀοἤηϊπηΐ, δή σοη- 

δου ποηι οὐ ἀ60 ἰδ οπάδιῃ ἰοηἰυηϊ, οδέπ|6 ρεϊηοίρί απ, 

δὲ φυοΐ οπηηΐ8. Θογὰπι νἱίδ ογἀϊηδίυγ, ἄδιηὶ βοᾳιὶ, αἰ 

᾿1}18. υ}]οϑορ εἶα: ἰδία γαίϊο οϑὶ, ψφιοὰ γἰἀΐοι]α δρδηΐ Ποιηΐ- 

Πύ5, 4ἱ αυοά "οηυπι 65 δἰπὰς αιδιη ἃ ἀϊϊ5 μαΐιπί, μ6- 

τἰ Πα ἃς 5] 4υΐβ π᾿ ργουΐηοϊα γοσῖϑ ροίοπἴδίϊ 50] 6οία 4τ|01}- 

ἀάτῃ 6 οἰνίπη ἢ ΠΠΟγῸ Ὀγιρίδοίυπι) οοἰαΐ, πορίοοῖο ὁ0 αιΐ 

οτηηὶθιυ8 ἀοπιίπαΐμν . ἰΔ16 Θηΐπι αυϊὰ χοἰ πηδηΐ αὖ οι Ϊΐ- 

0.5 Πογί. Οὐππὶ δηΐμ οἱ ἄθι5 δῖ οἵ οιμηΐυβ πηρεγοῖ, ἰπ 

ΘΟΠ [6550 διιίθη) 8[{, Ὀοπι ἃ ἀοπιίηο ροίθῃ 1 ΠῈ ο550., Ο01}- 

ΠΟδαυθ 8 Ποηᾶ (γἰ θυδηΐ, ψυοῦ ἃπιδηί “054 06 510] δοοορίος 

᾿δοαηΐ, οοῃίγαγίἃ Ὑ ΓῸ οἶδ, 4105 σοπίγαγίο ἃϊοιυ μΓοβ6- 

αιυηΐυνγ, ἀρραγοί ἀρθηδᾶ 6866 6, ΄τ|ὰ 460 ψγαΐα δυηῖ. 

((38) Ηφὸ διιΐδαη βεῖγα αἰ ἢ οἷα οσἱ, πἰδὶ αυΐ8 γε] θιιπ, 

41 ἀδυη διν νς, τοὶ 610} ἰρο0 πὶ δυΐάίνον , ναὶ ἀἰϊνίηο ἃΓ- 

εΠοῖο οοσηἰἰοηριη Δ Π6 5] σοπηραγδνον. Ηἷπο οἱ ἀν δ- 

(ἰοπὶ ορογδπη) ἃ :πί : 18 δι ΐ τη 5018 δϑὶ ἰμἰογρτγοία( 9 δογυιῃ, 

αιιδ ἀδ αἰ 8 βἰαἰιδηιἶϊα δυηΐ. Α΄ δι} ΠΠ6Γ ογα, υἱ οἱ, υὶ 

ἄ608 6586 ογραἀδῇ, ἰρβόγυηι ἰὸς διυάϊπι πιίαΐπ)6 ἱπάϊσηιπ), 

115 Ὑ6ΓῸ 4υΐ διἐογυίγυπι δίυ! πὶ σοηβοηϊ, υἱγυιηᾳις 5(ι}- 

ἴυπ| 6688 Υἱάθαίαγ. δυῃῖ δυΐθηι πηι} ᾿Πογυπὶ ἱπίογαϊεῖδ 

Οχ 8δογὶ8 ἰη{Π|}8 ἰηἰγοάυοία, αυΐα Ἰμθσ 4}161}}}}8 πηοπηοηίὶ 

6856 ριιϊδηΐ, Π6Ο ΡΓῸ Υὰπδ οβίοη δι οη δ ροπί, δοιὶ ἃ ἀ60 

ᾳυοάδπι ῥγηοὶ ἢ μΔΌσγο δχἰβιπαπί. ὕεια οἴηποβ ρλτγὶ- 

ἰεγ ΡΥΓΙδρογαὶ ργοηΐ διηΐ δὰ Πάῤπι [8] } 08 8ι1}}} θη Δ}, 

αιδια ἀ6 Αγίδίθᾳ Ῥγοϊζοπϑεῖο οἱ ἀθ Αθαγίἀδ ΗΎρογθογοο 

οοπμηθηΐα τγοίογιιηΐιγ, οἱ απ 165 818 ϑιιηΐ σοηοῦίβ 6}}}8- 

ἄρῃ. Οπηηΐθιι5. Θηΐ τη οὐ υδπηοαϊ Δ} πὶ 8556 Π51}Π), 1} {8 

οἱ ἰρϑὶ χυοχφαα σοπηπ!ἰδοιηΐαγ, ὃς (αἰ ἢ, 4085 (Δ υ]οςἃ 

υἱἀδηΐυῦ 6556, πιοη[οπὸη) ἰἰὰ (δου, 41|48ὲ Π1}}}} ἤθη ὁΓδ- 

ἀοηίε8, οι δὲ ἀσιπὶ γοίογίυγ. (139) Ποί( 1 ἰσίίας ᾳυΐ- 

ἀδπὶ, Ευγγίιπὶ αἰ πηᾶ536, ραβίογοιηῃ δ᾽ αυθρηὶ, αὶ Ἰυχία 

βορυϊογιη ΡΠ] 014, ραβοογοῖ, οδηθηίοπ) ἡποπιρίδπη δι }- 

Υἱδοο, ἰρβϑι} Υ6γῸ ΠΏ 6 οἱ ἤάσιη ογοσᾶς86, βθὰ α1)2551- 

Υἶδϑδα, 4υδιὴ ᾿ἀγΠοΠπ͵ αι. γαῖ δι ΐθπ υἱαγη 6 γι Πᾶσογραδ, 

οἱ φυϊάοιῃ Ευγγίυ5 ἀἰπο με} 5 Ρ]"Ποἷαὶ. Δίαη! οἱ ῬΥΓΠᾶσΟΓα: 

υσηάδπ) ΠᾶγΓ8356., Δ 48 Π0 56 5|}}} Υἴ511Π| 6886 ΠῈΓ 5051- 

ΠΌ1 ΟΠ Ῥᾶγοηίθ 8110 πιογί!!ο σΟ]] απ, δίψδ αὐ ἰὸς 

εἰσπιοᾶγοῖ ἰηἐγγορᾶβϑδ,, {ΠΠ|Π} ΥΘΓΟ ΓΟΒΡ ΟΠ} 386, 5 Π ΠΠᾶΓ 

ἢἶ ἢ}, 561 μραγθηίοην γαύθγᾶ ΟΠ} ἦρ5ο Ἰοσιυ πὶ: «οἱ ἰρίγ, 

φιοὰ ἰὰ ͵ᾶπι πηϑοιἢ) ΟΟΠΟ ΘΥγῖβ,, μ}}}}} δἰ σηϊ οὶ, ᾿18 πού 

{Πὰ. »ν Αἀδοσία ἰδιὶ ἢ οπιηΐθι8 55 ΠΟΠ 56 5[1:} 05 θΆ96 

οχἰϑἐδηΐ, γογ πὶ 608, αυἱ {6 π πο η Δα θΟπΐ : ΠΟῚ ΘΠ} 

605 ΄υδ'ἀαπ| Π0556, 408 Π) ΠΟ μοδό6, υἱ ρυΐοηΐ δεΐο!!, 

21. 



52 ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΙῸΡΙΚΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂. (»ι -τὸι 

σϑαι τοὺς σοφιζομένους, ἀλλὰ πάντα δυνατά. Καὶ ἡ ἀρχὴ , 860 ροβ88 οπῃπίδ. Ιἄθμ) 65 ἰπἰ πὶ σδγπηΐμ 5 μεεοϊςεὶ, ᾳυοὰ 

ἣ αὐτή ἐστι τῶν ἐπῶν, ἃ ἐκεῖνοί φασι μὲν εἶναι Λίνου, 

στι μέντοι ἴσως ἐχείνων ᾿ 

ἔλπεσθαι χρὴ πάντ᾽, ἐπεὶ οὐχ ἔστ᾽ οὐδὲν ἄελπτον" 

δ ῥάδια πάντα θεῷ τελέσαι, καὶ ἀνήνυτον οὐδέν. 

(10) Τὴν δὲ πίστιν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ὑπολήψεων ἡγοῦν- 

ται εἶναι ταύτην, ὅτι ἦν ὃ πρῶτος εἰπὼν αὐτὸ οὐχ 

ὃ τυχών, ἀλλ᾽ ὃ θεός. Καὶ ἕν τοῦτο τῶν ἀχουσιαάτων 

ἐστί, « τίς ὁ Πυθαγόρας; » Φασὶ γὰρ εἶναι Ἀπόλλω 

10 Ὑπερθόρεον, τούτου δὲ τεχμήρια ἔχεσθαι, ὅτι ἐν τῷ 

ἀγῶνι ἐξανιστάμενος τὸν μηρὸν παρέφηνε χρυσοῦν, χαὶ 

ὅτι "Λδαριν τὸν Ὑ περύόρεον εἱστία χαὶ τὸν ὀϊστὸν αὖ- 

τοῦ ἀφείλετο, ᾧ ἐκυδερνᾶτο. (141) Λέγεται δὲ ὁ "Δθα- 

ρις ἐλθεῖν ἐξ Ὑπερδορέων, ἀγείρων χρυσὸν εἰς τὸν νεὼν 

15 καὶ προλέγων λοιμόν. Κατέλυε δὲ ἐν τοῖς ἱεροῖς, χαὶ 

«οὔτε πίνων οὔτε ἐσθίων ὥφθη ποτὲ οὐδέν. Λέγεται δὲ 

χαὶ ἐν Λαχεδαιμονίοις θῦσαι τὰ χωλυτήρια, χαὶ διὰ 

τοῦτο οὐδένα πώποτε ὕστερον ἐν Λαχεδαίμονι λοιμὸν 

γενέσθαι, Τοῦτον οὖν τὸν ᾿Αὔαριν παρελόμενος ὃν εἶχε, 

80 γρυσοῦν ὀῖστόν, οὗ ἄνευ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν τὰς ὁδοὺς ἐξευ- 

ρίσχειν, δμολογοῦντα ἐποίησε. (ι42) Καὶ ἐν εταπον- 

τίῳ, εὐξαμένων τινῶν γενέσθαι αὐτοῖς τὰ ἐν τῷ προσ- 

πλέοντι πλοίῳ, « νεχρὸς τοίνυν ἂν ὑμῖν» ἔφη, χαὶ 

ἐφάνη νεχρὸν ἄγον τὸ πλοῖον. Καὶ ἐν Συδάρει τὸν ὄφιν 

)5 τὸν " ἀποχτείναντα τὸν δασὺν " ἔλαδε καὶ ἀπεπέμψατο, 

ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἐν ὙΤυρρηνία τὸν μιχρὸν ὄφιν, ὃς ἀπέ- 

χτεῖνε δάχνων. Ἔν Κρότωνι δὲ τὸν ἀετὸν τὸν λευχὸν 

χατέψησεν ὑπομείναντα, ὥς φασι. Βουλομένου δέ τινος 

ἀχούειν, οὐκ ἔφη πὼ λέξειν, πρὶν ἢ σημεῖόν τι φανῇ, 

80 χαὶ μετὰ ταῦτα ἐγένετο ἐν Καυλωνίᾳ ἣ λευχὴ ἄρκτος. 

Καὶ πρὸς τὸν μέλλοντα ἐξαγγέλλειν αὐτῷ τὸν τούτου 

θάνατον προεῖπεν αὐτός. (143) Καὶ Μυλλίαν τὸν Κρο- 

τωνιάτην ἀνέμνησεν, ὅτι ἦν Μίδας ὃ Γορδίου, καὶ 

ᾧχετο ὃ Μυλλίας εἰς τὴν ἥπειρον, ποιήσων ὅσα ἐπὶ τῷ 

85 τάφῳ ἐχέλευσε. Λέγεται δὲ καὶ ὅτι τὴν οἰχίαν αὐτοῦ 

ὃ πριάμενός χαὶ ἀνορύξας, ἃ μὲν εἶδεν, οὐδενὶ ἐτόλμη- 

σεν εἰπεῖν, ἀντὶ δὲ τῆς ἁμαρτίας ταύτης ἐν Κρότωνι 

ἱεροσυλῶν ἐλήφθη καὶ ἀπέθανες" τὸ γὰρ γένειον ἀπο- 
πεσὸν τοῦ ἀγάλματος τὸ χρυσοῦν ἐφωράθη λαθών. 

εὑ Τ᾿ αὖτά τε οὖν λέγουσι πρὸς πίστιν καὶ ἄλλα τοιαῦτα, 
ὡς δὲ τούτων διαολογουμένων καὶ ἀδυνάτου ὄντος περὶ 

" ἄνθρωπον ἕνα ταῦτα συμδῆναι, ἤδη οἴονται σαφὲς εἶ- 

ναι, ὅτι ὡς περὶ χρείττονος ἀποξέχεσθαι χρὴ τὰ περὶ 

ἐχείνου λεχθέντα, καὶ οὐχὶ ἀνθρώπου. (144) ᾿Αλλὰ χαὶ 

46 τὸ ἀπορούμενον τοῦτο σημαίνειν " ἔστι γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς 

λεγόμενον, ὅτι 

ἄνθρωπος δίπος ἐστὶ καὶ ὄρνις καὶ τρίτον ἄλλο. 

Τὸ γὰρ τρίτον Πυθαγόρας ἐστί. Τοιοῦτος μὲν οὖν διὰ 
τὴν εὐσέθειαν ἦν καὶ ἐπὶ τῆς ἀληθείας ἐνομίζετο εἶναι. 

50 Περὶ δὲ τοὺς ὄρχους εὐλαδῶς οὕτω διέκειντο πάντες οἵ 

Πυθαγόρειοι, μεμνημένοι τῆς Πυθαγόρου ὑποθήχης τῆς 

ἀθανάτους μὲν πρῶτα θεούς, νόμῳ ὡς διάχειται, 
τίμᾳ καὶ σέδον ὄρχον, ἔπειθ᾽ ἥρωας ἀγανούς, 

11} φιυϊάο 1πὸ ἰΠΡαυηΐ, 80 ᾿ρβῖὶ5 δυίΐίοπι ρυοίθοϊ ἢ εθθὲ 

νἱήοίυνγ : 

ομμηΐα διιπὶ φρογαυ δ, 60 ἱμϑρογα! 6 αυϊοιγδιι 651 : 
οὐποίᾷ ἄδιι5 μογαρὶὶ ἴα ἢ]6., οἱ ὨΪΠῚ ἱπιροά!! ἰρβαπι. 

(440) Εἰάθπι δυΐεπι 5018 ορίπἰοηΐθυδ ἱπάς δογὶ οδδεηξ, φυοί, 

χυὶ ργίπιυβ οδγαπ δυοίος ὀχϑίἰξ, ποὴ τυ]ραεί μοσιο [Ὀεγῆ, 

864 ἀευ8. Εγδίφυρ ἰἰοο υπυπὶ οχ ἰΠογυμ ἀϊς 5 : « χυΐξπδι 

Ῥγιπαρογὰδ9 » Αἰυπί δηἰη,, (υἶ556 ΑΡΟ]] πο Ἡγρεγθογεῦει, 

[νυ 8 γογο τοὶ δγρυ τπηδηΐδ θοῦ, φυοὰ ἰπ ἃ ΐ5 ΒΌΓΡΘΏ5 ἔοπηα 

δυγθαπ) οδἰοηάογίί, αυοάφιυς Ααγίπ ΗἩΥρογροόγεῦπι μοσμέθο 

δχοορογὶ οἱ ἰοίαπι, 401.0Ὸ τγορσοθαίυγ, δῦ εοάθπι ἔπὶεπί. 

((41) Εογίυγ δυΐοπι ΑΡαγίβ οχ ΗἩυρμογθογεῖβ Ὑδῆΐβθα, υἱ δυ- 

ταπι ἴῃ (ορΙ τ οογγορᾶγοί ροείοπι4ι6 ργοραϊοογεῖ. Ὠῖτεγ- 

βδυδίυ; ἴῃ ἰθιΏρ}}15, θαυ ὑπαυδηλ Ὀΐῃογα δὺΐ οὰοσε ὙπΞ 

οϑβἰ. Εογίιι οἰϊδπὶ δρηὰ 1,δοραδοῃοηΐοβ ἀνογγυποϑίογιδ σὅογὰ 

ΟΘΙοὈγα856, οἱ πο δραγίδδ πυπαιδη) ἀθίποορϑ ροβίοα οὐνοῖ- 

ἰλπὶ 6586. Πυης ἰφίίυς Αὐδτείαιλ [10 αὐυζεο, 8ῖπ6 400 νἱδϑ 

ἰανοηΐγα ἤθη ροίογαῖ, ργϊνδίσι ἰδβϑίοη ἀθ 56 ῬυΓιαρογᾶς 

χουν. ([42) ΕΓ Μείδρομι! αιθυϑαάδπὶ δ5δἰδθὲ ἱρεὶβ ἀρρεό- 

οδηιθυ5, αυϊοαυϊά ἴῃ πανὶ ρογίιιπη 18πὶ ἱπίγδηϊθ οϑϑεὶ, 

« πηογίυϑ οΓρο » ἱπαυΐϊί « τοῦ ὶδ ογὶῖ, » οἱ δρραγυϊ, πηογίσαυπι 

114 νϑοΐυ) 6856. Εἰ δγθαγὶ δογροηίοι Ἰο ΠΥ πὴ εἴ πἰγϑυΐππο 

οοπιργεοηάϊ! ἀϊηγἰϑίᾳι6, δι} ΠῚ δ᾽ υ ἴῃ Τγτγγθδι 

Ρᾶγτυηι βογροπίθηι, τηογϑι ἱηἰογοϊοπίοαμ!. Οεγοίομς γεγο 

ἃΙθπι Δ4υ δ ρα! ραν ηἰ}}}}, υἱ αἰυπῖ, γορυρπᾶπίομλ. Οὐσπι 

υϊάδηι δυάΐγα αυϊὰρίαηι δὺ ὁ0 νεϊϊεῖ, πορανὶϊ 56 δυΐα ἀϊο- 

ἴαγιλ, αυᾶηὶ ρτγοάϊεί) δ᾽αυοὰ δρρατγυΐϊβδοῖ, οχϑίἰ486 

ρΡοβίμῃδο ἰῃ Οδυ]οπία υγϑα 108. Ρυογὶ ἡηογίοιῃ φυστ ᾳυλόδευ 

“11 πυιμοίϊδίαγαϑ οϑδ56,, ργαἰχὶ ἰρ86. (148) ΔΙ γ}Π δὰ Ογοίοιία. 

ἴο δἀιηουυϊ, [υΐ556 ΜΙάδπι, ἀογὰϊ! ΠΠ]υπ, ἰδᾳᾷυθ ἐῶ οὐᾶ- 

{ἱποῃίοπι Αβίϑ ἰνδ)οοϊ!, (δοΐυγιϑ ἰὈΪἱ, φυδ δὰ βορείεγοτο [2- 

εἰοηάα Ργίϊδρσογᾶϑβ ργδοσροῖαδί. Αἰυπΐ οἰἴδηῃ ουηι, 4πὶ ἀοεπῦο 

{1188 οιηρίαπι Πα δ, πυ}}} φυθ υἱάϊβϑοϊ δυβιιῆν 6886 ὕτο:- 
ἄογα, φυΐη οἱ (Δεἰποῦὶβ ἢ}5 ροοηδ5 ἀο ἶξ, ἰῃ 5δογορῖο (τὸ- 

ἴοπο ἀδργθθηδυδβ οἱ ἰηίογίοοϊυβ : ἀ6]δρβδη) δηΐτι 5 αλυϊδοτο 

θαγθδπὶ ἃυγοδπι Δυσίυ]ογαὶ. ἤδο ἰρίίυν δἰίάαιις ἰὰ ἐρυς δὰ 

ἢάδημ (δος ἀδη) ῥὑτγοίδγιπηί, φυδϑὶ γΟΓῸ ἰδίἃ ἔῃ οουέδειδο 

εἶπί, ποὸ Πογὶ ροϑϑίξ υἱ ἴῃ υπΐουπὶ Ὀοιμίποι) οοπρττδηΐ, 

ιΐης δπὶ ᾿ἰ4ιαΡα δυξιπηδηΐ, ἀἰοία ἀ6 ἐΠ0 Ὠο ἰδῃσιδσ ἐδ 

Ὀομηΐηα, δΒο0ὲ ἰδηχυδη) ἀ6 πῃ) πα ᾳφιοάδηι δοοὶρίομδδ 6556. 

((44) Ηοο οἰΐδηι φηίεπιᾶ ἢΠΠυἃ ἱπεϊΐσᾶγο,, φυοά γευϊ μεοτσεσ- 

δίυπι φυοάάδα ἰῃ οτο ΠδὈδηΐ : 

οἱ υἱροὰ 65 Βοηηΐη65 οἱ ἄγ68 αἱ ἰογίϊὰ τόϑ βυμῖ, 

Ναπὶ ἐογίἰϊα γ65 οϑἱ ῬυΓΠδρογᾶβ. Τὶ ἰίδ4υο ρἰοἰδίο εἰ εταὶ 

οἱ τουδγᾷ 6556 σϑῃβουδίιγ, ϑυγαπιοηΐδ τοῦτο ΡΥ αροτοῖ οἵ- 

65 ἴδπι ΓΟ ξἰο86 γογοπίυγ, πιο πιογοβ ᾿νυ} 5 ργάδοορῖὶ Ῥγ- 

(πᾶσοτεΐ, 

ουϊπιυπι ἱπιπιοτῦία 65 οχ [εξὰ ἀ6085 γοΠΟΓΓῈ 
οἴ οοἹοὸ ἐυδ᾽ γαπιίίπι, μοϑὶ ΠΟΓῸΔ8 οἱ δ] αγοβ, 



( Ωὺ - 808. 

[4 «δ 3) φῳ 2 “ ὥστε ὑπὸ νόμου τις αὐτῶν ἀναγχαζόμενος ὀμόσαι, καί- 
τοι εὐορχεῖν μέλλων, ὅμως ὑπὲρ τοῦ διαφυλάξασθαι τὸ 

δόγμα ὑπέμεινεν ἀντὶ τοῦ ὀμόσαι τρία μᾶλλον τάλαντα 
χαταθέσθαι, ὅσου περ ἐτετίμητο τὸ τοιοῦτον τῷ διαδι- 

σ φ “,Ἵοἱ Υ ᾿ , 
χαζομένῳ. (45) “Ὅτι δ᾽ οὐδὲν ᾧοντο ἐχ ταυτομάτου 
συμβαίνειν καὶ ἀπὸ τύχης, ἀλλὰ κατὰ θείαν πρόνοιαν,. 
μάλιστα τοῖς ἀγαθοῖς χαὶ εὐσεδέσι τῶν ἀνθρώπων, βε- 
ὄαιοῖ τὰ ὑπὸ ᾿Ανὸροχύδου ἐν τῷ περὶ ΠΠυθαγοριχῶν 
συμθόλων ἱστορούμενα περὶ Θυμαρίδου τοῦ 'Γαραντί- 
νου, Πυθαγοριχκοῦ. Ἀιποπλέοντι γὰρ αὐτῷ καὶ χωριζο- 
μένῳ διά τινα περίστασιν παρέστησαν οἱ ἑταῖροι ἀσπα- 
ζόμενοί τε χαὶ προπεμπτιχῶς ἀποτασσόμενοι. Καί τις 
ἤδη ἐπιβάντι τοῦ πλοίου εἶπεν" « ὅσα βούλει, παρὰ τῶν 
θεῶν γένοιτό σοι, ὦ Θυμαρίδα. » Καὶ ὅς, « εὐφήμει ν 

16 ἔφη « ἀλλὰ βουλοίμην μᾶλλον, ὅσα μοι παρὰ τῶν θεῶν 
γένηται. »᾿Ἐπιστημονιχὸν γὰρ τοῦτο ἡγεῖτο μᾶλλον χαὶ 
εὔγνωμον, τὸ μὴ ἀντιτείνειν καὶ προσαγαναχτεῖν τῇ 
θεία προνοίᾳ. Πόθεν δὴ οὖν τὴν τοσαύτην εὐσέδειαν πα- 
ρέλαδον οὗτοι οἱ ἄνδρες, εἴ τις βούλοιτο μαθεῖν, ῥη- 

30 τέον, ὡς τῆς Πυθαγοριχῆς κατ᾽ ἀριθμὸν θεολογίας πα-- 
ράδειγμα ἐναργὲς ἔχειτό πως ἐν ᾿Ορφεῖ. (116) Οὐχ ἔτι 
δὴ οὖν ἀμφίδολον γέγονε τὸ τὰς ἀφορμὰς παρὰ Ὀρφέως 
λαδόντα Πυθαγόραν συντάξαι τὸν περὶ θεῶν λόγον, ὃν 
καὶ Ἱερὸν διὰ τοῦτο ἐπέγραψεν, ὡς ἂν ἐκ τοῦ μυστίχω- 

35 τάτου ἀπηνθισμένον παρὰ Ὀρφεῖ τόπου, εἴτε ὄντως τοῦ 
ἀνδρός, ὡς οἱ πλεῖστοι λέγουσι, σύγγραμμα ἐστιν, εἴτε 
Τηλαύγους, ὡς ἕνιοι τοῦ διδασκαλείου ἐλλόγιμοι χαὶ 

ἀξιόπιστοι διαδεδαιοῦνται ἐκ τῶν ὑπομνημάτων τῶν 
Δαμοῖ τῇ θυγατρὶ ἀπολειφθέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Πυθα- 

80 γόρου (ἀδελφὴ δὲ Τηλαύγους), ἅπερ μετὰ θάνατον 
ἱστοροῦσι δοθῆναι Βιτάλη τῇ Δαμοῦς θυγατρὶ καὶ Τη- 
λαύγει ἐν ἡλικία γενομένῳ, υἱῷ μὲν Πυθαγόρου, ἀνδρὶ 
δὲ τῆς Βιτάλης. Κομιδῇ γὰρ νέος ὑπὸ τὸν Πυθαγόρον 
θάνατον ἀπολελειμμένος ἦν παρὰ Θεανοῖ τῇ μητρί. 

86 Δηλοῦται δὴ διὰ τοῦ Ἱεροῦ ἢ περὶ θεῶν λόγου (ἐπιγοά- 
φεται γὰρ ἀμφότερα) καὶ τίς ἦν ὁ παραδεδωκὼς {{ὑ- 
θαγόρᾳ τὸν περὶ θεῶν λόγον. Λέγει γάρ’ « ὅδε περὶ θεῶν 
Πυθαγόρα το; ΜΙνησάρχω, τὸν ἐξέμαθον, ὀργιασθεὶς ἐν 
Λιῤήθροις τοῖς Θραχίοις, ᾿Αγλαοφάμω τελετὰς μετα- 

ι0 δόντος, ὡς ἄρα Ὀρφεὺς ὁ Καλλιόπας κατὰ τὸ Πάγγαιον 
ὄρος ὑπὸ τᾶς ματρὸς πινυσθεὶς ἔφα, τὰν ἀριθμῶ οὐσίαν 

ἀΐδιον εἶναι μὲν ἀρχὰν προμαθεστάταν τω παντὸς 

ὠρανῶ χαὶ γᾶς καὶ τᾶς μεταξὺ φύσιος, ἔτι δὲ καὶ θείων 

καὶ θεῶν χαὶ δαιμόνων διαμονᾶς ῥίζαν. » (147) ᾿Εκ δὴ 
45 τούτων φανερὸν γέγονεν, ὅτι τῷ ἀριθμῷ ὡρισμένην οὐὖ- 

σίαν τῶν θεῶν παρὰ τῶν Ὀρφιχῶν παρέλαύεν. ᾿Κποιεῖτο 
δὲ διὰ τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν καὶ θαυμαστὴν πρόγνωσιν 
χαὶ θεραπείαν τῶν θεῶν χατὰ τοὺς ἀριθαοὺς ὅτι μά- 
λιστα συγγενεστάτην. Γνοίη δ᾽ ἄν τις τοῦτο ἐντεῦθεν " 

80 δεῖ γὰρ χαὶ ἔργον τι παρασχέσθαι εἰς πίστιν τοῦδε τοῦ 
λεγομένου. ᾿ἔπειδὴ Ἄῤαρις περὶ τὰ συνήθη ἑαυτῷ ἴε- 
ρουργήματα διετέλει ὧν καὶ τὴν σπουδαζοιμένην παντὶ 
βαρθάρων γένει πρόγνωσιν διὰ θυμάτων ἐπορίζετο, 
μάλιατα τῶν ὀρνιθείων ( τὰ γὰρ τῶν τοιούτων σπλάγχνα 

ξ 
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αἱ αυϊάδηη ὀογυ ἰοσ6 δά ἰυϑ᾽ υγδηάι δάἀδοίυ5, φυδιηνὶδ 

δδηοίδ ᾿υγαίυγυϑ 6586, ἢἰ 10 πιηυ8 ἰδηθη., υἱ ῥγιθοορίο 

βδ[ἰϑίαοογοϊ, γί ροίυ8 ἰδ᾽θηΐβ δοίνογα αυδηὶ [ΏΓδΓΕ διυιβίϊ- 

πυογὶξ : ἰδη(ὶ οηΐμα [5 116 Γθὸ οομνίοΐϊο δρβϑίϊπηδία ογδῖ. 

.((45) ΝΙΝ νϑγο οᾶϑι γ6] (υγίυἑ ο σοη Πρ ΓΟ 608 ογοα ἰἀἶξ56, 

80 οὐποίδ αἰ νίπδ ργυν ἀθη[ἰ8 ργο ἷδ ἱηργίη 8 οἱ 0118 ποηλἱ- 

ὨΪθὺ8 δοοίάεγε, σοπῇγηηδηὶ “υ δ Απάγοςγάθ ἰῃ ἰἰδγο ὧδ 

δυπιδοὶὶ Ρυίμασοτὶςε 5 46 ΤΙιγιδγί δ Ταγθηίηο ΡΥ ΓΠδχο- 

Γ00 γοίογυπίωυγ. Ηυΐϊς πἰηγίγυμ οὐ ἱποίάς 8 ποροί πὶ ἀ 8- 

ΟΟΒΒΌΓΟ ΔΙΏ406 ϑοϊνυθηῖϊ δά δθγδηΐ δηιὶοὶ δα παϊὶ νδ]θά - 

εοπάϊφυθ οδιυ8δ8. Ουυμπιαῖδ ΠδΥοΙη ἰ8πὶ σοηῃϑοοηάοτγεῖ, 

υϊάδιη δὰ οἰηὶ « οὐρηϊδηὶ {ἰ0], ΤΙ γηδε δ, ἃ ἀ 8 ν ἰηφυϊῖ 

« ᾳυδοουμηάι6 νοϊυοΓίβ8. » Αἱ {ΠΠ6 « θοηδ γόγρᾶ, » γεβροῃάϊὶ : 

« αυΐη ροίίιι8 Π141}Ππ| οἃ, 4υ8 πιἰμὶ ἃ αἰϊ5 δἀνοπίυγα βυηΐ. » 

δοί(ἰπ Θηἰπὶ Ποο δίαυδ ργυ θη [5 Οχἰβἐ δαί, πο γορὺ- 

βηδτα δυΐ δυσσδηβογα αἰ νἱπδ ργον  ἀ6η{ἰ|28. δὶ αυΐδβ ἰκίαΓ 5οΓῸ 

το ογὶῖ, ὑπ ἰδηίαπι ῥἱοἰδ[5 1ὶ υἱγί οδρογίηϊ, ἀϊοθηάυπιὶ 

οϑῖ, {Πθοἱοσίε Ὀγ(Πδρογίοςβ πυιπηογίὶ5 ΟΠ ργ  Π η885. ου 6 ἢ 5 

δρυὰ ΟΥΡ θυ πὶ δρθοίθη ὀχϑίδγο. ([{46) Ουᾶγο 018 γοβίδὶ 

ἀυθί(διο, αιΐίη ῬγΓΙδρογᾶ5 οσοδϑίοηθ δΔΌ Οτγρί)θο δοσορίᾶ 

πθγυπ (6 αἰΐδ οσοτῃροβιυογῖῖ, 4ι16η} ριορίοτρα οἰΐδη) δας) μηὶ 

δον πηι ἰὨβΟΓΙ ρδὶἐ, 4ιϑὶ ἐχ ἰο00 ΟἹ οἱ πηᾶχὶ 6 Ὠγγϑίῖοο 

οΟἸϊοοἴμηι, δῖ νὰ γούογᾶ {{ΠΠ8 Υἱγὶ,, υἱ θ᾽ υγἱτηΐ ἰγδάυηΐ, δὲν 

Τοϊαυρίδ ορυδ {πογὶ!, υἱ α͵ 08 ἀϊδοίρυϊ ᾳυϊάδιῃ ἀοοιϊ οἱ ἢ 6 

ἀἰσηΐ σὐπίοπάυμ, οχ οοιμιποη(δΓὶ δ 80 ἰρ80ὸ Ργίῃασογα {155 

δ ϑαπιοηὶ, Τοϊδιρὶβ βογοῦὶ, γο! ο[}5, ροϑῖ 608 πιοτίθιη 

δυΐδι) Βίίδ᾽αΣ, ἱ δίαηΐϊ, Ὀδηλ5 {ΠΠ|Π5, ἀῖηας Τοίδυρ!, ροβῖ- 

΄υδῃι δἀοϊονίββοί, Ρυ Αἰ σογα {ΠῚ ὁ Βιί4] αὐαθ πηᾶείῖο ἰγαὰΐ- 

ιἰ5. Αἀπιοάυη δάοϊοβοθπίυ 8 Θηΐμη ἰ8 πγογίθηΐα ΡΥ Πᾶρογὰ 

δρυα πγαίγοιῃ ΤΊ ΔΠΟ γο !οἷυ8 Γπογαί. Ψ 81 πῃ ΒΔ .ΓῸ 5δῖνο ἀ6 

αἰ 5 Πυγο ( αἱγοψαθ οπΐπὶ Ππηο60 ἰπδοι] Γ) οἱ αᾳυΐδ Ργ1}18ἃ- 

βοτὰ ἰδίης ἀς αἰΐ8. δαγπιοηθα, ἰγα ογὶϊ ἰηϊοδίωγ. Ὠ οἰΐ 

Οηἷπ : δος 68,. φμοά αἀ6 αἱἐβΒ Ρυίλαρφονα58 Μπερατολὲ αἷς 

αἰεὶ, σιιηι δασγ δ αὐσαη δ ἐπὶ ἑα γον ἐπ 1 δείλτιὶς Τναςίῶ, 

Ασίαορλμαπιο ἱπὶία ἰγασεπίθ, πἰλπί γῆι Ογρλοιηι, Οαἷ- 

ἐϊορο5 Μιίϊμ)πὶ, ἐπ πιοπίας αῆσάο α πιαίγα οαοοσίμηι 

αἱιχίδδο, πιιηιοτὶ οοδοηἰαηι δίσγπαπι ρῥγὶποὶριιηι 6856 

φτουϊαἀοπϊδοιμηι πὶ υσγοὶ οσοαἷξ αἰψιιθ (ΟΥΤΩΣ οἰ ἐπ {67"- 

γιεαάία παίμγω, ργαίογοεαφμοταάίσοηι αἰνέπανηι γΌΤπὶ 

οἰ ἀοογμηι οἱ ἀαὩπιοπμηι ρογροί με αἰ 5.» (147) Ἐκ αυΐθυ5 

δΔρρᾶγοῖ, οὐ ἀοῇηϊδηι πυιῆθγο οϑϑθη(ίλπι ἀθοῦιπ 8». 

Οτρ νοἶθ δοσορί886. βοῦ θοϑάθῃι δυιΐθι ὨΙΜΉΟΓυ5 Δ τ γα ἢ ]6Πὶ 

ρα βοἰοπίϊδ) ἀδογιπΊαι6. ΟἸΠ πι Πυπηογίβ ἃγο [5516 Ο01- 

ποχατη ρΡογασοδαί. Τὰ χυοὰ νοὶ ἰη46 ΟΟἸΠ μαγα ΠΙΘαὶ : Ομ118 

οηΐ οϑί, πἱ [Δοἴο φυορίαπι ἀϊεϊί Π6ηι σοηοΠ!Θ 5. Οιμιὴι 

Αναγίϑ 1 58 8 δῦ0 Πιογα δαὶ θ 8 ρογβονογαγοῖ οἱ οχοῦ]- 

ἰδπη δὺ οηῃηΐθι8 θά γῃ αν 8 (αἰυγόγυπὶ ᾿γοϑο ο  18Π} Υἱο ν᾽ 

ἱΠ]ο δ}ϊ}8, ἀτίι8 τηᾶχί)6, φηφγογοί ( ἰϑίογι;ι σηΠᾺ 
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ἀχριύῇ πρὸς διάσχεψιν ἡγοῦνται), βουλόμενος ὁ Πυ- 
θαγύόρας μὴ ἀφαιρεῖν μὲν αὐτοῦ τὴν εἰς τἀλυθὲς 
σπουδήν, παρασχεῖν δὲ διά τινος ἀσφαλεστέρου χαὶ 
χωρὶς αἵματος καὶ σφαγῆς, ἄλλως τε χαὶ ὅτι ἱερὸν 

5 ἡγεῖτο εἶναι τὸν ἀλεχτρυόνα ἡλίῳ, τὸ λεγόμενον πᾶν 
ἀληθὲς ἀπετέλεσεν αὐτῷ δι’ ἀριθμητικῇῆς ἐπιστίμης 
συντεταγμένῳ, (148) Ὑπῆρχε δὲ αὐτῷ ἀπὸ τῆς εὖσε- 
θείας καὶ ἡ περὶ τῶν θεῶν πίστις " παρήγγελλε γὰρ ἀεὶ 
περὶ θεῶν μηδὲν θαυμαστὸν ἀπιστεῖν, μηδὲ περὶ θείων 

10 δογμάτων, ὡς πάντα τῶν θεῶν δυναμένων, Καὶ τὰ θεῖα 
δὲ δόγματα λέγειν, οἷς χρὴ πιστεύειν, ὃ Πυθαγόρας 
παρέδωχεν. Οὕτω γοῦν ἐπίστευον χαὶ παρειλήφεσαν, 
περὶ ὧν δογματίζουσιν, ὅτι οὐχ ἐψευδοδόξηται. Ὥστε 
Εὔρυτος υὲν ὁ Κροτωνιάτης, Φιλολάου ἀκουστής, ποι- 

[5 μένος τινὸς ἀπαγγείλαντος αὐτῷ, ὅτι μεσημθρίας ἀχού- 
σειε (Φιλολάου φωνῆς ἐκ τοῦ τάφου, καὶ ταῦτα πρὸ 
πολλῶν ἐτῶνν τεθνηκότος, ὡσανεὶ ἄδοντος, « καὶ τίνα, 
πρὸς θεῶν, » εἰπεῖν « ἁρμονίαν; » Πυθαγόρας δ᾽ αὐτὸς 
ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, τί σημαίνει τὸ ἰδεῖν ἑαυτοῦ πατέρα 

30 πάλαι τεθνηκότα καθ᾽ ὕπνους αὐτῷ προσδιαλεγόμενον, 
« οὐδέν, ν ἔφη « οὐδὲ γὰρ ὅτι μοι ἄρτι λαλεῖς σημαίνει τι. » 
(μ.) ᾿Εσθῆτι δὲ ἐλρῆτο λευκῇ καὶ καθαρᾷ, ὡσαύτως 
δὲ χαὶ στρώμασι λευκοῖς καὶ καθαροῖς. Εἶναι δὲ καὶ τὰ 
τοιαῦτα λινᾶ" χωδίοις γὰρ οὐχ ἐχρῆτο. Καὶ τοῖς ἀχροα.- 

ς ταῖς δὲ τοῦτο τὸ ἔθος παρέδωχεν. ᾿Εχρῆτο δὲ χαὶ εὐφημίᾳ 
πρὸς τοὺς χρείττονας χαὶ ἐν παντὶ καιρῷ μνήμην ἐποι- 
εἶτο χαὶ τιμὴν τῶν θεῶν, ὥστε χαὶ περὶ τὸ δεῖπνον 
σπονδὰς ἐποιεῖτο τοῖς θεοῖς καὶ παρήγγελλεν ἐφ᾽ ἡμέρᾳ 
ἑχάστη ὑμνεῖν τοὺς χρείττονας. Προσεῖχε δὲ καὶ φήμαις 

ὃυ χαὶ μαντείαις χαὶ χληδόσιν χαὶ ὅλως πᾶσι τοῖς αὐτο- 
μάτοις. (100) ᾿Ππέθυε δὲ θεοῖς λίδανον, χέγχρους, πό- 
'πανα, χηρία χαὶ τἄλλα θυμιάματα, ζῶα δὲ αὐτὸς οὐχ 
ἔθυεν, οὐδὲ τῶν θεωρητιχῶν φιλοσόφων οὐδείς, τοῖς δὲ 
ἄλλοις τοῖς ἀχουσματιχοῖς [ἢ τοῖς πολιτιχοῖς ] προστέ- 

3. ταχται σπανίως ἔμψυχα θύειν, ἢ ἀλεχτρυόνα ἢ ἄρνα 
ἢ ἄλλο τι τῶν νεογνῶν, βοῦς δὲ μὴ θύειν. Κἀκεῖνο δὲ 
τῆς εἰς θεοὺς τιμῆς αὐτοῦ τεχμήριον, τὸ παρηγγέλθαι, 
μηδέποτε ὀμνύναι θεῶν ὀνόμασι χαταχρωμένους. Διό- 
περ καὶ Σύλλος, εἷς τῶν ἐν Κρότωνι Πυθαγορείων, ὑπὲρ 

« τοῦ μὴ ὁμόσαι ρήματα ἀπέτισεν, χαίτοι εὐορχῇσαι 
μέλλων. ᾿ἈΑναφέρεταί γε μὴν εἰς τοὺς Πυθαγοριχοὺς χαὶ 
τοιόσδε τις ὅρχος, αἰδὼ μὲν ποιουμένων ὀνομάζειν Πυ 
θαγόραν, ὥσπερ χαὶ τοῦ θεῶν-ὀνόμασι ρῆσθαι πολλὴν 
φειδὼ ἐποιοῦντο, διὰ δὲ τῆς εὑρέσεως τῆς τετραχτύος 

40 δηλούντων τὸν ἄνδρα" 

ναὶ μὰ τὸν ἁμετέρας σοφίας εὑρόντα τετραχτύν, 
παγὰν ἀενάου φύσεως ῥίζωμά τ᾽ ἔχονσαν. 

(ι51) “Ὅλως δέ φασι [Πυθαγόραν ζηλωτὴν γενέσῆαι τῆς 
᾿Ορφέως ἑρμηνείας τε καὶ διαθέσεως, χαὶ τιμᾶν τοὺς 

ευ θεοὺς Ὀρφεῖ παραπλησίως, ἱσταμένους αὐτοὺς ἐν τοῖς 
ἀγάλμασι χαὶ τῷ χαλχῷ, οὐ ταῖς ἡμετέραις συνεζευ- 
ἡιένους μορφαῖς, ἀλλὰ τοῖς ἱδρύμασι τοῖς θείοις, πάντα 
πιριέγοντας χαὶ πάντων προνοοῦντας χαὶ τῷ παντὶ τὴν 

{[τ|ῦ-- 36} 

Υἱδοογὰ δοουγαίίογὶ ἰηβρεοίίοηΐ ρυΐδηΐ ἰηθογνίγο ), Ρημ.- 

ΒΟ Γδ5 εἱ δίυάϊΐαπι νογιδ[ἰς δϊηγογα ποίοηβ, βοὰ δ᾽ ἴδπ υἱϑιῃ 
(ἐΠογοπὶ δα ρρεοά δίυγυβ, ἐδιηψαδ ἃ βδηρυΐπο δὲ οϑρδο αἱϊο- 
Πδηη,, ργωϑεγ( π) αυύση) ρΆ} }υπ} ψ{Ππᾶσδυτ 5οἱϊ βδοζιλτῃ δῆξο 
οοηδεγοῖ, ομπθ, 4υορά δίυηϊ, νδγιηη οἱ ρβὸὺ ΠΕΠΙΘΓΟΓΌΙΣ 
5016 {{8π| ΟΟΠβυ πηδᾶν. (148) Ργαλβι οἱ ργϑίογοδ ρίείλι 
οἱ ἀδογαηι ορίπίοηδηι : ἢ8η} ἐδ {ιἰς 86 Προῦ δ πηοηαΐξ, Βὸ 
ηυ͵8 0}}} δάπηίγδμάο ορογί δυΐ ἀϊνίηο ἀορπιαί! ἤθε, ἀεῆε. 
ἐδγεί, συυπι αἱ! ροβϑοηξ οπγηΐδ. Ὠἱ νη δυΐοχη ἀοσπμδίᾶ ε3δὲ 
γοσδηΐα, αυΐθι8 {4 6π} [8] γογὶ οροτίεγοὶ, ἐγδάϊαϊὶ Ῥγε δ σο- 
Γᾶ. δῖ0 ἰρί τ ὀγοάθρδηξ δεοὶρίευδηΐᾳυα, χυδ» πευ(!η Ὧπι 
Ε8568 (4158 ορίηΐἰοηα οοπῆοίδ δίδίυϊυπ οββοῖ. "Δ4η6 Κυιγγέως 
Οτοίοηϊδία,, "}}]0]αἱ δυάϊίογ, ρϑβίογθ φιοάδῃ ποπεϊδοϊε, 
86 Εἶγοᾶ πιογίαϊθη Ρ ]ο]Α], 8 πὶ δηίο ΘΟΠθ] Γ65 ϑηπος ἀε- 
Γυμο(}, 6 δαριίογο αι λϑἱ οδηδηςβ γοσδιη διιϊ τἶσθο, α 4, δι- 
ὨΔΠ|, ΡῈΓ 4608, » ἰηαᾳυΐξ « ΠΠδΓΠ)οΠΙΔΠ)ὴ » ΡγυΠπαρογαξ τοῖο 
'ρδε ἰηϊεγγορδίι8 ἃ φυοάδιῃ, ηιῖὰ Ρογίοηεγοῖ, ᾳφυοὰ τῖμις 
510] δβ86ῖ οὐπὶ μϑίΓΘ 5110 πηογίιο ρὲγ ΞΟπι πὴ οΟΟἸοψυΐ, « οἱ- 
δ}, » ΓΕΒΡΟΙΑ Πα ἤθη δηΐπι φυοὰ ᾿8πὶ Ἰηθοιην ΤΟΙ οφυεσεγίς 
δἰϊχυά ρογίοηα . ν (449) γαβίς διιΐθω) υἱευδίυγ 41} εἱ ρυγα, 
δίγϑρυ 5 ἐ{ΠΔ6 πὶ δ᾽ 08 δίχφιιβ ρυγὶβ, οἱ 1:18 αυϊάδπι ἂχ ἰΐδο 
οοηίοοί 5 : ἰδποὶς δηΐπ) ποἢ υἱουδίαγ. Ηυης Πηογοπη εἰἴἐδαη 
δυογίθυ.8 508 [γδαϊά 1. διιρογίογος θοηΐς γογθὶς Ρτγοβξεαυε- 
Βαΐυν, π66 αἸΠπΔ (οπηρυς δΌβαι6 ἀδογυπ πηρηϊίοης εαἹ- 
ἴσσυθ ἰγᾶπϑην [6θαΐ,, [(8 υἱ εἰΐαπι ἰμΐος οαὐπδηάιαν ἀϊς "κε 
θαγεῖ δἱ χυοιϊἀϊα Ὠινπγδη ΠΥ πγηἰβ ᾿υθογοῖ σοοθγαγο. Οἰμξοῦ- 
ναθαί οἴ οπιΐπᾶ οἵ ναιϊοἰηΐα οἱ βογίθϑ οἴγηθβ (ογίυιο οἰνέδίας. 
((50) ὅδογὰ (ἢ 5 (δοϊερδί (ἰγγα ᾿ πιο, Ρἰδοδη 5, (ἃ υἱξηυε εἰ 
το 405 δι {{Ππηθη{Ἰ5, ΔηΪ Ὠ)8}18 δυΐθηη ἶρθ6 ποη ἱπητοοϊαθαὶ, 
Π6Ο }}}8 Ποογοίἰοογυμ ρ᾿]ΠΟϑοριογιπι, οδἰογὶς υθῖο δοις- 
τη [105 [γ6] ΡΟ οἴ {|5] ργθσδρίμι γαῖ, υἱ τᾶγο ἱπιπιοϊδγεβὶ 
δΔηΐ η 818, φῇ ρυ 8 ρΑΠΠἸδοσυπ ναὶ δϑηυπη Ὑ6] δα σο- 
ὁ6ἢ8 πᾶΐδ,, ΒΟΥΕΒ5 ὙΕΓῸ τηηἰπι6. "ἃ αυοαὰς Ρἰοεἰαιὶς ο)ας ἴὰ 
4605 ΔΓριμπηοπίιπι, {04 ργοορὶξ, Ὠ6 4υ8 [αγᾶπάο ἀοοζίω 
οπηΐη! Ὀυ5 δου(ογοίιγ. Ουδριορίογ οἱ 50}105, υη8 Ὀγά!ιδ- 
Βογεόγιιῃι αυἱ Οτοΐομα ογδηΐ, πὸ [πγαγοῖ, ᾿ιἀϊσαϊαπιν φὸμ 
ν", 4ηιᾶπην 5 ὈΟηἃ οιπὶ οΟπβοἰδηξία ᾿ωγαίυγυ δββοῖ. Ττγϊθοϊξης 
ἰᾶπιομ ΡΥ Πιδρογείβ 8} 15 }γᾶπαϊ [ογπιιία, αὐυὰ ποπιλῖξμδγε 
φυΐδοπι Ργ(Πάροταπι νογεραηίυγ, υἱ οἵ ἀδογυπη Ρἰεεσμηυε 
ΠΟΙΆ ΠΪΝ5 ρᾶγοο θαι, (οἔΓᾶ οί ν Γο ἰγ θη δ βδίὶς οἴδγο ν γωξη 
δ᾽ κῃ Π Δ Ὀδηΐ : 

ἦηγο {ΠΠππ|, δορ δ ἃ Ζυο Ὠοδίγε ἐμγδη τοϊγδεῖγα, 
ἴῃ 4υὰ παίμγα [0ῃ5 ε8ϊ γδϊχφυθ ρεγοπηίς, 

(151) Οππηΐηο δυΐεπι δἰυμξ, ΡΥ Δρογαπὶ ε[]ο δηϊῃσοηυδ 
Ογρίνειιπι πη! δίτιπι 6558., δίῃ! 46 40 Οτρίνθυτ σρόο 
4605 οοἰυἶβ856, ἀυπ) 608 Ργοροϑβεϊξ ἴῃ δἰ τυ ]ϑογίβ οἱ στε, 
ΠΟ πορίγὶ8 ἤραγί5 ἃ} }Πσᾶίυ5, βοὰ αἰνὶηβ ἱπιδσίηιδυς, ἔδη- 
4υδπὶ αυΐ ΟἸηἶᾶ σοπιρίοοἰδηίιγ οἵ οππηϊδυς ρΡγονοδηὶ αἱ 
μλ τ γαιη πα ολαί ΓΟγαμδηι,ια ἴο(ἱ παπίνογοο ϑιμίΐοιη. θγα. 
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φύσιν καὶ τὴν μορφὴν ὁμοίαν ἔχοντας. ᾿Αγγέλλειν δὲ 
αὐτῶν τοὺς καθαρμοὺς χαὶ τὰς λεγομένας τελετάς, τὴν 
ἀχριβεστάτην εἴδησιν αὐτῶν ἔχοντα, ἴΕτι δέ φασι καὶ. 
σύνθετον αὐτὸν ποιῆσαι τὴν θείαν φιλοσοφίαν χαὶ θε- 
ραπείαν, ἃ μὲν μαθόντα παρὰ τῶν Ὀρφιχῶν, ἃ δὲ παρὰ 
τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων, ἃ δὲ παρὰ Χαλδαίων χαὶ Μά- 
γῶν, ἃ δὲ παρὰ τῆς τελετῆς τῆς ἐν ᾿Ελευσῖνι γινομένης, 

ἐν Ἵμόρῳ τε καὶ Σαμοθράχῃ χαὶ Δήλῳ, καὶ εἴτι παρὰ" 
τοῖς χοινοῖς", καὶ περὶ τοὺς Κελτοὺς δὲ χαὶ τὴν [6η- 
ρίαν. (62) ᾽ν δὲ τοῖς Λατίνοις ἀναγινώσχεσθαι τοῦ 
Πυθαγόρου τὸν “Ἱερὸν λόγον, οὐχ εἷς πάντας, οὐδ᾽ ὑπὸ 
πάντων, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν μὲν ἐχόντων ἑτοίμως πρὸς τὴν 
τῶν ἀγαθῶν διδασχαλίαν χαὶ μηδὲν αἰσχρὸν ἐπιτη- 
δευόντων. Λέγειν δὲ αὐτὸν τρὶς σπένδειν τοὺς ἀνθρώ- 
πους χαὶ μαντεύεσθχι τὸν ᾿Απόλλωνα ἐχ τοῦ τρίποδος 

διὰ τὸ χαὶ τὴν τριάδα πρῶτον φῦναι τὸν ἀριθμόν, Ἀφρο- 
δίτη δὲ θυσιάζειν ἔχτη διὰ τὸ πρῶτον τοῦτον τὸν ἀριθ-᾿ 
μὸν πάσης μὲν ἀριθμοῦ φύσεως χοινωνῆσαι, χατὰ πάντα 
δὲ τρόπον μεριζόμενον ὅμοιον λαμβάνειν τήν τε τῶν 
ἀφαιρουμένων χαὶ τὴν τῶν χαταλειπομένων δύναμιν, 
Ἡραχλεϊ δὲ δεῖν θυσιάζειν ὀγδόη τοῦ μηνὸς ἱσταμένου 
σχοποῦντας τὴν ἑπτάμηνον αὐτοῦ γένεσιν. (163) Λέγει 
δὲ χαὶ εἷς ἱερὸν εἰσιέναι δεῖν καθαρὸν ἱμάτιον ἔχοντα 

χαὶ ἐν ᾧ μὴ ἐγκεκοίμηταί τις, τὸν μὲν ὕπνον τῆς ἀρ- 
γίας, καὶ τὸ μέλαν καὶ τὸ πυρρόν, τὴν δὲ καθαρότητα 
τῆς περὶ τοὺς λογισμοὺς ἰσύτητος χαὶ δικαιοσύνης μαρ- 
τυρίαν ἀποδιδούς. Παραγγέλλει δέ, ἐν ἱερῷ ἄν τι ἀκού- 
σιον αἷμα γένηται, ἣ χρυσῷ ἢ θαλάττη περιρραίνε-- 
σθαι, τῷ πρώτῳ γενομένῳ χαὶ χαλλίστῳ τῶν ὄντων 
σταθμώμενος τὴν τιμὴν τῶν ἁπάντων, ταύτην πρώτην 
γονὴν τῆς ὑγρᾶς φύσεως καὶ τροφὴν τῆς πρώτης χαὶ 
χοινοτέρας ὕλης ὑπολαμθάνων. Λέγει δὲ καὶ μὴ τίχτειν 
ἐν ἱερῷ " οὐ γὰρ εἶναι ὅσιον ἐν ἱερῷ καταδεῖσθαι τὸ θεῖον 
τῆς ψυχῆς εἰς τὸ σῶμα. (154) Παραγγέλλει δὲ ἐν ἑορτῇ 
αἵτε χείρεσθαι, μήτε ὀνυχίζεσθαι, τὴν ἡμετέραν αὖ-- 
ξησιν τῶν ἀγαθῶν οὐχ ἡγούμενος δεῖν τὴν τῶν θεῶν 
ἀπολείπειν ἀρχήν. Λέγει δὲ καὶ φθεῖρα ἐν ἱερῷ μὴ χτεί- 
νειν, οὐδενὸς τῶν περιττῶν χαὶ φθαρτιχῶν νομίζων δεῖν 
μεταλαμδάνειν τὸ δαιμόνιον. Κέδρῳ δὲ λέγει χαὶ δάφνη 
καὶ χυπαρίττῳ καὶ δρυΐ χαὶ μυρίνη τοὺς θεοὺς τιμᾶν, 
καὶ μηδὲν τούτοις ἀποχαθαίρεσθαι τοῦ σώματος, μηδὲ 
σχινίζειν τοὺς ὀδόντας. ᾿Ε φθὸν δὲ παραγγέλλει μὴ ὀπτᾶν, 
τὴν πραότητα λέγων μὴ προσδεῖσθαι τῆς ὀργῆς. Κατα- 
καίειν δὲ οὐχ εἴχ τὰ σώματα τῶν τελευτησάντων, μά- 
γοις ἀχολούθως, μηδενὸς τῶν θείων τὸ θνητὸν μεταλαμ- 
θάνειν ἐθελήσας, (155) 1 οὺς δὲ τελευτήσαντας ἐν λευχαῖς 
ἐσθῆσι προπέμπειν ὅσιον ἐνόμιζε, τὴν ἁπλῆν χαὶ τὴν 
πρώτην αἰνιττόμενος φύσιν χατὰ τὸν ἀριθμὸν χαὶ τὴν 
ἀρχὴν τῶν πάντων. Εὐορχεῖν δὲ πάντων μάλιστα πα- 
ραγγέλλει, ἐπεὶ μαχρὸν τοὐπίσω, θεοῖς δ᾽ οὐδὲν μαχρὸν 
εἶναι. Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ὅσιον εἶναι λέγει 
ἢ κτείνειν ἄνθρωπον (ἐν ἄδου γὰρ χεῖσθαι τὴν χρίσιν), 
ἐχλογιζόμενος τὰς περὶ τὴν ψυχὴν χαὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς 
τὴν πρώτην τῶν ὄντων φύσεις. Κυπαρισσίνγυν δὲ αἡ 

ΓἈΜΒΏΙΟΗΙ Γ ΡΥΤΠΑΘΟΒΙΟΑ ΥἹΤᾺ ΧΧΥΊΤΙΗ. δ 

βογί ρϑίβϑα δυίθηι ἱρβογυπὶ Πιδίγαίἴ0 565 οἱ [εἰ Πα ίοηες, 4υ 

γοσδηΐυγ, δοουγα 55 πη8ηι ΘΟΥ ἢ μοί ἐἶδλ Πδδηίοῃ. Αὐ 

ΠοΟ δἱ οοπιροδίίδπι φυδηάδιῃ γογυπιὶ αἰνἱθᾶγαιῃ ΡΠ οθο- 

Ρ ἴδηι ἀδογυμηᾳυ οὐ] τ ἰῃ5.{ι||586 δἰ τηΐ, φυυπὶ αἰϊὰ ἃὉ ΟΥ- 
Ρἰ οἷ αἰ] οἰδδοῖ,, 8}18 ἃ βδοογάοίδι:5 ἘρΥρΙ 8, 4118 ἃ Οἢδ]- 

ἀδὶβ οἱ Μαρὶβ,, δ}|18 δχ 8, χυθ ἤπηΐ ΕἸοιβίπα οἵ ΠΗ δγὶ 

οἴ ἴῃ βδπιοί! γδοίἃ δίχψυ Ὀ οὶ, οἱ δὶ φυϊά............ δρυὰ Οο](85 

οἰἶδπ] οἱ [ὑογοῦ. ([52) Αριυιὰ 1,4 Π05 [γίαγ ἀδογιιπὶ Ργ- 
{πᾶόογῶθ Βογπηοηθπ ἰορὶ 80] π|., ΠΟ ἰηΐοῦ ΟΠηΠ68 ἰδιηδῃ, 

ὨΘσὰΘ δ οπληΐθυ8, 5θὰ δῷ [18 ἰδιΐυπ, φυΐ δὰ ορί πιὰ 4ι188- 

4068 ἀἰδοοπάδ μγοροπδύπι, ἃ (τρία γϑῦο οἱηηΐδυβ ἃ᾿ ἰΘΠηι 
μιδρεγεπξ δηϊηυη). ὈΪχίδδ6 ἐρβυπὶ οἰΐδη), ἰδγ Πποπηΐποα ΠΡδΓα 
οἴ οχ ἰγίροάε ἀδγα Αρο!] ποίη γεβροηβᾶ, χυΐα {γῖδβ Ὀγἰπιδγίαδ 
[υοτὶΐ ΠΟ ΘΓ, ὙοΠεγὶ γογοὸ βεχίο ἀΐθ βδογὰ δΠαγὶ » “4 ρτί- 
Π8 ᾿Ὸ ΠΟΙΠΘΓΌ5 ΟΠ Ἶ8 ΠυπΠηογὶ ἠδίαγε Πιοεὶϊ Ρδγίϊοθρθ 
εἰ φυονίδ πηοάο αἰνίβυ5 οδηθπιὶ ἰπ βυθίγαςι 8 οἱ γοβίἀΐ 
νἱπὶ μαροαῖ, Ηδγοιΐ ἀδηίαι!δ βδδογ ἤσδπάιη) δβδὸ ἀΐδ οο- 
ἴανο πιθηβίϑ ἱπει!ῃ 118 οὐ δερ(ἰπγϑβίγεπν οἷπδ παί νι (δἰ δίη. 
(93) Τοιιρ]υηι ἱπίγαγα ζυθοῖ ραγὰ ἱπὰυΐυπὶ ταβία οἱ ἴῃ 4ι8 
ΠΘΠ1Ο ἀυπὶ ἀογιμίνογί, βοιῃηυπ ἱρπανΐε, υἱ οἱ ηἰστιπ) δῖ- 
416 [δόυπι,, μη γ δἴ 6 πὶ γογὸ ὡημ δ} 815. ἴῃ γι οοϊπδηάο 
οἵ ̓ υ5{{ΠΠπ δἰ σῆμ ηλ 6656 ἀθο]άγδηβ. [ῃ ἰεμ!|ο δὶ βδδησυΐβ [ογ- 
[υἱο (ιογὶ! οἰωδιι8, Ὑ6] δγο Ὑ8ὶ πιαγὶ ἰυξίγαμάυ πη φδδβα 
ῬγαΟΙρΙ(, φαο Ὀγίπηυπι δία ρυ]οϊνογτ δια τὸ οαποίαγυπι 
ΓΟΓῸ ΠῚ ῥγοίϊα πηοίἰδίυγ, πὸ φυΐρρα ργίιημην οϑθο ἡδίυγο 
Βυπνί 5 (ἴυμπι, ργ πιθαὰθ οἱ οοπχηγιίοτίβ πηδίοτγία παίγν 
πιεῃΐμ τ ορἰπαΐι8. ΤΠ ἔθ ]0 αἰθῆοη 6386 ραγίθπάιπ : [ὃς 
ΘὨΪΠΊ ΠΟΙ 6856, αἴ ἱπ ἰΙο00 δδοτγο αἰ νὶπᾶ δηΐπ)α οΟΥΡογὶ 8}}}- 
δείυτ, (154) Εδδίο ἀΪ9 πδο οδρί!Π|05, μας τπηριοδ ργροίἀοῃάοο: 
ΟῚ Οηἷπὶ ΠΟ γΘηἶΓα σοηδοῖ, υἱ γτοϊϊςΐο ἀδογιτη οὔβοχυΐο 

ποδίγϑ σοι πιοᾶδ ργοσυγειηιβ. Νδο ρα ϊου!υπ ἰη [ΘΠ Ρ]0 Π6- 

ὁδπάυηι, π6 δογυπι, χυξ ἱπ {1118 δυπὶ δίᾳυα ποχἷδ, οὐ8- 

4ι8π| Ὠυπιοη ἤδί ραγίίοορβ. 608 δυΐδιη σοί θη 05 6586 (6- 

ἄγο εἰ ἰδυγο δὲ συργεβϑο οἵ φυθγοῦ δίχα πιγγίο, ἰάδοσυθ ἰδ 

ἃ Πυ 118 Πηδοι} } ἃ σογρυδ ρυγρδπάυπι) προ ἀδηΐοβ (οἀϊδπάοα. 

Οοοίυπ) ὨΟῚ 6866 558 πη 6}, 400 τηδηδοοίυΐηρη ἱγᾶ ΠΟ 

ορὰβ μϑῦθγο ἱπάϊοδί, σδάδνεγα τηογίυογυπι υοϊδυαΐ ἰζῃθ 

ΘΟΠΒι γί, ΤΏ 905 ἱπ ἰος δεουἢ5, Π6 γογὰπὶ ἀἰνί πάγη), φηοὰ 

τηογίδ!] 8 εβϑεῖ,, ουὐυδαυδη) ἤδγεῖ ραγίϊοθρα. (155) Μογίθοα ἰῃ 

δἰ υἱβ οΠογγὶ (28 οχἰ δι πιδθδί., δἰ ρ] οοπὶ ργίπι σοἰδηη]υ8 

πδίιγαπ) Ἰυχίἃ Ὠυπιογυπι ἀίφ!6 ΓΟΓυ πὶ ΟΠγηΐ πὶ ργί ποὐρίσ τι 

ἱπάϊοδηϑ. ΠρΓἰπιῖβ τογὸ ρα βᾶποίθαυδ ῥπγαγα ἰδεῖ, 4}0- 

πΐαπη ἰοηρσυπὶ 5,1, 4ιοᾶ ἃ ἰοῦσο βοαυϊΐυγ, ἀἾ}5 διιΐδαι πἰ8}}} 

Ἰοηρυτ 6856. Μυ}10 8.1.3 6586 δἰξ ἰη) υγίδιη ρδιϊ φυᾶπι ἢο- 

ταΐμοηι ἰπαγἤοδγα ( πῃ ΟΓΟΟ Θηἷπὶ Γοροβίίυ πὶ 6586 ἡ ἀϊοίαη}}) 

ΔηΪΠη86 ροΓΡΟΠ 65 6) 5406 δυ Ὀδδη [ἴδ᾽ μΥΙ  κοηΐαΣ ἢδίυγδπι. 
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δεῖν κατασχευάζεσθαι σωρὸν ὑπαγορεύει διὰ τὸ χυπα- 

ρίσσινον γεγονέναι τὸ τοῦ Διὸς σχῆπτρον ἣ δι᾽ ἄλλον 

τινὰ μυστικὸν λόγον. Σπένδειν δὲ πρὸ τραπέζης παρα- 

χαλεῖ Διὸς Σωτῆρος καὶ Ἡραχλέους καὶ Διοσχούρων, 

τῆς τροφῆς ὑμνοῦντας τὸν ἀρχηγὸν καὶ τὸν ταύτης ἦγε- 
μόνα Δία, χαὶ τὸν Ηραχλέα τὴν δύναμιν τῆς φύσεως, 

χαὶ τοὺς Διοσχούρους τὴν συμφωνίαν τῶν ἁπάντων. 
ι56) Σπονδὴν δὲ μὴ καταμύοντα προσφέρεσθαι δεῖν 

ἔφη - οὐδὲν γὰρ τῶν καλῶν ἄξιον αἰσχύνης καὶ αἰδοῦς 

διελάμανεν. Ὅταν δὲ βροντήσῃ, τῆς γῆς ἅψασθαι πα - 
; ΄δῳ [ΩΣ 

ρήγγελλε, μνημονεύοντας τῆς γενέσεως τῶν ὄντων. 
Εἰσιέναι δὲ εἰς τὰ ἱερὰ χατὰ τοὺς δεξιοὺς τόπους παραγ- 

γέλλει, ἐξιέναι κατὰ τοὺς ἀριστερούς, τὸ μὲν δεξιὸν 

ἀρχὴν τοῦ περιττοῦ λεγομένου τῶν ἀριθμῶν χαὶ θεῖον 
᾽ , 3 ᾿ - 5» “ , ’ τιθέμενος, τὸ δὲ ἀριστερὸν τοῦ ἀρτίου καὶ διαλυομένου 

σύμθολον. ᾿'Γοιοῦτος τις ὃ τρόπος λέγεται αὐτοῦ γεγονέ- 
“- ἢ . , ν᾿ ἦν 

ναι τῆς περὶ τὴν εὐσέδειαν ἐπιτηδεύσεως, καὶ τάλλα 
δέ, ὅσα παραλείπομεν περὶ αὐτῆς, ἀπὸ τῶν εἰρημένων 

ἔνεστι τεκμαίρεσθαι, ὥστε περὶ μὲν τούτου πέπαυμαι 

3. λέγων. 

ΧΧΙΧ. (107) Περὶ δὲ τῆς σοφίας αὐτοῦ, ὡς μὲν 

ἁπλῶς εἰπεῖν, μέγιστόν ἐστι τεχμήριον τὰ γραφέντα ὑπὸ 
ΠΣ , 

τῶν Πυθαγορείων ὑπομνήματα περὶ πάντων, ἐχόμενα 
τῆς ἀληθείας, χαὶ στρογγύλα μὲν περὶ τὰ ἄλλα πάντα ς ἀληθείας, καὶ στρογγύλα μὲν περ άντα, 

’ Α [ΩΣ ᾽ ᾽ ; ἀργαιοτρόπου δὲ χαὶ παλαιοῦ πίνου διαφερόντως ὥσπερ 
τινὸς ἀκειραπτήτου νοῦ προσπνέοντα χαὶ μετ᾽ ἐπι- 

’ ’ ἰρω } «τήμης δαιμονίας ἄχρως συλλελογισμένα, ταῖς δὲ ἐν- 
νοίαις πλήρη τε χαὶ πυχνότατα, ποιχίλα τε ἄλλως καὶ 

, - ᾿Ν - ὦ Ἁ 
πολύτροπα τοῖς εἴδεσι χαὶ ταῖς ὕλαις, περισσὰ δὲ ἐξαι- 

ϑῳ ρέτως ἅμα καὶ ἀνελλιπῇ τῇ φράσει χαὶ πραγμάτων 
ἐναργῶν χαὶ ἀναμφιλέχτων ὡς ὅτι μάλιστα μεστὰ μετὰ 
ἀποδείξεως ἐπιστημονικῆς καὶ πλήρους, τὸ λεγόμενον, 

συλλογισμοῦ, εἴ τις, αἷς προσήχει, δδοῖς κεχρημένος 
“,ἂ ΕῚ 

ἐπ᾽ αὐτὰ ἴοι μὴ παρέργως, μηδὲ παρηκουσμένως ἀφο- 
85 σιούμενος, 'Γαύτην τοίνυν ἄνωθεν τὴν περὶ τῶν νοητῶν 

χαὶ τὴν περὶ θεῶν ἐπιστήμην παραδίδωσιν. (158) "πειτα 

[Δ 
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τὰ φυσιχὰ πάντα ἀναδιδάσχει, τήν τε ἠθιχὴν φιλοσο-͵ 
φίαν καὶ τὴν λογιχὴν ἐτελεώσατο, μαθήματά τε παν- 

τοῖα παραδίδωσι καὶ ἐπιστήμας τὰς ἀρίστας, ὅλως τε 
40 οὐδέν ἐστιν εἰς γνῶσιν ἐληλυθὸς περὶ ὁτουοῦν παρὰ ἀν- 

θρώποις, ὃ μὴ ἐν τοῖς συγγράμμασι τούτοις διηχρίθω- 
ται, Εἰ τοίνυν ὁμολογεῖται τὰ μὲν Πυθαγόρου εἶναι τῶν 
συγγραμμάτων τῶν νυνὶ φερομένων, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς 
ἀχροάσεως αὐτοῦ συγγεγράφθαι (χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ 

48 ἑχυτῶν ἐπεφήμιζον αὐτά, ἀλλὰ εἰς Πυθαγόραν ἀνέφε- 
ῥον αὐτὰ ὡς ἐχείνου ὄντα ὁ, φανερὸν ἐχ πάντων τούτων, 

ὅτι πάσης σοφίας ἔμπειρος ἦν ἀποχρώντως. Λέγουσι δὲ 

γεωμετρίας αὐτὸν ἐπὶ πλεῖον ἐπιμεληθῆναι " παρ᾽ Αἰγυ- 

πτίοις γὰρ πολλὰ προύλήματα γεωμετρίας ἐστίν, ἐπεί: 
50 περ ἐκ παλαιῶν ἔτι χαὶ ἀπὸ θεῶν διὰ τὰς Νείλου προσ- 

θέσεις τε χαὶ ἀφαιρέσεις ἀνάγχην ἔχουσι πᾶσαν ἐπι- 
μετρεῖν ἣν ἐνέμοντο γῆν Αἰγυπτίων οἱ λόγιοι, διὸ χαὶ 
γεωμετρία ὠνόμασται. Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἢ τῶν οὐρανίων θεωρία 
παρέργως αὐτοῖς κατεζήτηται, ἧς χαὶ αὐτῆς ἐμπείρως 

(136---2..} 

Ατολβ βορυϊογα θα ουρταοβδίπδβ βογὶ υδίδῖ, ψυὶδ ϑονῖδ βοερ- 

ἰγαπι ουργοδοίηαιι Γυογὶ  γτεὶ οὐ αἰΐδν ᾳυδηύδηι πιγοῖδεδαι 

τα! οηδ). Αἰΐο πιοηβᾶπι δονὶ δεγυδίου δὲ Ηογοῦ!! εἱ σϑεῖο- 

τἰυ5 οκ56 ̓ ἰϑαπάιϊ, ἰὰ υἱ 7υρρίίες ἰδδαυδης αἰϊποπ δα ἀπ 

εἱ δυοίογ, Πεγουϊοβ ἰδπαυδ πδίαγα: ροβη!Δ, Οδϑέοεες 

ἰδηᾳιδπὶ γογιιπὶ οπρηΐυπ) ἰἀγμμοοΐα οοἰευτγεδίως. (96) [ἐ- 

Ὀαιηΐπᾶ ΠΟΙ 656 ἃ (οῃηϊνοης υς οἴεγεινδα; Ὡραῦδ σῶα 

βοπογι) φυϊοηπδπι ρυϊαθαΐ 6566 ἀΐσηυπι, υἱ οὐαὶ ρυώοτζε 

οἱ νογοουπάϊδ ἰγδοίοίυγ. Ουὐυπλ ἰοπδί, ἰογγᾶπι ἰδησοεδιαι 

6556, ἰῃ πιοπηιογίδοιν σοπογδίοηΐδ γογυπι. Α ἀοχίγα ἐπίγασνδναι 

6556 (οπιρίαπι, ἃ δἰηἰδίτα οσγοἀϊεπάυπι, ἀδχίγαπι αυνγφιε 

ἐπιραγίϑ ηυπιογὶ ργἰποὶρίυπι οἱ ἀἰνίυπι, δἰ μἰδίγναι νερὸ ρᾶγις 

οἱ ἀϊδοο! ἱ ΠοΠ5 δγιηροίυπι. Ηἶο [ογίυγ ε}05 τσᾶυς [δος 

ρνἰοἰδίοιῃ ἐχοοϊεπάϊ, ἀ6 αυὰ αυδ ργεοίεγίπηι5, ἐχ ἀἰςἰς [ϑοΐδ 

σοπ͵εοίαγα ᾿ἰσοί δεβοαυὶ. ᾿δαυ0 ἀδ [εἷἰ5 ἰαπιὶ ἀϊκεμά! ὅπες 

ὁβῖο. 

ΧΧΙΧ. (57) δδρί πίε δυίοῃ ου8, υἱ γεγο ἀΐοδαι, στῶ- 

Υἱβοίπιἃ δυπΐ ἀοουπιοηίδ οοπιηρηίδγιὶ ἃ γι δ οοξεῖ ὁς 

οἰ θυ γοθυ5 δά νογι(δίθ δοσοπιπιοίαίς δογίρί!, εἰ φυυδὰ 

οξρίογα φυϊοπ) οἰμηΐαᾶ ὈΓΟΥΘΒ, ἱμ 0 γἱ Π}}8 Ὑ6ΓῸ τεϊυκίωι» μ}- 

τὐαηῖϊι δη(ἰχυϊ(αι ὶς δία νοὶ || δ ίδιν συδπάδη; ἔπεῦ- 

ἴδῃ) βρίγδηῖϊοῦ οἱ δά ῃνῖγα}}}} οὐ) βᾶρίοηϊ οΟΙ οι, ρεα- 

ἰόγοδῆϊ6 βεη(οη 5 ρ δ! οἱ γε θογγίπνὶ, οἱ [ογηξο γογυμυφος 

υδογίαίο οοἰογοαυΐι γδγιοραί!, δοὰ ὑγῶ 81}}5 ὀσγοριὶ δίανωαὶ εἰ 

ἀϊοοιάΐ μοησγα ργρθϑίδθ 65 οἱ γθι5 ρογδρίουϊς δίηυε ἱπυϊό- 

({}5 πμᾶχίηιο γοίογί!, ἰψυς ἤθη βίο ἀοοία ἀδηνοις γαίοιο 

δἴφυο ἱπίοσγο, υἱ δἰυηΐ, 5υ]} σίϑηιο, 8' φυΐδ 4ιι8 ἀφοδί ντῖ 

δορεβδεγίξ, ποαυς ἰῃ ἰγδῆδουγϑι διιῖ που Π ΡΘΠΪΟΣ δὺς αἰ [ἐε - 

τὶ , ἤδης ἱρίίυς ἀς 116, αυ τηειΐδ σοπιργομοπάππίυτ, αἴψυε 

(6 Οἰϊδ γαροςἰ8η} αἰ {1115 δοϊεη δαὶ ἰγϑ!!. (ι58) θείῃ ε ὑπὶ- 

γΟΓΒΔΠ) ΓΟγπ) παἰ γα!) ἀοοί γί παι δχ} νοΐ, φυΐῃ οἱ τρο- 

τυ ΡΠ οδορ ᾶπι εἰ Ἰορίοδαι Δ Όβο Υἱἱ, ναγίδδαυε ἀϊπειρξ!- 

Π85 εἰ ορἔϊπ)α5 4υδϑή16 ὀχβοαυϊίιγ δυϊθηιΐδβ, δόθο οἱ πιδιὶ 

οπηηΐηο ἰὼ ποπιηυπὶ ΠΟ ᾿ ᾶπὶ ρμεγνθιογὶ!, χυοά οοῃ ἰὼ ἐπε 

βογίρίϊ5 δοουγδίο 54 μογίγδοίαίυπι. Οὐχ ἰσίυγ ἴῃ οοδίοσοο 

51, βογρίογιιπη 4υα) ἤθηο Οἰγουπογυπίυνγ ἃ} 18 γί μδροῦ; 

6556, δἰϊα διιίοπι ἷν ο᾽υ5 ἀἰδοῖρυ!}5 ὀχοθρίδ (4υᾶγε μὲς οίπισω 

4υΐϊδαυδη δι}0 δὰ ῃοιμΐης ἱπϑογθευδί, ἐκο δὰ Ργ]νδβογᾶδο 

νοἱ διιοίογοιι γοίογο ηΐ ), οπμοὶ οι} δοϊοεἰδὰ 5215 ἰπείγυ- 

εἴυμι (υ͵δθ6 ἀρραγοῖ. Οἀσομιοίγία: γ6ΓῸ ὀροόγᾶπι οὐπὶ δόξαις 

(τυπΐ πιᾶλίιμδ : ἘΡΥΡΑ οημ τυ] ανοηΐ μεοῦϊε- 

πηαΐα εοοιμοίγίοδ, 418 δὺ δη(, 400 ͵8π| ἰροτο εἰ ἱπὰε ἃ 

ἀρογυϊ «οἰδία ἤροδϑϑὺ οοὶ ργορίος ΝΠ δι ν]οῆθ5 οἱ δι} 

δίοποβ, ἢ μοῦ! ἰοίαπὶ ἰσγριϊογπ) ἰογγδην αἰ πγοί δ βίεν, 

υἱνὰδ οἱ βοιβοη παῦοί σοοιμοίτίδ. Νεο λαιοῦ ἰῃ οα)οείιυι 

του οοπἰοπιρίαἰομοιη οἰϊΐος ἰμαυϊδινογυ πὶ, (αἰΐφιε ὈμμΗ 



σ' 

ον 

[394 ---242.) 

ὃ Πυθαγόρας εἶχε. Πάντα δὲ τὰ περὶ τὰς γραμμὰς θεω- 
ρήματα ἐκεῖθεν ἐξηρτῆσθαι δοχεῖ " τὰ γὰρ περὶ λογι- 
σμοὺς καὶ ἀριθμοὺς ὑπὸ τῶν περὶ τὴν Φοινίχην φασὶν 
εὑρεθῆναι. ᾿Γὰ γὰρ οὐράνια θεωρήματα χατὰ χοινόν τι- 
νες Αἰγυπτίοις χαὶ Χαλδαίοις ἀναφέρουσι. (τ59) Τ᾿ αὔτα 

δὴ πάντα φασὶ τὸν Πυθαγόραν παραλαθόντα χαὶ συν- 
αυξήσαντα τὰς ἐπιστήμας προάγειν τε καὶ ὁμοῦ σαφῶς 
χαὶ ἐαμελῶς τοῖς αὐτοῦ ἀχροωμένοις δεῖξαι. Φιλοσοφίαν 
μὲν οὖν πρῶτος αὐτὸς ὠνόμασε, καὶ ὄρεξιν αὐτὴν εἶπεν 
εἶναι χαὶ οἱονεὶ φιλίαν σοφίας, σοφίαν δὲ ἐπιστήμην 
τῆς ἐν τοῖς οὖσιν ἀληθείας, ὄντα δὲ ἤδει καὶ ἔλεγε τὰ 

ἄνλα χαὶ ἀΐδια χαὶ μόνα δραστιχά, ὅπερ ἐστὶ τὰ ἀσώ» 
ματα, ὁμωνύμως δὲ λοιπὸν ὄντα χαὶ χατὰ μετοχὴν 
αὐτῶν οὕτω καλούμενα, σωματιχὰ ἤδει χαὶ ὑλιχά, γεν- 
νητά τε χαὶ φθαρτὰ χαὶ ὄντως οὐδέποτε ὄντα. 'Γὴν δὲ 
σοφίαν ἐπιστήμην εἶναι τῶν χυρίως ὄντων, ἀλλ᾽ οὐχὶ 
τῶν ὁμωνύμως, ἐπειδήπερ οὐδὲ ἐπιστητὰ ὑπάρχει τὰ 
σωματιχά, οὐδὲ ἐπιδέχεται γνῶσιν βεθαίαν, ἄπειρά τε 
ὄντα χαὶ ἐπιστήμη ἀπερίληπτα χαὶ οἱονεὶ μὴ ὄντα κατὰ 
διαστολὴν τῶν χαθόλου χαὶ οὐδὲ ὅρῳ ὑποπεσεῖν εὐπε- 
ριγράφως δυνάμενα. (160) ᾿Γῶν δὲ φύσει μὴ ἐπιστητῶν 
οὐδὲ ἐπιστήμην οἷόν τε ἐπινοῆσαι" οὐχ ἄρα ὄρεξιν τῆς 
μὴ ὑφεστώσης ἐπιστήμης εἰκὸς εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς 
περὶ τὰ χυρίως ὄντα, καὶ ἀεὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύ- 
τως διαμένοντα χαὶ τῇ προσηγορία ἀεὶ συνυπάρχοντα. 
Καὶ γὰρ τῇ τούτων καταλήψει συμδέθηχε καὶ τὴν τῶν 
διαωνύμως ὄντων παρομαρτεῖν, οὐδὲ ἐπιτηδευθεῖσαν ποτε, 
οἷα δὴ τῇ τοῦ καθόλου ἐπιστήμη ἣ τοῦ χατὰ μέρος. 
« Τοὶ γὰρπερὶ τῶν χαθόλου « φησὶν Ἀρχύτας »χα- 
λῶς διαγνόντες ἔμελλον καὶ περὶ τῶν χατὰ μέ- 
ρος, οἷά ἐντι, καλῶς ὀψεῖσθαι. » Διόπερ οὐ μόνα 
οὐδὲ μονογενῆ, οὐδὲ ἁπλᾶ ὑπάρχει τὰ ὄντα, ποιχίλα 
δὲ ἤδη χαὶ πολυειδὴ θεωρεῖται, τά τε νοητὰ χαὶ ἀσώ- 
ματα, ὧν τὰ ὄντα ἣ χλῆσις, καὶ τὰ σωματιχὰ χαὶ 
ὑπ᾽ αἴσθησιν πεπτωχότα, ἃ δὴ χατὰ μετοχὴν χοινωνεῖ 
τοῦ ὄντως γίνεσθαι. (161) Περὶ δὴ τούτων ἁπάντων 
ἐπιστήμας παρέδωχε τὰς οἰχειοτάτας χαὶ οὐδὲν παρέ- 

λιπεν ἀδιερεύνητον. Καὶ τὰς χοινὰς δὴ ἐπιστήμας, ὥσ.- 
περ τὴν ἀποδειχτιχὴν χαὶ τὴν δριστιχὴν καὶ τὴν διαι- 
ρετικήν, παρέδωχε τοῖς ἀνθρώποις, ὡς ἔστιν ἀπὸ τῶν 
Πυθαγορικῶν ὑπομνημάτων εἰδέναι. Εἰώθει δὲ χαὶ διὰ 
χομιδῇ βραχυτάτων φωνῶν μυρίαν καὶ πολυσχιδῆ ἔμ.-- 
φασιν συμθολιχῷ τρόπῳ τοῖς γνωρίμοις ἀποφοιόαζειν, 
ὥσπερ διὰ χειροχρήστων τινῶν λόγων ἣ μιχρῶν τοῖς 

ὄγχοις σπερμάτων ὁ Πύθιός τε χαὶ αὐτὴ ἢ φύσις πλήθη 
ἀνήνυτα χαὶ δυσεπινόητα ἐννοιῶν χαὶ ἀποτελεσμάτων 
ὑποφαίνουσι. (162) Τοιοῦτον δή ἐστι τὸ « ἀρχὴ δέ τοι 
ἥμισυ παντός » ἀπόφθεγμα Πυθαγόρου αὐτοῦ. Οὐ 

μόνον δὲ ἐν τῷ παρόντι ἡμιστιχίῳ, ἀλλὰ χαὶ ἐν ἑτέροις 
δ0 παραπλησίοις ὁ θειότατος Πυθαγόρας τὰ τῆς ἀλη- 

θείας ἐνέχρυπτε ζώπυρα τοῖς δυναμένοις ἐναύσα- 

σθαι, βραγυλογία τινὶ ἐναποθησαυρίζων ἀπερίδλεπτον 
χαὶ παμπληθῆ θεωρίας ἔχτασιν, οἷόνπερ καὶ ἐν τῷ 

ἀριθμῷ δέ τε πάντ᾽ ἐπέοιχεν, 

ΙΑΜΒΙΙΟΗΙ ΒΕ ΡΥΤΗΑΛΘΟΒΙ͂ΟΑ ΥἹΤΑ ΧΧΙΧ. 57 
οἰΐδι βοϊδηϊ ρογί[υ8 Ῥγ(δρογδβ. Οοίογιπ) οπχηΐα ἀ6 1 Πα 5 

{Ποογοπηαΐα πἷης ργοίδοϊα 6886 Υἱἀθηίυγ : Π8Π| ΘΟμΠμριἃ- 

ιἰοποι) οἱ πυπιογοϑ ἰῃ ῬΠορι οἷα γαρογῖοϑ [γυηΐ, οαἰαοίϊ ἢ) 

δυίοεπ ἀοοίγί δ σον ήυηίίεγ ΚΕ ΠΥΡ 8 δίαιια ΟΠ] ἀπ ἰβ 

δάβογίθυηί. (159) Ηδο ἰφί[αγ οπηηΐᾳ 5 ἰγδαϊΐα ΡΥ Πμδσοτδ8 

δυδαιι δοίη 8 διοίδ ργοιηουἶδβο οἱ ρογβρίοιια δοουγδίααιο 

δυά!ογί 8 8015 Θχροβυΐδδ6 ἀϊοϊυγ. Α΄ ρἢ]Οϑορ δηλ 4υ- 

ἀ6ΙῺ 'μ56 ρΓΪη1}8 ἀρρο! αν ', δἤοοίδἰἰοηριηαυθ ᾳυδηάδῃ οἱ 

4υδϑὶ βδρίοη 85 ΔΙΟΓΘΠι 6656 ἀἰχὶξ, δδρίοη ἰδ π γ ΓΟ βοίθη- 

(8π| νοῦ (δ[ϊ5, 4088 δὶ ἴῃ δη  Ὀ115; οηςἶ8 δυΐδπ) βοη(ἰοθδὶ 

ἀἰοοθδίφυθ αι δίηϊ οχρογίία πηδίογίς οἱ βίθγῃδ οἔ 8018 

οἰΠοοη δ, φυδὶία δυμὲ ἱποογρογαὶϊα, 4085 δυΐαπι ργϑρίογοδ 

οοάύδιῃ ποιηΐῃθ οἷ Οὗ ραγί οἰ ρδίοποη ἰΠογυ πῃ) δηἰία γοοδηΐαγ, 

Ἑσογρογοᾶ βϑη(ἰθθαΐ 6886 οἱ πηδίογί δια οἱ σοηῃογαίἰοηὶ δίᾳφυς 

οογγυρίίοη! οὈποχίᾶ, 6. ὑπᾳυᾶπῃ γογὸ δηξα. ϑαρίοπίίδηι 

δυίθιη γογβδγὶ οἶγοᾶ 68, 4υ88 ρΓΟργία ϑἰηΐ, ΠΟ ὙΘ6ΓῸ ΟἰΓΟΔ 6ἃ, 

΄υδθ νογροὸ ἰϑηΐυηι Ὑοοθηΐυγ δία, Ζυοηΐδ πὶ Ὡ6411.6 δοίτγίὶ 

Ροβϑίηΐ οογρογα α, ποῖα οορηϊξίοποπι ἤγπηδηὶ δάμη ίδηϊ, 

αυυπὶ δ'ηϊ ἱπῇηϊα οἱ βοϊοπιία σοιργοι)θηὶ ποφυσδηΐξ, οἱ 

Ρτγορίογ ορροϑβί ἰοηοπ υμἱνογβ ] υπ} 4185] ΠΟη Θη[ἰδ 5ἰηΐ, Π66 

ἀοἰη  ἴοπο ἱποϊυά! φυοδηῖ. ([60) Οὐ88 δυο πὶ ἡδίιΓδ 58 βοἰγὶ 

ΠΟ Ροβϑοίηξ, ᾿ΠΠοΓῸΠ) Π6Ὸ ρο886 βοἰθπί8π Θχοορί(δγὶ : Ποἢ 

ἰρίίυν ἴδο"!6 ἀρροξβιπ 6556 ρο856 δοίθηίί 8, 4188 ΠΟη σΟη5- 

δίαϊ, 564 ροίἑι5 δοίθη ἶα Θογὰπ), αὐδ! ργορτίο θη βἰηΐ, 

φυῷαυθ βοηρογ οἰγοᾶ οδάδηι εἴ Θοάθπη πηοᾶὰο ρογιηδηδδηΐ 

δί4ι6 υπ8 ΟἸΠ} 5110 ΠΟΙΐΪΠ6 5606 Γ δἰηΐ. Νᾶπι δὲ βογιπὴ ἐμ- 

(οΠ]Π οἴω πι δθαιΐ ξοΐογο ἰμ(θ ]θοΐαπι οπίϊαπχ δοάθηι 8ἰ0 ἀΐο- 

ἴογυ ποπηΐηθ,, οἰἰδηγδὶ ποη ἱπίοπάδίιυς 60 βίυάἀἑ υΠ}, ΡΟΓΙ 6 

υἱ 5οἰοηςδλ ὑπ ΐϊγογϑα ἢ Δ ρδΓ( οὐ] γί πὶ δοϊδη ἃ Π0η56- 

αυΐϊίυν. « Ναπι φμὶ (6 μπὶυογϑαϊἐδιι5 » ἰηαυἱξ Ατο γί 8 

« τερίο ἡμαϊςαπέ, οἰΐαπι ρατίϊοιἰαγία φμαίία εἰπέ θοπα 

ρογδρίεοϊοπὲ. » Τἀοἶγτοο ΒΟ 8018 Ὠ 486 πηΐ 6 η)}ἃ ΠΘ406 8[Π}- 

μ]Πεἷὰ φυηΐ οη(ἷα, 5664 γαγίδ οἵ 0} ᾿011οἱ Βρθοίθ 6588 Θδγῃιη- 

ἴπγ, Πορα ἰη10}}Π|0 10} οἱ ἱποογρογα! ᾷ, αυδὲ οι γοσδῃ- 

ἴυγ, οἱ οογρογα]α οἱ 80} δοῆβ) σδαθηζ δ, 4088 Π6Γ (0Π]- 

πηι πἰ δ ΙΟη6π) 6π(18 ηδίαγαΣ δυηΐ ραγίἰοἱρία. (461) [6 Πι8 

οἰμπίθυβ ἰ||6 βοϊοηξίδς ἰγδά αἰ πιαχί πιὸ ἃρροϑἰ(85,, πος 4}]6- 

αυδῃ) γϑὶ αυΐ ἱποχ ρ]ογαίυη. 56 ἃ οἱ σοι) Π68 δοἰοη (88, 

γοϊυΐ ἀ6 ἀοιηοηῃβίγαίίοημα, ἀα ἀο[ηϊ ἰοη6, ἀ6 αἰνἰϑίοηθ, 1ϊο- 

τΐπο5 οἀοου, οἱ ὁχ σοιηπηθηίαγ! 8 Ῥυ(Προγίοἰθ δρραγοῖ. 

ΒΟΙομαί οἰΐαπι Ὀγαν 85. η}}8 ἀἰο 8. γί πιο8 δία: πη} {8 Γΐο8 

560 ,9118 δΥΠΙΡΟ] 0 προ δριἃ (ΔΠ}}|Γ68 οἰ πο γθ, ργογϑθὺβ 

υἱἱ Αρο]]ο Ρυ( 8 αἴαι!α 'ρ8ᾶ πίυγα μοῦ ὈΓΟΥ 5518 4}}88- 

ἀδπ) οἰ]αΐὰ δὲ ρᾶγνδ, δὶ πιο] 6Πὶ βρθοῖθδ δϑι πᾶ ἐπ) 6 ῃ58Π| 

οορίδῃ αἰ Πεἰ πὶ ἰπ οἰ! δοΐα ποίίοπιμε δίαυδ οἴδοΐη} πὶ ρΓΟ- 

ἀυομπηί. (162) Ταῖο 68ι Πυἀ « »γἱποὶρέμηι αἰπιαϊμηι (0- 

ἐἰπιδ » ἰρβίυβϑ8 ΡγιΠιᾶσογα ΔροΟρΡὨ σᾶ. Νοαυς ἰδηΐυ) ἰπ 

ργδοβρη(ὶ [00 ΠοΠκίϑι οἰ ἶο, 56 οἱ ἴῃ 818 δία ἢ ι}8. αἰ ν᾽ πἰδ- 

δἰπηυ8 {Π|6 ΡγΓΠαρογδβ ἱσηϊου !οὺ γογ (δ 15 ΔΟΞου περ δὶ εἶδ, 40] 

Ιπιοη ἱπὰδ δοοοπάσγα ροβδϑηΐ, ἰῃ Ὀγου!οψυίυ φυοάδπι ἰῃ- 
Πηϊΐυ; ἰαἰἰδϑιηθυα ραίοηίοην σΟπἰεμρ δ ἰοηἷ8 δι υτὰ 

γεςοῃάρῃϑβ, υἱ οἵ ἴῃ ἴΠ|0 

οεπίά σομνοπίυπὶ πο γὸ, 



68 ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ 

ὃ δὴ πυχνότατα πρὸς ἅπαντας ἐπεφθέγγετο, ἢ πάλιν 
ἐν τῷ « φιλότης ἰσότης, ἰσότης φιλότης, » ἢ ἐν τῷ 

«χόσμος » ὀνόματι, ἢ νὴ Δία ἐν τῷ « φιλοσοφία,» 

ἢ καὶ ἐν τῷ «" στώη χαΐετων, »" ἢ τὸ διαδοώμενον 
'δ ἐν τῷ «τετραχτύς. » Ταῦτα πάντα χαὶ ἕτερα πλείω 

τοιαῦτα Πυθαγόρας πλάσματα χαὶ ποιήματα εἰς 
ὠφέλειαν χαὶ ἐπανόρθωσιν τῶν συνδιαγόντων ἐπε- 
νοεῖτο, καὶ οὔτω σεδαστὰ ἦν χαὶ ἐξεθειάζετο ὑπὸ τῶν 
συνιέντων, ὥστε εἰς ὄρχου σχήματα περιίστατο τοῖς 

10 ὅὁμαχόοις" 

οὗ νὰ τὸν ἁμετέρῃ γενεῇ παραδόντα τετραχτύν, 
παγὰν ἀεννάου φύσεως, ῥίζωμα τ᾽ ἔχονσαν. 

161) Τοῦτο μὲν οὖν οὕτω θαυμαστὸν ἦν τὸ εἶδος αὐτοῦ 
τῆς σογίας. Τῶν δ᾽ ἐπιστημῶν οὐχ ἥχιστά φασιν 

156 αὐτοὺς τοὺς Πυθαγορείους τιμᾶν μουσιχήν τε χαὶ 

ἰατρικὴν καὶ μαντικήν. Σιωπηλοὺς δὲ εἶναι καὶ ἀχου- 
στιχοὺς χαὶ ἐπαινεῖσθαι παρ᾽ αὐτοῖς τὸν δυνάμενον 

ἀχοῦσαι. Ἴ ἧς δὲ ἰατρικῆς μάλιστα μὲν ἀποδέχεσθαι 

τὸ διαιτητιχὸν εἶδος χαὶ εἶναι ἀχριθεστάτους ἐν τούτῳ. 

30 Καὶ πειρᾶσθαι πρῶτον μὲν χαταμανθάνειν σημεῖα 
συμμετρίας πόνων τε χαὶ σιτίων χαὶ ἀναπαύσεως. 
"Ἑπειτα περὶ αὐτῆς τῆς χατασχευΐίς τῶν προσφερομέ - 

νων σχεδὸν πρώτους ἐπιχειρῆσαί τε χαὶ πραγματεύε- 

σθαι χαὶ διορίζειν. Ἅψασθαι δὲ χρισμάτων καὶ χα- 
20 ταπλασμάτων ἐπὶ πλεῖον τοὺς ΠΠυθαγορείους τῶν 

ἔμπροσθεν, τὰ δὲ περὶ τὰς φαρμακείας ἧττον δοχιμά- 
ζειν, αὐτῶν δὲ τούτων τοῖς πρὸς τὰς ἑλχώσεις μάλιστα 

χρῆσθαι, τὰ δὲ περὶ τὰς τομάς τε χαὶ χαύσεις ἥχιστα 

πάντων ἀποδέχεσθαι. (164) Χρῆσθαι δὲ καὶ ταῖς ἐπῳ- 
80 δαῖς πρὸς ἔνια τῶν ἀρρωστημάτων. Ὑπελάμόανον 

δὲ χαὶ τὴν μουσικὴν μεγάλα συμδάλλεσθαι πρὸς ὑγείαν, 
ἄν τις αὐτῇ χρῆται χατὰ τοὺς προσήχοντας τρόπους. 
ἘΣ ρῶντο δὲ καὶ Ὅμέρου καὶ “Ησιόδου λέξεσι διειλεγ- 
μέναις πρὸς ἐπανόρθωσιν ψυχῶν. ἤδοντο δὲ δεῖν χα- 

85 τέχειν χαὶ διασώζειν ἐν τῇ μνήμη πάντα τὰ διδασχό-- 
μενά τε χαὶ φραζόμενα, χαὶ μέχρι τούτου δυσχευάζε- 
σθαι τάς τε μαθήσεις καὶ τὰς ἀχροάσεις, μέχρις ὅτου 

δύναται παραδέχεσθαι τὸ μανθϑάνον χαὶ διαμνημονεῦον, 
ὅτι ἐκεῖνό ἐστιν, ᾧ δεῖ γινώσχειν χαὶ ἐν ᾧ γνώμην 

4. φυλάσσειν, ᾿Ετίμων γοῦν σφόδρα τὴν μνήμην χαὶ 
πολλὴν αὐτῆς ἐποιοῦντο γυμνασίαν τε χαὶ ἐπιμέλειαν, 
ἕν γε τῷ μανθάνειν οὐ πρότερον ἀφιέντες τὸ διδασχό- 
μένον, ἕως περιλάθοιεν βεθχίως τὰ ἐπὶ τῆς πρώτης 

μαθήσεως, χαὶ τῶν καθ᾽ ἡμέραν λεγομένων ἀνάμνησιν 
ἐδ τόνδε τὸν τρόπον. (165) Πυθαγόρειος ἀνὴρ οὐ πρότε- 

ρὸν ἐκ τῆς χοίτης ἀνίστατο ἣ τὰ χθὲς γενόμενα πρότε- 
ρον ἀναμνησθεί. ᾿Εποιεῖτο δὲ τὴν ἀνάμνησιν τόνδε 
τὸν τρόπον. ᾿Κπειρᾶτο ἀναλαμέανειν τῇ διανοίᾳ, τί 
πρῶτον εἶπεν ἢ ἤχουσεν ἣ προσέταξε τοῖς ἔνδον ἀνα- 

[0 στάς, ἢ τί δεύτερον ἢ τί τρίτον, Καὶ περὶ τῶν ἐσουέ- 
γῶν ὃ αὐτὸς λόγος, Καὶ πάλιν αὖ ἐξιὼν τίνι πρώτῳ 
ἐνέτυχεν ἢ τίνι δευτέρῳ, χαὶ λόγοι τίνες ἐλέχθησαν 

ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ͂ ΒΙΟΥ. 

αυοά Ξφρίβϑπνο οπῃηΐθυ Ἰπου!οελραί, τοῖ ἴῃ μος : « αγπέοσλἐδα 

ἀηιαϊίας, ἀφιαϊξίας5 απιϊοὶϊἰα δ5ί, » τοὶ ἴῃ Ὠοπιῖθε 

οοδ)πὶ (πιυπάϊ} γοὶ δᾶπα ἴῃ ῃλίίοδορλίας πους, τεῖ 

οἰἶδιπ 1Π........ » οὶ ἀεπίχυθα νυ ϊσαίυτ {ΠΠυὰ ἴῃ ἐείγαςίδψε. 

Ηᾶς οἰῃηΐᾷ οἱ ο)ιδάθπ) σοπογὶβ 48 ρίυγα ἰηνοπίδ ὕξτηξδ- 

ίδαυο ΡΥ(ᾶσογῶθ ἰῇ υἱἱ4΄ἴοῖ οἱ οπιοπ δι! οηθεη (κι }12- 

τὶυπι βδυογυπ οχοορ ίδυδί, οδη1:6 δάθο υϑῃογαθ δ εγϑϑὶ, 

δἀεοφιὰ αἰνίηᾶ δ οἷβ αυἱ δαρεγοπί πο δηίυγ, υἱ ἀροὰ 

(οπαϊςοιρυ!οϑ ἰῃ ᾿υτ5]} γαπαᾶϊΐ [οὐ] πὶ δϊγοπί : 

(π|4---3:6. 

ΟΠ, ΡΟΥ ΘΌΠ), βοποῦὶ Ποδίγο ἃ 400 οξίδηΔ ἰοἰγαςῖτα, 

ἰη ᾳυὰ ίοηϑ παΐυγα μαυ (δὶ γτδάϊχχυς ρμογεῃηίβ. 

((623) Ηος ἰΐδᾳιμα ἰδπλὶ δἀπιὶγαίϊα βρθηυβ 6)}08 βδρίοπίε 

ογδί. 1ηΐογ αἀἰβοί ρ}} η85 δυίοῃ δυὰ ροβίγοιιο, υἱ δἰυοῖ, 

Ργιπδροτγοὶ πιυδίοδῃ) οἱ πηοάϊοἴηδηι οἱ ἀϊν δηἀϊ ἀτίοι; Ἔχοὺ- 

Ιοραηί. Ταδοϊί(υγηΐ δυίθη ἐγηὶ οἱ δα δυδου] δά πὶ ὄχεῖ- 

οἰἰαιΐ, ουτηηυθ, 4υἱ δυάΐτα ποδδεΐ, ἰαυάδ ργοδοφυοναπῖες. 

Μοάϊοίπδο Θ81} πιᾶχίπι6 δρθοίθι διηρί οοοδηΐυγ, χυκα ἀΐ:- 

ἴδηι πηοὐογάϊιγ, θαυ 80 ὀχογοθηᾶδ δοουγαί ςϑηλ ὀγδαὶ. 

Α΄ ρυϊπ)υπι 4ι 6 π| 5δίρηα οορπόϑοογα δἰυθσεοῦδηξ, χυϊθας 

οοησγιυπὶ ἰαθογίβ υἱοίΐυδαᾳυθ οἱ ϑδϑουλῃὶ τηοὰυπιὶ Θχρίογα- 

γοηΐί. Ὠείπμα ἀδ ἰρβ8 εἰροτυμ) ῥγεραγδπάοτγυπι γαϊοδς 

Ὧ}}1 ἰογὰ ργὶπιὶ οοπμπηροηίαγὶ δίᾳιθ ργοίρογα οοδρδαηίασ. 

πρυεπία διυίεοιῃ οἱ οαἰδρ[αϑπγ)ὰΐϊᾶ Ργ(Βδρογαοὶ (γοαυδηῖῖυθ, 

αυδιὴ αἱ 608 δηϊοοοβδογδηΐ, δαμιθορθαηῖ, δο ροξίομες 

πιο οδίᾶβ. πΐηι18 ργοθαθδηΐ, {ΠΠ|540}6 ᾿ρ58 δὰ τυϊποζα ΡῸ- 

ἰἰδοϊ πη δδηδηάα υἱορδηίυγ, ἰηοίδίομο8 γυογὺ εἴ ϑἰϊοηοϑ 

τἰηἶ6 οπιπία πὶ δαπι (Ἔυδηΐ. (161) Οὐυοδάδπι πιογνοϑ 

εἰϊᾶπ| ουγαῦδηϊ ἱηοδηί(αί Ομ) υ8. Μυπίοδα) αχυοᾳπς ρῥἱυτγὶ- 

Ἰηυπὶ δα 5δηἰ δίοπ αχἰβι] πᾶ δι σΟηίογΓο, οἱ ααἰς 6 τϑοῖδ 

υἱογοίυγ. Μαγυμπ) οἱ Ποιηογὶ δίᾳυς Ἠρϑὶοαϊ βοϊθεῖδς 56- 

(εη{{ὰ9 δὲ οιμοπάδηάδδ δηἰπ)ὰϑ 8} θη. Ὠεϊπάς ᾳιυω"- 

ουηαιιθ ἐἰάϊοἰδδοηΐ δυάϊνἰββοηίψυθ, πιασιποτίἃ τοι πο δ 

6896 ριἀραηΐ, ἀίχυρ οδίθῃιι5 δηϊιηυμ αἰϑοὶρ πἰβ ὀοςῖΓ- 

πἰδαι6 ἰηκἰΓυρηάυπι, φυδίοηυδ (δου } 185 ἀϊδοδηάϊ! Σῃοπιοζῶξ.- 

ἀΐψυθο ἰγδάϊἃ ὑᾶραγθ ροββϑί : ἐ{Π|Ππὶ θηΐῃ 6556, ΄α]ἃ οὐσο- 

Β06Γο δίαυϊά, αυδαθδ σοσῃϊ πηι δβϑοῦνδγε ορογίοσεὶ Ἐπξο 

τηοηοΓίδηι πηᾶχὶΟρΡΟΓΘ οοἰορδηΐ, πη] Δτ 406 ἰῃ δὰ δχαγ- 

οοηδδ οσυγαηάδαι αἰ απ πη ΟΟΙ]Ο δρδηΐ, ἴῃ αἰδορενὶο 

αυϊάθπη πο ῥγίυβ οὔ! οηΐ68 ΄α85 ἀοοορ δηίυγ, αυδπι δγ- 

ποῦ μεὶπιδ ἀἶβοὶ Π 85 τυάϊπηιοηΐία οοπιργεϊιοπάϊεροϊ, 

΄υδαιθ αἰοίδ Θδϑθηΐ αυοί δ ̓ ος πιοάο πηοπηογίἃ γορα- 

ἰοηΐ68, (165) ΡΥΓΠασΟΓΘΙΙ8 Υἷγ ποὴ δηΐδ 6 ἰδεῖ ευγρὸ- 

μδΐ, αυδη ἰῃ πιοηγογὶ τ δἰ ἱ τουοσδϑϑοῖ, αὐ ρῥγιάϊς δεῖ 

ογαηΐ. [ἃ αυοά εἰς ἰηϑ ἰυοραῖ. Ορογᾶπῃ ἀδὑδι υἱ πηρεῖα τὸ- 

Ρείογεϊ, φυϊὰ ργίμυπι) αἰ χίσοοί νοὶ δυάϊν 5κοῖ νοὶ ἀοπιοβῖεὶθ 

5:}}5 6 ἰδοίο δ} ΓΘ 58 ργρςορίκδοῖ, αὐἰὰ βϑόοουηάυηι, αὐ] ἴδε- 

{(ἴυπ. Εδάθδῃηη ογαΐὶ ἃροηπαδΓὰπὶ γογυπ) γαῖϊο. Α΄ ΓυΓδι8 Γοσρς- 

ἀυθαίυγ, οὐἱ ρΓίηηυπ) ἀοηο οβγοδδυσ, εὐ ἀείηάς οὐνῖι 



10 

τῦ 

90 

95 

40 

4 σ' 

δ0ὺ 

(380---856.) 

πρῶτοι ἣ δεύτεροι ἢ τρίτοι, καὶ περὶ τῶν ἄλλων δὲ 
ὃ αὐτὸς λόγος. Πάντα γὰρ ἐπειρᾶτο ἀναλαμόάνειν τῇ 
διανοίᾳ τὰ συμδάντα ἐν ὅλη τῇ ἡμέρα,, οὕτω τῇ τάξει 
προθυμούμενος ἀναμιμνήσχεσθαι, ὥσπερ συνέθη γενέ- 
σθαι ἕκαστον αὐτῶν. Εἰ δὲ πλείω σχολὴν ἄγοιεν ἐν τῷ 
διεγείρεσθαι, τὰ χατὰ τρίτην ἡμέραν συμύάντα τὸν 
αὐτὸν τρόπον ἐπειρᾶτο ἀναλαμόάνειν. (166) Καὶ ἐπὶ 
πλέον ἐπειρῶντο τὴν μνήμην γυμνάζειν" οὐδὲν γὰρ 

μεῖζον πρὸς ἐπιστήμην χαὶ ἐμπειρίαν χαὶ φρόνησιν 

τοῦ δύνασθαι μνημονεύειν. Ἀπὸ δὴ τούτων τῶν ἐπι- 
τηδευμάτων συνέθη τὴν ᾿Ιταλίαν πᾶσαν φιλοσόφων 
ἀνδρῶν ἐμπλησθῆναι, χαὶ πρότερον ἀγνοουμένης αὐτῆς 
ὕστερον διὰ Πυθαγόραν μεγάλην ᾿ξλλάδα χληθῆναι, 
καὶ πλείστους παρ᾽ αὐτοῖς ἄνδρας φιλοσόφους καὶ ποιη- 

τὰς χαὶ νομοθέτας γενέσθαι. Τάς τε γὰρ τέχνας τὰς 

δητοριχὰς χαὶ τοὺς λόγους τοὺς ἐπιδειχτιχοὺς καὶ τοὺς 

νόμους τοὺς γεγραμμένους παρ᾽ ἐχείνων εἰς τὴν “Ελλάδα 

συνέθη χομισῦῆναι. Καὶ περὶ τῶν φυσιχῶν ὅσοι τινὰ 
μνείαν πεποίηνται, πρῶτον ᾿Εμπεδοχλέα χαὶ Παρ- 
μενίδην τὸν ᾿Ιϊλεάτην προφερόμενοι τυγχάνουσιν, οἵ 
τε γνωμολογῆσαί τι τῶν χατὰ τὸν βίον βουλόμενοι τὰς 
᾿Ἐπιχάρμου διανοίας προφέρονται, χαὶ σχεδὸν πάντες 
αὐτὰς οἱ φιλόσοφοι χατέχουσι. Περὶ μὲν οὖν τῆς 
σοφίας αὐτοῦ χαὶ πῶς ἅπαντας ἀνθρώπους ἐπὶ πλεῖ- 
στον εἰς αὐτὴν προεῤίδασεν, ἐφ᾽ ὅσον ἕχαστος οἷός τε 

μετέχειν αὐτῆς, χαὶ ὡς παρέδωχεν αὐτὴν τελέως, διὰ 
τούτων ἣυἷν εἰρήσθω). 

ΧΧΧ. (ι6ὴ) Περὶ δὲ δικαιοσύνης, ὅπως αὐτὴν ἐπε- 
τήδευσε καὶ παρέδωχε τοῖς ἀνθρώποις, ἄριστα ἂν χα- 

ταμάθοιμεν, εἰ ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς κατανοήσαιμεν 
αὐτὴν χαὶ ἀφ᾽ ὧν πρώτων αἰτίων φύεται, τήν τε τῆς 
ἀδιχίας πρώτην αἰτίαν χατίδοιμεν᾽ χαὶ μετὰ τοῦτο ἄν 
εὕροιμέν τε, ὡς τὴν μὲν ἐφυλάξατο, τὴν δέ, ὅπως χαλῶς 
ἐγγένηται, παρεσκεύασεν. ᾿Αρχὴ τοίνυν ἐστὶ δικαιοσύνης 
μὲν τὸ χοινὸν χαὶ ἴσον χαὶ τὸ ἐγγυτάτω ἑνὸς σώματος 

χαὶ μιᾶς ψυχῆς ὁμοπαθεῖν πάντας καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸ 
ἐμὸν φθέγγεσθαι χαὶ τὸ ἀλλότριον, ὥσπερ δὴ καὶ Πλάτων 
μαθὼν παρὰ τῶν Πυθαγορείων συμμαρτυρεῖ. (168) Τοῦτο 
τοίνυν ἄριστα ἀνδρῶν χατεσχεύασεν, ἐν τοῖς ἤθεσι τὸ 
ἴδιον πᾶν ἐξορίσας, τὸ δὲ χοινὸν αὐξήσας μέχρι τῶν 

ἐσχάτων χτημάτων χαὶ στάσεως αἰτίων ὄντων χαὶ τα - 

ραχῆς" χοινὰ γὰρ πᾶσι πάντα χαὶ ταῦτα ἦν, ἴδιον δὲ 
οὐδεὶς οὐδὲν ἐκέχτητο. Καὶ εἰ μὲν ἠρέσχετο τῇ χοι- 
γωνία, ἐχρῆτο τοῖς χοινοῖς χατὰ τὸ διχαιότατον, εἰ δὲ 
μή, ἀπολαβὼν αὖ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν χαὶ πλείονα, ἧς 
εἰσενηνόχει εἰς τὸ κοινόν, ἀπηλλάττετο, Οὕτως ἐξ 
ἀρχῆς τῆς πρώτης τὴν δικαιοσύνην ἄριστα κατεστήσατο. 
Μετὰ ταῦτα τοίνυν ἣ μὲν οἰχείωσις ἣ πρὸς τοὺς ἀνθρώ- 

πους εἰσάγει δικαιοσύνην, ἢ δὲ ἀλλοτρίωσις καὶ κατα- 
φρόνησις τοῦ χοινοῦ γένους ἀδιχίαν ἐμποιεῖ, Τ᾿ αύτην 
τοίνυν πόρρωθεν τὴν οἰχείωσιν ἐνθεῖναι βουλόμενος τοῖς 
ἀνθρώποις χαὶ πρὸς τὰ ὁμογενῆ ζῶα αὐτοὺς συνέστησε, 
παοαγγέλλων οἰκεῖα νομίζειν αὐτοὺς ταῦτα καὶ φίλα, 

.« ἸΑΜΒΙΙΟΗ͂Ι ὈΕ ΡΥΤΗΑΟΟΆΙ͂ΟΑ ΥἹΤΑ ΧΧΙΧ. ΧΧΧ. 69 

(υἱδεοῖ,, οἱ φυΐ ργίπιο, 4υἱ 5θο 40, 4υὶ (ογίϊο 060 δδγίηοὸ 

παθ (5 6556. οἱ δἷς ἀδίησερθβ. Οπηηΐδ οἢἷπΠΊ ΘΠ ΟΓΪἃ ΓΟ Π6- 

ἰεγα βίυἀομαξ, συ ἰοἵο ἀἶδ μεσίδ ογαῃῇ, ἰᾳὰ6 οο ογάϊπα, 

4:ο φᾳυξαυο ουθηθγδηΐ. δίη ὀχρογσοίδοϊο ρ]05 Οἱ! δυρ6Γ- 

6886, ἴυπ| οἰΐδη) δογυηι, 45 πυάίι5 ἰογί 5 δοία ογαπξ, 

οοὔσπι πιο60 5δίυἀεθαί Γοπἰηἶδεῖ, (1066) Μαεπιογίατα ἰεί τ 

ΡΟ 55 πη π Θχόγοθγα δυο δηΐ : ὨΪ}}}} 6556. δηλ, φυοά δὰ 

βοϊθη(ίδηλ εἰ δα Ἔχροτγίθη[ἷα ἢ οἱ δὰ ργυ θη πὶ σΟΙΠρΑγαη- 

ἀδη) πηδρὶ8 Πυ8Π1} Υἱπὶ ΓΘι  Πἰβο πα να]αγαΐί. Ρογ ἤτς ἱ. 84116 

δἰιάΐα ἰοία 1411 ΡΠ Ο5Ορ }}8 γορ! εἴα, ααδαπα δηίοα ἰσηο- 

0118 ἀγαῖ, ροϑίθα ργορίογ Ρυ(Ππδσογᾶω Μᾶρπα Ογεΐα ἐρσπο- 

τηϊηδί 65ὶῖ, ρἰυγ γι ἰδὲ ΒΠΠ]ΟΒορὶΐ εἰ ροοῖδ οἱ Ἰορί δἰα- 

ἰογο5 ργουεπογηηΐ. Πόγυπὶ δπίηι ἃγίεϑ "μο(οΥγίοϑο, ρο πογίβαια 

ἀσπιοηδίγαςζ νἱ ογαι!οη68 οἱ ᾿6ρ65 {ἐγ πηδηαίς ἰῃ τγα"- 

οἶδιη ἰγδῃβ]αΐϑ δυηΐ. Εἰ ἢ γ 5068 4υουπη406 δ 4018} Πγ6Π- 

{᾿οπαπὶ ἰηοθοογαηΐ,, ργί πιο ἰοςο ἘΠπιροάοοϊοιη. οἱ Ραγπιοθηϊοπὶ 

ΕἸοαῖοπ) αἰΐαγα δοϊθηΐ, οἱ αἱ βοηϊοηϊία5. υἱΐα: οοτηπγυηὶ 

{168 ἰγᾶάογ υοϊαμξ, ΕρίοΠἀγπλΐ βοη[δη οβα ἀϊοία ᾿γοίδ- 

τυῖΐ, αυτ ΟΠλὨΐθ0}5 (ΘΓ ΡΠ }Π050ρ]}}8 ἰῃ οτα διιηΐ. Αἴᾳιθ 

[88 ᾿ιαοίθῃι8 ἀ6 6}118 δαρί δηϊἰα, οἱ αυοπιοάο ΟΠ]Π69 ΠΟΙΆ ΪΠ65 

ΡΓο 800 4υδπι4υ6 οδρίυ ἴῃ [1] πὰ Ροηἰ ἶι5 ἀεἀυχογίξ, αυδηι- 

406 μογίδοῖα ἀῤηίᾳφαυς "δὶ ἰγδα οι, ποὺ ὶς αἰεί διιπίο. 

ΧΧΧ. (167) 7π|5}{|8πΔῈ δυ ΐοαι φυομηοἋο αχοοϊμπογίι, Ὸ- 

ὨΠ65406 ἀοουθστγὶξ, ορίϊπη6 ραγβρί οἰθηγυ8, δὶ ἃ ργί πη ΐ8 οδ 

Ὀυποῖρ 18 οαυβδίδαυδ, ὁχ αυΐθυ8 πδϑοί υΓ, ἀγοθβϑοηυβ Δί 

δ}0} υπά6 ᾿η)5{{{1{4 γ᾽ πλιι ογίδίυγ σοηϑί ἀγα θί πηι : [8 

Θηἷπι ἀαργο θη θηπηι8, 400 πη040 Πδη0 αυΐάοπι ἀροϊπανογίξ, 

1Π|πὶ ὙΟΓῸ ὈγδβοΙάγα ἱμϑ Πὰν ογί. Ἐπέ ἰΐίδαυα ῥγίηεϊ ρα πὶ 

7υδΕ}{18 οομμησπηΐο οἱ φαυδ 88, δίχυθ υἱ ΟΙὨη68 ἰηβίας 

Ὁπ 08 σΟΥΡΟΓί8 οἴ δηϊ πη ἰἰδά θη) ἃἰδβοίδηϊυγ οἵ ὑθ1π ἰ 6 Π- 

αυς πιειπλ οἵ συ} ΔΡΡΟΙΙΘηΐ, υἱ] εἰ ΡΙαίο ἰοβίδίωγ, χαυὶ 

ἰὰ ἃ ΡγἰΓΠδρογεὶβ ἀϊάϊοϊί. (168) ΗοΟ ἰρβυπὶ ἰφίψψτ οπιπίαπ) 

ορίϊηα ἰποιϊαξ, 6 υἱνοηὰϊ σοπουείυσί πα ρῥγί ΔΑ) οἴμηα 

ΓΟΠΙΟΥ͂ΡΗΝ οἵ ΠΟΠΠΠΙΪΟΠΟΘΙῺ 60 0561}6 δΔιισαηβ, υἱ 586 δά ἰῃ- 

[πη88 οἰίδηλ (Δου]} δ[65, ἰΔηχυδπι δὰ ἀἰδδίἀΐογι! ἢ οἱ ρογίυγ- 

ρα(οηυπι πιδίογίδπΊ), ροτγγίογοὶ : οπηηΐᾷ οηΐπλ Οἰγηΐθι!5 

οοπμηημΐα ογαηΐ, ἢθῸ 4υΐϊδαυδη) μγνδίιπ) αυϊὰρίδη ροϑ- 

δἰοραί. Ζ28Ππ| 5 ουἱ ρἰδοοῦθαὶ ἰδ σΟΠπημ λυ ἢἶο, 18. ΟΟΠῚ Π}1}- 

ηἰθυ5 οἰἴληη ᾿υ5115516 υἱοθαίαΓ, βίη γόγὸ πιίηυ5, (δου 4 {ἰδι}5 

βϑυἱβ, ΄ι1ὰ5 ἴῃ τηράΐππι οοηίυ!ογαί, οἱ ρ] υγίθι8 ἰπϑοροΓ Γ6- 

ὁθρίἰ8 ἀϊδοσάεραί, 1{8 ᾿υ5ε {18πῈ 581811π| ἃ Ὀγϊηεί μίο ορίϊη6 

ογάϊηαν(, οίποορβ ποοοϑϑίἰ9 οὐ) ἰοπλϊ ἰδ ᾿προηἃ 

ἸπδεἰπῈ οοπγραγαΐῖ, φθογοίίο υθγὸ οἱ δσοιηιημπὶς ροηογὶβ 

που !οοίυ5. ρδτγὶἐ ἰη} 5{{{1{4π|. Ουδηι ΠΟσοβο μα Π6 ΠῚ 4110 ρ6- 

ηἰΐυ5 ἰιοπηἰηΐ δ 5. ἱπηροΓγίϊγοὶ, δηϊηδιΐα οἰΐδηη 5. οούθπλ 

ΒοΠΘΓΟ ΟΟΠΊΡΓΟΙθ8ἃ ᾿ΠΠ|Π5 οομοί αν δί416 ΡΓΟ βοοὶ 8 δῃιὴς 
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ὡς μηδὲ ἀδιχεῖν μηδὲν αὐτῶν, μήτε φονεύειν, μήτε 
ἐσθίειν. (160) Ὃ τοίνυν χαὶ τοῖς ζώοις, διότι ἀπὸ 
τῶν αὐτῶν στοιχείων ἡμῖν ὑφέστηκε χαὶ τῆς χοινοτέρας 

ζωῆς ἣμῖν συμμετέχει, οἰχειώσας τοὺς ἀνθρώπους, 
ὃ πόσῳ μᾶλλον τοῖς τῆς ὁμοειδοῦς ψυ ἧς χεχοινωνηχόσι 

καὶ τῆς λογιχῆῇς τὴν οἰχείωσιν ἐνεστήσατο; Ἔχ δὲ ταύ- 
τῆς δῆλον, ὅτι χαὶ τὴν δικαιοσύνην εἰσῆγεν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
τῆς χυριωτάτης παραγομένην, ᾿Επεὶ δὲ πολλοὺς 

ἐνίοτε χαὶ σπάνις χρημάτων συναναγχάζει παρὰ τὸ 

10 δίκαιόν τι ποιεῖν, χαὶ τούτου χαλῶς προενόησε, διὰ 
τῆς οἰχονομίας τὰ ἐλευθέρια δαπανήματα χατὰ {τὰ 

δίχαια ἱκανῶς ἑαυτῷ παρασχευάζων. Καὶ γὰρ ἄλλως 

ἀρχή ἐστιν ἣ περὶ τὸν οἶκον δικαία διάθεσις τῇς ὅλης 
ἐν ταῖς πόλεσιν εὐταξίας ἀπὸ γὰρ τῶν οἴχων αἵ πό- 

λεις συνίστανται. (120) Φασὶ τοίνυν αὐτὸν τὸν Πυθα- 
γύραν χληρονομήσαντα τὸν ᾿Αλχαίου βίον, τοῦ μετὰ 
τὴν εἰς Λαχεδαίμονα πρεσόείαν τὸν βίον χαταλύσαντος, 

οὐδὲν ἧττον θαυμασθῆναι κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἢ τὴν 
φιλοσοφίαν, γήμαντα δὲ τὴν γεννηθεῖσαν αὐτῷ θυγατέρα, 

30 μετὰ ταῦτα δὲ Μένωνι τῷ Κροτωνιάτη συνοιχήσασαν, 
ἀγαγεῖν οὕτως, ὥστε παρθένον μὲν οὖσαν ἡγεῖσθαι 

τῶν χορῶν, γυναῖχα δὲ γενομένην πρώτην προσιέναι 
τοῖς βωμοῖς, τοὺς δὲ Μεταποντίνους διὰ μνήμης ἔχον- 
τας ἔτι τὸν Πυθαγόραν μετὰ τοὺς αὐτοῦ χρόνους τὴν 

μὲν οἰχίαν αὐτοῦ Δήμητρος ἱερὸν χαλέσαι, τὸν δὲ 
στενωπὸν Μουσεῖον. (171) ᾿Επεὶ δὲ χαὶ ὕδρις χαὶ 

τρυφὴ πολλάχις χαὶ νόμων ὑπεροψία ἐπαίρουσιν εἰς 
ἀδιχίαν, διὰ ταῦτα ὁσημέραι παρήγγελλε νόμῳ βοηθεῖν 
χαὶ ἀνομία πολεμεῖν. Διὰ ταῦτα δὲ χαὶ τὴν τοιαύ- 

80 τὴν διαίρεσιν ἐποιεῖτο, ὅτι τὸ πρῶτον τῶν χαχῶν πα- 
ραρρεῖν εἴωθεν εἴς τε τὰς οἰχίας χαὶ τὰς πόλεις ἢ χα- 

λουμένη τρυφή, δεύτερον ὕδρις,, τρίτον ὄλεθρος, ὅθεν 
ἐκ παντὸς εἴργειν τε χαὶ ἀπωθεῖσθαι τὴν τρυφὴν χαὶ 

συνεθίζεσθαι ἀπὸ γενετῆς σώφρονί τε χαὶ ἀνδριχῷ 

80 βίῳ, δυσφημίας δὲ πάσης χαθαρεύειν τῆς τε σχετλια- 
στιχῆς χαὶ τῆς μαχίμου χαὶ τῆς λοιδορητιχῆς χαὶ 
τῆς φορτιχῆς καὶ γελωτοποιοῦ. (172) Πρὸς τούτοις 

ἄλλο εἶδος δικαιοσύνης χάλλιστον χατεστήσατο, τὸ 
νομοθετιχίνψ, ὃ προστάττει μέν, ἃ δεῖ ποιεῖν, ἀπαγο- 

40 ρεύει δέ, ἃ μὴ χρὴ πράττειν, χρεῖττον δέ ἐστι χαὶ 
τοῦ διχαστιχοῦ - τὸ μὲν γὰρ τῇ ἰατριχῇ προσέοιχε χαὶ 
νοσήσαντας θεραπεύει, τὸ δὲ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ νοσεῖν, 
ἀλλὰ πόρρωθεν ἐπιμελεῖται τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὑγείας. 

Τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος νομοθέται πάντων ἄριστοι 
45 γεγόνασιν οἱ Πυθαγόρᾳ προσελθόντες, πρῶτον μὲν 

Χαρώνδας ὃ Καταναῖος, ἔπειτα Ζάλευχος χαὶ Τιυά- 
ρατος, οἱ Λοχροῖς γράψαντες τοὺς νόμους, πρὸς τούτοις 
Θεαίτητος χαὶ “Ελιχάων χαὶ ᾿Αριστοχράτης χαὶ Φύ- 

τιος, οἶ Ῥηγίνων γενόμενοι νομοθέται, Καὶ πάντες 
δ0 οὗτοι παρὰ τοῖς αὐτῶν πολίταις ἰσοθέων τιμῶν ἔτυ- 

γον. (1.4) Οὐ γάρ, καθάπερ ἩἩράχλειτος γράψειν 
᾿Εφεσίοις ἔφη τοὺς νόμους, ἀπάγξασθαι τοὺς πολίτας 
δθηδὸν χελεύσας, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς εὐνοίας καὶ πο- 

«--- υ 

2 ὰ 

(3256 ---τ δι. 

εἶβφις ἰδ θογὶ ὑπϑδὶὶ, ἰδ υἱ πογαι Ὠη!]}]υπὶ δυξ ἐπ  ατὲλ δδ- 

σεγοηὶ δυΐ οὐοἰάετοιΐ δυὶ οὐμηράεγοηΐ. (69) Ουὲ ἰξῆπι 

Εἰϊπὶ ἀπ πη ]} 0.8 οἰἶδη), υἱ χυδὲ ἰἰδάδιι ποδίδοιει εοαισδεδὲ 

Εἰεπηθηίἰ5, οομηπιυηίθαα α πορίϑουπι Υἱίδε ὑοπεδοῖο ἔγαδωῖων, 

ἰιοπλῖη65 δοοίδυϊξ, φυδοῖο πιδρὶβ ποοοβδί υὐϊμοξω εἰς «ἐλὴῤ- 

"ϊν|ϊ, φυΐ εὐ υϑάοπη δρθεϊεὶ δηΐπιδο, τι οπδιίθχς ἔδει ές 

ΔΓ εἰρα5 δυηὶῦ Ραίοὶ δΐης, ᾽πε δὴν οὐ ὁ μεϊεῦρω 

τηδχ 6 ργοργίο ἀεογνδίαπι ἰηἰγοδυχίεδο. δοὰ χυοιΐραι 

ΤΑΌΪ [08 δῦρα Ροουπΐδε ἱπαϊσοη(ίδ δ ἰδ) κίς ἀροπάσαι δάσια, 

[πσ οἰΐδπὶ τη8]0, ἱπίεγοθάθηία τοὶ [δεν δγὶς ἀξεροιοδίοιο, 

ἐρτγορίο ργοθροχὶ, ᾿ἰθογ θυ8 δυπιρ  θα5 “1 τὰ [5:28 θεάς 

. δἰ δίπηδί οοπιραγαϊβ. - Ἐξέ δηΐπη οἸ)ηΐπο οπγηῖξ Βοῶ οι ξειλῖΣ 

αἰν" δ{15 ργίποὶρίαπι γι518 τεὶ ἀοπηεβίΐςξε ἀϊεροβίξῖο, χφαῖφφε 

αυτπλ ὃχ ἀοιηΐθι8 οἰν δίοβ οοποίυδηίυγ. (1:0) Αἱπααὶ 

ἰεϊυτ, Ῥγίμαρογδπν ἔρθυπι, ροείχυδηι ΑἸςαῖ, ηαὶ ἃ ἴεξ- 

ἤοπο δρυᾷ 1,δορἀδοπηοηΐοβ ρεγδοίδ γοὰυχ πυογίετῃ οὐδοσαΐ, 

Ὀοπογῦπι Πογρα  ἰδίθη δα βεοῖ, ἤοὰ ϊποζοσω αὶ 2} τεὶ 

[Δ ἰδ γὶβ ἀἰβρθηϑδίίοηα ΖΌΔΠὶ ἃ ρῥἰ]οεορΐα δάαιϊγαίδοιειι 

ἐχοϊΐαθθα, αυΐπ εἰ, 4αυπι Ὀχοόγοῖ ἀυχίεδεῖ, πδίδιη τη 
ἴδ πὶ, 4028 ροβίοδ Μεπουὶ Οτγοίουϊδίδε ηυρεῖΐ, ἰξ οὐ- 

οδ856, υἱ Υἷγρο σΠογίβ ργβδοββαῖ, τυ 0] υοτο ἰθίον οἂς, 4Σ 

δὰ δτδ8 δεοδάθθδηΐ, ργίμηυπι ἰοσυπη οὐϊίποτεῖ, Μείςροα- 

{ἰπο5 ἀδηίφυθ πιοπγογίαπι Ργίμαρογοο ροβίοτο δάδος ἴδε- 
ΡΟΓΘ γϑρογδηΐοβ ἀοτησπι ααυϊάδε ο)υ5 ἰοπηρίυτα Οεγοσις, 

δηρίρογίυμη ἃιίεπι Μυβοιπὶ δρρε! δνΐθοθ. (171) Ονο- 

πἷδπιὶ Ὑ6ΓῸ οἰΐαπι ἰαβϑοϊυϊα οἱ Ἰυχυτγίᾶ δίᾳυς Ισστπν οοαἴετο- 

Ρίυ5 δὰ ἐπ} 5{{{Ὶ8ΠῈ 588ρ 6 ΠυΠΊΘΓΟ ἱπηρο!]!] δίς, ἰάδο φυοῖκε 

Ῥγοϊρίοθαί, Ἰεσὶ οροῆι Γογοηάδη οἱ χιοά Ἰεσὶ δά τοσεαῖαν 

ἱπιρυσηδηάυπ 6556. Ηΐηο εἰΐδηι ᾿ΐΔ τ)8]8 ἀϊε γι οο δὲ, αἱ 

Ὀγίπιυπι θογυη ἰῃ ἀοπλ0β δίαιο οἰ τ᾽ δῖο5 56 ἰποίηπδγο ἴα χο- 

γἷδ βοϊεγεῖ, δεουπάυμ Ἰαϑεϊ να, ἰογίϊ αν ἱπίογ 5. ἰάοοχος 

δγοθῃἀππι ΡΓΟΓῸΪ οπμμΐθυβ πιοάϊς γερο] οθὰυπιχοδ Ια τῦπα 

οἱ βοῦγίδ 8ἃο. Υἱγῖ!ϊ υἱἕέθ ἃ ργίπιᾶ παι τὶ δῖα ἱπδυθεεον πως 

6556, ργΓδοίογΓοδ 06 δὐκιηρηάυπι 80 οπμηΐ πιδίοἀϊοοῶλ δε 

ἰδπηθη Δ} }}} φυᾶπι τίχοβα οἱ οομίυπιο! 0858 οἱ ἱπιροείοδδ εἰ 

δουγΓΙ] ϊ. (172) Αἀ Πῶθε δίίδπη ρυϊεδογτίπιδεν σοσειταὶϊ 

05 Π|ω δροοέδηι, Ἰορἰβἰαίοτίδιι., φαε (δοϊειὰδ φυλόδεα ρεα- 

εἰρὶ!, (υρίομἀα γογὸ νοίδὶ, οἱ ἰρβὸ ἰυὰϊοίδ!! ἰοαρε οὶ μες- 

δίδητίοῦ : πδδο δῃΐπι 5: τ}}}}8 65 τηράϊοῖπδο, 4υῶ ἀὐζτοῦοε 

ουγαῖ, }||Δ ΥΟΓΟ ΡΓΟΓΒῸβΒ πο ϑρτγοίδγε εἰηὶϊ,, εβοὰ διηίΐει:» 

δδηϊδιϊ ὁ Ἰοπρίπαυο ργοβρίοἶῖ. Ουοά ᾳυυπι ἰδ εβδεῖ, ἰε- 

Εἰδ]δίογοβς οτηπίιπ) ορίϊπιὶ 6 ΡΥΓιδροταΣ βοδιοὶδ ρεοάϊετγυδῖ, 

Ργίπιι ΟἸδγοηἀδ5 Οδί ποηβὶβ, ἀείηδο Ζαϊδυςυς οἱ Τίιαλλ- 

γδίυβ, φυΐ [ιοογοηϑῖθιυ5 6 σ65 ἰυϊογυηξ, ργδῖος πος Τῆεα:- 

(εἴυ89 εἰ ΗεἸοδο οἱ Ατίβίοογαίος. οἱ Ῥηγίυς, ἃ χφυϊθα 

ἈΠΕΟρΙπὶ 6265 δοσορογιηΐ. Αἰαυο ἰἰἰ οὔγηδα ἃ εἰτίθης ςοἷ5 

ἀἰνίποδ ἸΟπογοθ δάθρίΐ βυηΐ. (73) Νοὺ οηἰ, φυοαδά- 

τηοάυσπῃ ἨοΓγδοὶ 5 ΕΡἢ65115 56 [6765 5ογρί υΓΌΓ. 6886 αὐτο, 

εἰνίθυ8 οὐηϊθυ5 δὰ ἰδαιυουπι διημαπαιϊβ, 56 πνι}12 τπξὰ 

"δ μοΥ Ια Οἱ 546 γδιϊοηΐβ βοΐ [ἃ 1665 ίεγτο ΠΟ ΔΕ 



(304 --- 370.) 

λιτικχῆς ἐπιστήμης νομοθετεῖν ἐπεχείρησαν. Καὶ τί 
, δεῖ τούτους θαυμάζειν, τοὺς ἀγωγῆς καὶ τροφῆς ἐλευθέ- 

ρας μετέχοντας; Ζαμόλξις γὰρ Θρᾷξ ὧν χαὶ Πυθαγό- 

Ἴρου δοῦλος γενόμενος χαὶ τῶν λόγων τοῦ Πυθαγόρου 
δ διαχούσας, ἀφεθεὶς ἐλεύθερος χαὶ παραγενόμενος πρὸς 

τοὺς Γέτας τούς τε νόμους αὐτοῖς ἔθηκε, καθάπερ χαὶ 

ἐν ἀργῇ δεδηλώχαμεν, καὶ πρὸς τὴν ἀνδρείαν τοὺς 
πολίτας παρεκάλεσε, τὴν ψυχὴν ἀθάνατον εἶναι πείσας. 

ἔτι χαὶ νῦν οἱ Γαλάται πάντες χαὶ οἱ ἹΓριθαλλοὶ χαὶ 

10 οἱ πολλοὶ τῶν βαρδάρων τοὺς αὐτῶν υἱοὺς πείθουσιν, 
ὡς οὐχ ἔστι φθαρῆναι τὴν ψυχήν, ἀλλὰ διαμένειν τῶν 
ἀποθανόντων, χαὶ ὅτι τὸν θάνατον οὐ φοθητέον, ἀλλὰ 
πρὸς τοὺς χινδύνους εὐρώστως ἑκτέον, Καὶ ταῦτα 
παιδεύσας τοὺς Γέτας χαὶ γράψας αὐτοῖς τοὺς νόμους 

15 μέγιστος τῶν θεῶν ἐστι παρ᾽ αὐτοῖς. (174) ΓΕτι τοίνυν 
ἀνυσιμώτατον πρὸς τὴν τῆς δικαιοσύνης χατάστασιν 
ὑπελάμθανεν εἶναι τὴν τῶν θεῶν ἀρχήν, ἄνωθέν τε ἀπ᾽ 
ἐχείνης πολιτείαν καὶ νόμους, δικαιοσύνην τε χαὶ τὰ 
δίκαια διέθηχεν. Οὐ γεῖρον δὲ καὶ τὰ καθ᾽ ἕκαστον 

40 ὅπως διώρισε προσθεῖναι, ᾿Γὸ διανοεῖσθαι περὶ τοῦ 

θείου. ὡς ἔστι τε καὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος οὕτως 

ἔχει, ὡς ἐπιδλέπειν χαὶ μὴ ὀλιγωρεῖν αὐτοῦ, χρήσι- 

μὸν εἶναι ὑπελάμθανον οἱ Πυθαγόρειοι παρ᾽ ἐχείνου 
μαθόντες. Δεῖσθαι γὰρ ἡμᾶς ἐπιστατείας τοιαύτης, 

825 ἦ χατὰ μηδὲν ἀνταίρειν ἀξιώσομεν, τοιαύτην δὲ εἶναι 
τὴν ὑπὸ τοῦ θείου γινουένην εἰ γάρ ἐστι τὸ θεῖον 
τοιοῦτον, ἄξιον εἶναι τῆς τοῦ σύμπαντος ἀρχῆς. Ὑύρι- 

στιχὸν γὰρ δὴ φύσει τὸ ζῶον ἔφασαν εἶναι, ὀρθῶς 
λέγοντες, καὶ ποιχίλον χατά τε τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς 

80 ἐπιθυμίας χαὶ χατὰ τὰ λοιπὰ τῶν παθῶν δεῖσθαι 
οὖν τοιαύτης ὑπεροχῆς τε χαὶ ἐπανατάσεως, ἀφ᾽ ἧς 
ἐστι σωφρονισμός τις χαὶ τάξις, (175) ἴθοντο δὴ δεῖν 

ἕχαστον αὐτῶν συνειδότα τὴν τῆς φύσεως ποιχιλίαν 
μηδέποτε λήθην ἔχειν τῆς πρὸς τὸ θεῖον ὁσιότητός τε 

835 χαὶ θεραπείας, ἀλλ᾽ ἀεὶ τίθεσθαι πρὸ τῆς διανοίας ὡς 
ἐπιθλέπον τε χαὶ παραφυλάττον τὴν ἀνθρωπίνην ἀγω- 
γήν. Μετὰ δὲ τὸ θεῖόν τε χαὶ τὸ δαιμόνιον πλεῖστον 
ποιεῖσθαι λόγον γονέων τε χαὶ νόμου, χαὶ τούτων 
ὑπήχοον αὑτὸν χατασχευάζειν, μὴ πλαστῶς, ἀλλὰ πε- 

40 πεισμένως. Καθόλου δὲ ᾧοντο δεῖν ὁπολαμθάνειν, 
μηδὲν εἶναι μεῖζον χαχὸν ἀναρχίας " οὐ γὰρ πεφυχέναι 
τὸν ἄνθρωπον διασώζεσθαι μηδενὸς ἐπιστατοῦντος. 

(176) Τὸ μένειν ἐν τοῖς πατρίοις ἔθεσί τε χαὶ νομίμοις 
ἐδοχίμαζον οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι, χἂν ἦ μικρῷ χείρω ἑτέρων" 

450 τὸ γὰρ ῥᾳδίως ἀποπυδᾶν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων νόμων 
καὶ οἰχείους εἶναι καινοτομίας οὐδαμῶς εἶναι σύμφορον 
χαὶ σωτήριον. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα τῆς πρὸς τοὺς 
θεοὺς ὁσίας ἐχόμενα ἔργα διεπράξατο, σύμφωνον ἕαυ- 
τοῦ τὸν βίον τοῖς λόγοις ἐπιδειχνύων᾽ οὐ χεῖρον δὲ 

δ0 ἑνὸς μνημονεῦσαι. δυναμένου χαὶ τὰ ἄλλα σαφῶς 
ἐμφαίνειν. (177) ̓ Ερῶ δὲ τὰ πρὸς τὴν πρεσθείαν τὴν 
ἐχ Συῤάριδος εἰς Κρότωνα παραγενομένην ἐπὶ τὴν 
ἐξαίτησιν τῶν φυγάδων ὑπὸ Πυθαγόρου ῥηθέντα καὶ 
πραχθέντα. ᾿Εχεῖνος γάρ, ἀνῃρημένων τινῶν τῶν 
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δυηΐ. Ὑογυπὶ αυΐὰ ᾿ο806 ΠΗΙΓΟΠΊΙΓ, υΐ οἱ οἀυσαίΐ 5βυηΐ 

οἱ υἱχογυηί Πἰογα  ογ ὃ ΖδηιοΟΙ χὶβ οπἷἶπὶ ΤΊΙΓΑΧ, Ῥγίμαρογιε 

ΒΕΓΥῺΒ ἃ0 ἀἰδοίμυ! 8, Π8Π0. Πηΐδϑυϑ δίαυα δά Οοίδβ γΓουογδυβ 

ἰοροδ ᾿ρϑὶδ {}} δἷοι! [πἰ {0 ἀϊχίπιυς, οἱ δα (οὔ ἀπ 

ΡΟρυΐάγθ8 δι105 ἱηοίίδνυνι!!, ἀυπὶ δηΐτηδ ἰΐ8 ᾿ΠηΠηοτ δ᾽ δίθ 

ρογϑυδϑί. πάσα οἰϊδπηηυ πὶ (αἰαΐδο ΟΠηη68 οἱ Τυῖθα}}} οἱ 

8}}1} πη 1 θαγθαγογαπ) Πἢ 6 ΓΟΒ 8.08 ποι αππΐ, αἱ ἐγοάδηϊ, 

ΔΗΪΠΊΔΠ) ΠΟῊ ΡΟβ886 ἰπίογίὶγα, 86 πηογίυ 8 Βρογϑί [6 Π} ΓΩᾶ- 

ΠΕΓΘ, 866 ΠηΟΓίδσΠ) ροΓΓ πηοδοθηάδηι, 86 (γί 6 Γ ο286 ρογὶ- 

οὐ} 8 οὐουγγ πάσῃ). Οὐδὲ αιΐὰ Οεΐᾷ5 ἀοουϊξ, ᾿οχοθαῦο 

ἰρϑ5ῖβ 1}, δου δρυὰ ᾿|]08 ἀθογυπι πηᾶχίπηυϑ8. ( 174) 78 

ΕΠ Δ οἰβδίπγυπ) δὰ 580} πάδηη [υ5{{{|4π| ἀδογθηι ἱηγροτγίιπη 

σοηϑοθαῖ 6856 ῬΥΓΠΔβοΓγᾶ5, θοη16 ἰδπαυδηι ρείηοὶ ρίο 8ι8 

τ Πρ. Ὀ] οδπι Ἰοβο5 488 οἱ [υ8{{{|8Π| οἱ 1.8 σοπβί υξ. Νϑηθα 

δΙἴσηυπὶ Πιογὶΐ, αυ ργαοορογίί βἰησιΐα δαϊΐοογο, δ. ]} οοξ 

οορί(Αἰἱοηοπι, 6856 ἀἰνίηυπι πυπηθῃ δίαῃα ἰΐᾶ 86 σόγογα ΟΓΚΆ 

᾿νυπιδηι πὴ 96 η18, υἱ ἰὰ ἰηϑρίοἰαί, χη πη 406 πορ] ραξ, 80 

ἶρθο οδἀοοίί ΡῬγίπδρογοὶ ρ]υγίπηαπὰ υ{}}Π{4186 ἰῃ 86. Δ ΘΓΟ 

δχ δι δρθπί. Ηυ]υϑηηοαϊ οηΐπὶ Γορὶ πιΐπα ΠΟ 8 Ορ8 6886, 

ουἱϊ ηυ}} 6 πι1.5 γοίγασδτγὶ Δι ἀοϑταυ8, ἴΑ]6 δι} 6 Π) 6556 Γαρὶ- 

τηθη αἰνί εἰ πυμπϊηΐβ : 4υοὰ αὐυση} ἰδηΐιΠ) δἰ(, ἐΐσηιπὶ 410- 

4υ6 6866, 4αυοἀ ὑπ᾿ γοΓγαὶβ ἱπηρογοῖ. Πθοΐα δηΐῃ δὸ ἰἰ5 ἀϊείη 

688, ργοίογν) 6586 πδίυγδ 808 8η͵Π|8] δίαιιο ἰηο} παίΐ 0} 6 

εἰ ουρἰἀ ἰἰϊθυ8, δ||8106 δήσεις 0.8 γϑγίαπι, ἰάθοαι6 ορυβ 

ὨΔΌΘΓα (4}} ἱπιροῦγὶο δίφυδ ηὐἱπαίίομο, ἃ 4.8 πιοάογδίίο οἱ 

ΟΓἕῸ ρτουθηΐγοεῖ. (475) 1ἴδαυ8 εχ ϑ[ππᾶυδηΐ, ὑπηπηαιθηι- 

406 ΘοΥΓυπῚ παίυγδ 8 ̓ 0}}08 ναγοιδεΐδ σοηϑείυπ) ὨυΠΠ18Π) 

ρῥἰοἰδίϊ8 ουξιδαυς αἰ ν᾽ ἱ ΟὈΪ γίδεὶ ἄσῦογα, δοὰ 86 ἀπ πγϑηί(ὶ 

Β[188 ΡΓΟΡΟΠΟΓΟ ΠυΠΊ6η, ἰδηαυδπὶ ᾳυοὰ Ποπηΐηι1Π} δοίϊο δ 8 

οὔκογυοῖ οἱ ουβίοἀΐαί. Ῥοκβί ἀ605 γϑῖο οἱ ἀδριηοηθβ π)ᾶχὶ-- 

ἴὯ8Π| ρᾶγοηΐυπ) οἵ Ἰοσυπ) γαϊοποπὶ πδῦσγο, ἰΐδαι6 1118 ΠΟ 

δἰ πιυ]δίθ, 8δ6 ἃ 6χ δῃΪΠ10 6846 Οὐβοαυοπάυπι. Οπμηΐπο ΥΈΓῸ 

βίδίυ θδηξ, δηδγο  }ἶδη) τ Δ] ΟΓΌ ἢ) ΟΙ ἢ Ἶ 1 τ δΧΙ ΠΌΤ, 6880 

᾿υά! οδηάδῃι : ποηΐῃδ Θηΐπὶ ἱπιρογίυπι ΟὈ ΓΙ ποη [6 88 Ὁ} Π| 6866 

ΠΟΙ ῬΟ856 Ποιηΐῃοη).. (176) 1ἰά πὶ υἱγὶ ἰἱῃ ραίγὶ 5 Ἰοχί θυ. 

οοπδυσίυἀϊηἰδυδαυθ ρογβίληυπι 6886 οοηδοῦδηΐ, οοίογίβ 

᾿Ἰοοί ἀοίογίογίθυ.5 : πᾶπὶ ποαῦδ υ{1}1{4{| παχὺς δ] υἱὲ ρῃ Ὁ] 1088 

ΟΟΠΒΌ]ΟΓα 608, 4] ἃ ἰομίθυ5 τοσορίϊβ ἀδδοϊδοθηίοδ ὩΟΥ͂ΪΒ 

γΟθυ8 δίυοδηί. Οοίεγυπι ΡυΓιδφογᾶΒ πηι 8 οἱ 8}18 ρἱοἰδί δ 

ἴῃ ἄσυμ ἀοσιπιοηία ἀράϊξ, ἀοοίτίπδηη 808π| ἰρ88 808 Υἱΐδ 

σΟΠΙΡΓΟΡ8ΠΒ : ΠΟ} 8Ὁ5 γα [6 η {ὈΘΓΙΐ, υπίυ8 ἀπηΐαχδί Π|6- 

τηΐηΐ8ε6, συοὰ το] αυδ φυοαῦδ εἰγ!ςο ΠΠΠυδίγαί. ((77) Ὀ] οδ πη 

αυϊὰ, φυυπὶ Ἰοσαιὶ ΘΥθδγί 6 σγοίοθοῃ δὰ γοροίθηοϑ 6χ ἢ 63 

δανρηϊδδοηΐ, ΡΥ ΓΠϑρογαϑ ἀἰχογὶΐ δίᾳυο (ἐοογὶ(. Ευσγδηϊ οηΐπ) 

οχ (Δ γῖ Ὀ0}.5 50}.}8 4] 8Π| ἃ ᾿ορ8}}5 ἰ5[ἰ5 ἱπιογίοοί!, δίψυο 
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μετ᾽ αὐτοῦ συνδιατριψάντων ὑπὸ τῶν ἡχόντων πρε- 
σθευτῶν, ὧν ὃ μὲν τῶν αὐτοχείρων, ὃ δὲ υἱὸς τετελευ- 

τηχότος ὑπ᾽ ἀρρωστίας ἢ [τινὸς] τῶν τῆς στάσεως μετε- 
σχηκχότων, ἔτι μὲν τῶν ἐν τῇ πόλει διαπορούντων; 

6 ὅπως χρήσονται τοῖς πράγμασι, εἶπε πρὸς τοὺς ἑταί- 
ρους, ὡς οὐχ ἂν βούλοιτο μεγάλα πρὸς αὐτοὺς διαψωνῇ;- 
σαι τοὺς Κροτωνιάτας, χαὶ δοκιμάζοντος αὐτοῦ μηδ᾽ 

ἱερεῖα τοῖς βωμοῖς προσάγειν ἐχείνους χαὶ τοὺς ἱκέτας 

ἀπὸ τῶν βωμῶν ἀποσπᾶν, προτελθόντων δ᾽ αὐτῷ τῶν 
10 Συθαριτῶν χαὶ μεμφομένων, τῷ μὲν αὐτόχειρι: λόνον 

ἀποδιδόντι τῶν ἐπιτιμωμένων ᾿οὗ θεμιστεύειν ἔφησεν 
(ὅθεν ἡτιῶντο αὐτὸν ᾿Απόλλω φάσχειν εἶναι, παρὰ τὸ 

χαὶ πρότερον ἐπί τινος ζητήσεως ἐρωτηθέντα « διὰ τί 

ταῦτά ἐστιν; » ἀντερωτῆσαι τὸν πυνθανόμενον, εἰ χαὶ 
ι6 τὸν Ἀπόλλω λέγοντα τοὺς χρησμοὺς ἀξιώσειεν ἂν τὴν 

αἰτίαν ἀποδοῦναι :), (178) πρὸς δὲ τὸν ἕτερον, ὡς ὦετο, 
χαταγελῶντα τῶν διατριβῶν, ἐν αἷς ἀ ἀπεφαίνετο Πυθα- 
γόρας ἐπάνοδον εἶναι ταῖς ψυχαῖς, χαὶ φάσκοντα πρὸς 

τὸν πατέρα δώσειν ἐπιστολήν, ἐπειδὰν χαὶ εἰς ἅδου 
40 μέλλη χαταθαίνειν, χαὶ χελεύοντα λαθεῖν ἑτέραν, ὅταν 

ἐπανίη παρὰ τοῦ πατρός, οὐχ ἔφη μέλλειν εἰς τὸν τῶν 

ἀσεδῶν τόπον παραθάλλειν, ὅπου σαφῶς οἷδε τοὺς 
σφαγεῖς κολαζομένους. Λοιδορηθέντων δ᾽ αὐτῷ τῶν 
πρεσθευτῶν, χἀχείνου προσάγοντος ἐπὶ τὴν θάλατταν 

25 χαὶ περιρραναμένου πολλῶν ἀχολουθούντων, εἶπέ τις 
τῶν συμθουλευόντων τοῖς Κροτωνιάταις, ἐπειδὴ τὰ 

ἄλλα τῶν ἡχόντων χατέδραμεν, ὅτι χαὶ Πυθαγόρα 
προσχόπτειν ἐπενοήθησαν, ὑπὲρ οὗ, πάλιν ἐξ ἀργῆς, 

σπερ οἷ μῦθοι παραδεδώχασιν, ἀπαντων ἐμψύχων 
80 τὴν μὲν αὐτὴν φωνὴν τοῖς ἀνθρώποις ἀφιέντων, μηδὲ 

τῶν ἄλλων ζώων μηδὲν ἂν τολαήσειε βλασφημεῖν. 
(ι79) Καὶ ἄλλην δὲ μέθοδον ἀνεῦρε τοῦ ἀναστέλλειν 
τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τῆς ἀδιχίας, διὰ τῆς χρίσεως 

ὧν ψυχῶν, εἰδὼς υὲν ἀληθῶς ταύτην λεγομένην, 
85 εἰδὼς δὲ χαὶ χρήσιμον οὖσαν εἰς τὸν φόθον τῆς ἀδι- 

χίας. Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀδιχεῖσθαι δεῖν παρήγγελλεν 

ἢ χτείνειν ἄνθρωπον (ἐν ἄδου γὰρ χεῖσθαι τὴν χρίσιν), 
ἐχλογιζόμενος τὴν ψυχὴν χαὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς χαὶ 
τὴν πρώτην τῶν ὄντων φύσιν, Βουλόμενος δὲ τὴν ἐν 

40 τοῖς ἀνίσοις καὶ ἀσυμμέτροις χαὶ ἀπείροις πεπερα- 
σμένην καὶ ἴσην χαὶ σύμμετρον δικαιοσύνην παρα- 
δεῖξαι χαὶ ὅπως δεῖ αὐτὴν ἀσχεῖν ὑφηγήσασθαι, τὴν 
δικαιοσύνην ἔφη προσεοικέναι τῷ σχήματι ἐχείνῳ, 

ὅπερ μόνον τῶν ἐν γεωμετρίᾳ διαγραμμάτων ἀπείρους᾽ 

45 μὲν ἔχον τὰς τῶν σχγυμάτων συστάσεις, ἀνομοίως δὲ 

ἀλλήλοις διαχειμένων, ἴσας ἔχει τὰς τῆς δυνάιλεως μ᾽ ις ᾿ἣ ᾽ Δ ἰ ᾿ 

4 Α ΓΟ Ἁ 

ἀποδείξεις, (180) ᾿Επεὶ δὲ καὶ ἐν τῇ πρὸς ἕτερον ἡ ρεία 

ἐστί τις διχαιοσύνη, καὶ ταύτης τοιοῦτόν τινα τρόπον 
, - “Ὁ - -Ὑ 

λέγεται ὕπο τῶν Πυθαγορείων παραδίδοσθαι. Εἶναι 
} Α Ἁ ν 4 η Ψ 

0 γὰρ χατὰ τὰς δαιλίας τὸν μὲν εὔχαιρον, τὸν δὲ ἄχαι- 
“« φ ’ « λό.» ν ρον, διαιρεῖσθαι δὲ ἡλιχίας τε διχφορᾷ χαὶ ἀδμώματι 

χαὶ οἰχειότητι τῆς συγγενείας χαὶ εὐεργεσίας, χαὶ εἴ τι 

ἄλλο τοιοῦτον ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους διαφοραῖς ὃν 

ὑπάρχει. Ἔστι γὙὰο διαιλίας εἶδος, ὃ φαίνεται νεω- 

(του-- σι 

ὑπ05 αιϊάδιῃ Ἰεραίογυπη οὐρθπι ργορείδ τὔϑπα μοτρεῖν- 

νεγαῖ, δἰἴυβ ἢ] 0.8 ογδί θόγιιπὴ δου), φυΐϊ σοα οδεε δστω- 

ἰδνεγαηΐ, (δίοαυο παίιγα!! ροσί δχϑιϊπεῖϊ, Οὐ δός ὧε- 

᾿ϊθογαγοηΐ Ογοϊοιηϊαία; αυϊὰ (ΔοϊῸ ορι!δ5 δἰβεῖ, Ῥψτέμδροσιε 

ἀἰδοίρυ]ϊα δυΐα αἰχὶί, δ] ποῦ ρίδοεγε, φυο Οτοξοαιδὲν 

ἰδηΐορεογο συ ἢ} } 15 ἀϊδοορίαγοηΐ : 500 φυΐρρο ᾿πἀϊείο νἱεδσαν 

ἃγὶβ διηουογα 80 ΒΌΡἢΠ 065 ἰηὰδ δροίγαμοεο Ὡοα δέβο εἰς 

οοποράοηδυπι. 564 αυθπὶ Ἰρϑυπὶ ϑυθδγίί( 5 οοανοθαίγενς 

ἙΠΟΠασοίδηῖο5, ἰιοιηϊοἰ 5 αυϊήάοπι οὐήδοῖδ δὲ δὲ ὁ κα σπεκοδῦ 

ΠΟ ἀδγα 86 γεβροῆϑυπὶ ἀϊχὶ! (πάρ οὰπὶ ἱπουεαθαπῆ, πϑοά 

86 ΑΡΟΠΠΠεπ 6856 ͵δείδγεί, φαυπι δηΐοδ φύσηϊο φορές δίμψας 

φυδϑιίσηθ, {π|ᾶΓα 56 Γυβ ἐΐὰ Παρόγοΐ, ἰηϊοιτοσδίας τίσξωσσοι 
ἰπἰογγοραβϑοί βοἰβοϊδηίεπι, ἤὰπὶ εἰ Αρο! ΐποσῃ τεὶϊοῖ, ἃ 
ηυοά ογδουΐυπὶ οὐ! ἰδοοί,, οᾶμοϑδπ ραϊείδοογα 3), ( 11:8) δςεει 
Υὸγο,, 40] βοἰιοίδϑ οὐδ, υἱ ρυίαραί, ἰγγίσυγας, χυϊας τειῶ- 
ἴυπι δηϊπηάγυπ) ἃὉ ἰπίογὶ5 ἀοοοθαῖ, 6 ἢ Π1 γα {ΠΠ1 ἴθ οὔτω 
ἦ8π| ἀδβοθηθατο δὰ ρδίγοπη βδυσπι ἀδίατ πη ἐσϑὸ ἄχογω, 
δίχψυς ἵπι]6 γεπηθαίιγαπι ἃ ραῖγα γοβροπβογίδς Ξτογο ἢξδό- 
γί, γέβροπαξ, οἰ] ργοροϑίϊυπι ΠΟῚ 6856, δι] ἰπωρδογιαε 
ἐ0 68 ρτγοιεἰπαὶ, ἿΪ ργοῦθ βοίγοῖ ρεηϊγὶ ποπιϊεϊας. Οαὐταυ 
δυΐεπι [651] σοηνίοϊ ἐπ {Π πὶ Ἰαοόγοπί, ἰμόθηιθ πρα ες 
οοπ  δη 10.8 δ πιᾶγα ργοσοάογεί οἱ 56 Ἰυξίγαςοοι, φυμέχδα 
θχ 5, 4 Οτγοϊοηία ἰδ ἃ σοπ5}} 115 ἀγδηΐ, ροεῖφυϑην ἴῃ ςεΐεσα 
ἰερδίογαι ἰπτθοῖυ5 δϑὶ, δι θεῖς, Ργ.Ππασογδτω φυοψιμε οοὔ- 
ὙΠ Ιδσοβθογθ ἄρσγοβθ05 6536, οὐ ὑγυϊοτυτα υκίεσὰ 
δηΪ Π)Δ] πὶ Π]υπὶ πιδ] θα ΐοογα δυξγαπι ἰοτοῖ .81|, υἱ ρεϊτηδς 
δοοίαϊδ56 (δ 0} }5 ἰγαίίυτ, οπχπΐδ ἀπίτηδία ἀθῶο ἐμπαθῶς 
τοῦ ἰοηυογοηίυγ, (79) Βορρογίί δ᾽ ίδπι ηυορηῦς τίδαι, 
4υὰ Ποπιίπεθ 8ὺ ἰπ)υ5(ἰ{ἰὰ γανοοσδγοῖ, ρΡιοροσὶῖο δημπιλααο 
}υάϊοίο, φυοὰ εἰ νογε ἀοοοτγὶ ἰπίοϊοχίὶ, οἱ δὰ ἰἢ} ϑϑτλίδοο 
τηϑίυ γοργ επ πη) ρἰ υγ πη π σοηάυσεγο. Μυ  ο ᾿δηῶς 
58.10.8 εἐ556 ἀϊοοεθαΐ, ἰηγυτγίαμν ραῖϊ φυδιν ομίπθε οζλώοτο 
(ρυὰ ἱπίογοϑ διΐμ γερο [πὰ οβ5ο γι ἠοῖ}, Ρεγρεηάεδο 
δπίπλδπὶ δἤ 1946 οϑεοη[ἴαπη οἴ ῥγιμοΐροην δα τα δὶ ἄσααι. 
ὅλιῃ 400 )υπεἸ8π) ἐπ γεθυ3 ἱποραπδ!θυς πιοαρυγδϑαιν οὥγες. 
{ἰυὰ5 εἰ ἰηδηϊεἰς ἀοίογιηϊπαίδιῃ οἱ ἑδφιυδίοηι οἱ ςοαχγωρωκα. 
γαίδη) ἀδιηοπείγαγεί, δἰ! υ οχοιρίο ᾳυορίδεη ἀοοντεοῖ, 
φυεπιδάπιοάιπι {Π|8 Ἔχθγοθηθα εββαὶ, βἰπγϊον ἀϊνὴϊ δὲν 
᾿υδΕ{|8πν 1} συγ, αυδ βοῖα ἴῃ ἀϊαργαπιπιλὶὶς ξεοουροίγκο 
ἱπἤη ἰδ5 ἀριγάγυπι ςοπιροβίἰἰοι65, ἱπιραυδι οτ συ είθια ἰδτος 
86 αἰξροκίίαθ, 5οἀ φἃ} 65. ἐραῖ!! ἀοπιοηςίται υμος ἰκλίμεα. 
(180) δα αυοηίδηγ ἴῃ οσοηξυοίυδίης αυοάχὰς οὐ Δ} 3ω:- 
{{{|4 χυαδιαπη σοηΣ 5(}ξ, ἴδ τν οἦτι5 τηοάπ ἃ Δ Στ“ 
ἰγδα τ} πῈ 6556 [δγιηΐ. Νί αὐΐγαπι τἰτοηδὲ συμ δ! τς γα οθω 
δ᾽ ἴδπῃ ομρογϊυπᾶπι 6556, δ] ἰᾶπη ἱπιρογίυηδηι) ν δὲ ἀϊῆκετε 
ἰνὰς ἰηΐογ 56 αἰ γογϑιαΐα δίδιὶβ οἱ ἀἰσηϊδιὶς οἱ προυξολικξδις 
οἱ πιογι γι), οἴ 5ἱ φυϊὰ ργαίαγοα εἰδογι μην ἰμῖος μοαχμον 
οσοιγγίί, [1556 δηΐπλ οοηνίοίυβ αυοά απ) ρεηυς, 49θο ὦ 
αν ηδ ἐγ Σιν ηο1}} υἱδίυγ, πες κὶ ππροϊαπυδο κι- 
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τέρῳ μὲν πρὸς νεώτερον οὐχ ἄχαιρον εἶναι, πρὸς δὲ 
τὸν πρεσθύτερον ἄχαιρον " οὔτε γὰρ ὀργῆς οὔτε ἀπει- 
λῇς εἶδος πᾶν οὔτε θρασύτητος, ἀλλὰ πᾶσαν τὴν 
τοιαύτην ἀκαιρίαν εὐλαδητέον εἶναι τῷ νεωτέ 9 πρὸς 
τὸν πρεσθύτερον. (181) Παραπλήσιον δέ τινα ἦι χαὶ 
τὸν περὶ τοῦ ἀξιώματος λόγον" πρὸς γὰρ ἄνδρα ἐπὶ 
καλοχαγαθίας ἥχοντα ἀληθινὸν ἀξίωμα οὔτ᾽ εὔσχημον 
οὔτ᾽ εὔκαιρον εἶναι προσφέρειν οὔτε παρρησίαν πάλιν 
οὔτε τὰ λοιπὰ τῶν ἀρτίως εἰρημένων. Παραπλήσια 
δὲ τούτοις καὶ περὶ τῆς πρὸς τοὺς γονεῖς διιλίας διελέ- 
γετο, ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῆς πρὸς τοὺς εὐεργέτας, 
Εἶναι δὲ ποιχίλην τινὰ χαὶ πολυειδῇ τὴν τοῦ χαιροῦ 
χρείαν" χαὶ γὰρ τῶν ὀργιζομένων τε χαὶ θυμουμέ- 
νων τοὺς μὲν εὐχαίρως τοῦτο ποιεῖν, τοὺς δὲ ἀχαί- 
ρως, χαὶ πάλιν αὖ τῶν ὀρεγομένων τε καὶ ἐπιθυμούν-- 
τῶν χαὶ ὁρμώντων ἐφ᾽ δτιδήποτε τοῖς μὲν ἀχολουθεῖν 
καιρόν, τοῖς δὲ ἀκαιρίαν. Τὸν αὐτὸν δ᾽ εἶναι λόγον 
χαὶ περὶ τῶν ἄλλων παθῶν τε καὶ πράξεων χαὶ δια- 

θέσεων χαὶ ὁμιλιῶν χαὶ ἐντεύξεων. (οὶ Εἶναι δὲ 
τὸν καιρὸν μέχρι μέν τινος διδαχτὸν χαὶ ἀπαράλογον 
καὶ τεχνολογίαν ἐπιδεόμενον, χαθόλου δὲ καὶ ἁπλῶς 
οὐδὲν αὐτῷ τούτων ὑπάρχειν. Ἀχόλουθα δὲ εἶναι χαὶ 
σχεδὸν τοιαῦτα, οἷα συμπαρέπεσθαι τῇ τοῦ καιροῦ 
φύσει τήν τε ὀνομαζομένην ὥραν καὶ τὸ πρέπον χαὶ τὸ 
ἁρμόττον, καὶ εἴ τι ἄλλο τυγχάνει τούτοις δμογενὲς ὄν. 
᾿Αρχὴν δὲ ἀπεφαίνοντο ἐν παντὶ ἕν τι τῶν τιμιωτάτων 
εἶναι διοίως ἐν ἐπιστήμη, τε καὶ ἐμπειρία καὶ ἐν γενέ- 
σει, χαὶ πάλιν αὖ ἐν οἰχία τε καὶ πόλει χαὶ στρατοπέδω 
καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις συστήμασι, δυσθεώρητον 

80 δ᾽ εἶναι χαὶ δυσσύνοπτον τὴν τῆς ἀρχῆς φύσιν ἐν πᾶσι 

ωῳ ̓  

456 

δ0 

τοῖς εἰρημένοις. ᾿Εν γὰρ ταῖς ἐπιστήμαις οὐ τῆς τυ- 

χούσης εἶναι διανοίας τὸ καταμαθεῖν τε καὶ χρῖναι 
χαλῶς βλέψαντας εἰς τὰ μέρη τῆς πραγματείας, ποῖον 
τούτων ἀρχή. (1538) Μεγάλην δ᾽ εἶναι διαφορὰν χαὶ 
σμεδὸν περὶ ὅλου τε χαὶ παντὸς τὸν χίνδυνον γίνε-- 
σθαι, μὴ ληφθείσης ὀρθῶς τῆς ἀρχῆς οὐδὲν γάρ, ὡς 
ἁπλῶς εἰπεῖν, ἔτι τῶν μετὰ ταῦτα ὑγιὲς γίνεσθαι, 
ἀγνοηθείσης τῆς ἀληθινῆς ἀρχῆς. Τὸν αὐτὸν δ᾽ εἶναι 
λόγον χαὶ περὶ τῆς ἑτέρας ἀρχῆς" οὔτε γὰρ οἰκίαν οὔτε 
πόλιν εὖ ποτε ἂν οἰκισθῆναι, μὴ ὑπάρξαντος ἀληθινοῦ 

ἄρχοντος, τῆς ἀρχῆς τε ἑχουσίων. ᾿Αμφοτέρων γὰρ 
δεῖ βουλομένων τὴν ἐπιστατείαν γίνεσθαι, δμοίως τοῦ 
τε ἄρχοντος καὶ τῶν ἀρχομένων, ὥσπερ καὶ τὰς μαθή- 
σεις τὰς ὀρθῶς γινομένας ἑχουσίως δεῖν ἔφασαν γίνεσθαι, 

ἀμφοτέρων βουλομένων, τοῦ τε διδάσκοντος χαὶ τοῦ 

μανθάνοντος. ἀντιτείνοντος γὰρ ὁποτέρου δήποτε τῶν 
εἰρημένων οὐχ ἂν ἐπιτελεσθῆναι χατὰ τρόπον τὸ προ- 
κείμενον ἔργον. Οὕτω μὲν οὖν τὸ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι 
χαλὸν εἶναι ἐδοχίμαζε χαὶ τὸ τοῖς διδασχάλοις ὑπαχούειν, 

τεχμήριον δὲ δι᾽ ἔργων μέγιστον παρείχετο τοιοῦτον. 
(ι84) Πρὸς Φερεκύδην τὸν Σύριον, διδάσκαλον αὐτοῦ 
γενόμενον, ἀπὸ τῆς Ἰταλίας εἰς Δῆλον ἐχομίσθη, νοσο- 

χομήσων τε αὐτὸν περιπετῇ γενόμενον τῷ ἱστορουμένῳ 
τῆς φθειριάσεως πάθει καὶ χηδεύσων αὐτόν, παρέμεινέ 
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ἀεγί, βἷῃ ἐγρὰ πιδ͵ογοιη παίυ, ἱπηρογί 0} 58η6 : πο δηΐπῚ 

80 οπμηὶ ἰδηΐιπ) ἱγὰ δι! σΟΠΙ ΠΕ παίἰοηἱᾷ βροοίς οπχηΐψυς 

[ογοσίᾶ, νογ πὴ ἃ ἰοία [|}|5τηο06] ἱπροτγίυπ᾽ἰαῖ6 [νο- 

πἰδ5 οὐρᾶ 50 ΠΊΟΓΘΒ ΟΔΥΘΠ(ΔΙΠ Ο586. (481) δ᾽ αλ!δαι ἀϊ- 

ξηΐ 4118 ο856 γδίϊο πο) : ΠΔΠῚ εὐπὶ Υἶἷγο, 41 84 νογᾶπη 

Υἱγίυ 5 ἀἰρηϊαῖοπι ρεγυθηϊξ, ἤθαιο ἀδοογι πη, ΠΟ4ι6 (οΠι- 

Ροδίίνυιη ἴογα, [δηλ }}Πγῖ8 δὺυΐ δ}10 οχ ργωάϊοςἰ8 τηοάο 

δρεγο. Ηΐδοθ βἰπι ἶα ἀθ οοηγαγβδίϊοηθ οὑπὶ ΡϑγοΠ  )0}8 

οἰΐαπὶ ἀβϑογοραί, ἰἰδηγψυς ἀδ θᾶ, αιιϑ ὁϑῖ εἰπλ Ὀ6Π6 Πγ6- 

γἶτ18, Ἐ596 διιίδπ) νἀγίυπι αυσοπάδιη οἱ τὴ} Π Ογπιοπὶ ὀρροῖ- 

ἰπ|{2{15 υδιπ| : 50]]}1οοἱ αιυιΐ ἰγαδοδπίυγ δίχυθ ἱηάσηοηίΐυι, 

Ραγίϊ ἢ ἰοτηροδίϊνο ἰὰ (Δσογο, ραγίϊα ᾿μἰοροβίϊνα, {1 6Π}- 

υ6 οοτυπ), ηυἱ δρρεοία ουρ! δίοαῃα οἱ ἱπιρεῖι ἴῃ γαπὶ 

αυδηηρ απ) (Θγδη(ι} Ὁ, 8108 Ορρογίυη [6 Π} ἃΞβθαυΐ, 8]10ς ἃ0 

68 δδογγᾶγθ, ἘΔηΔοπΊ]6 σοϊογογα τη οἰϊὰπη αἰοοίι) οἱ 

Δοϊοππ οἱ αἰδβροβι ἰοπυ τ οἱ οο]]οαυΐογυηι οἱ ἐοηνογβᾶ- 

Εἰομ πὶ 6536 γαϊοη6π|. (182) Ηδῃο δυΐοπι ορρογίυπ᾽ δίοηι 

ἀοσογὶ δ φυδίοηι!β οἱ σογία φυδάδη γαίΐοηο ἃς νἱὰ εἰ δγίᾳ 

ΠΟΙ ρΓΘ ΘΠ ΐ ροβθ6, υθΐγογβα δι16Π| οἵ 5᾽ ΠΡ] Ἰ οἰ 6 Γ δ! 606 

(816 π]}}}}. 

φυδϑάδηι, ἰὰ ᾳυοά οἴορᾶηϑ οἱ σοηοίπηαπι ἀεί, ἰ[01}.1"6 

Αὐπῶγογα δυίοηι ἢ} παίΐυγὰ γυοἱαἱἱ ρρα 556 488 

ἀοοογυῃ) οἱ σοησγυ})) οἱ οἱ φυϊὰ δ᾽ υἀ 1156 μοηλΠι!ΠῈ 

οδῖ. Ρείηοϊρίυπι δι 6 πὶ ἱπ ομηηὶ Γα ἀροϊδγαθαηΐ ο556 μι6- 

[ἰοϑἰςβπηυπὶ ίδπ) ἰη βοϊοη(ἰα εἴ ὀχραογίοη ἃ αυδπὶ ἰῃ σοηθΓἃ- 

(ἴοπα, οἱ γηγϑὺδ ἰῃ Ἃ0Πη0 οἵ ὕγθ6 οἱ Ἔχογοϊίῃ οἱ ἰῃ οπηηΐθιυ8 

ο)υβηοαϊ ἐογρογθυβ, πδίυτγαπι δυΐθπὶ ρεϊποὶρὶὶ ἰῃ ἰδ ἷς 

οπληΐθιι8 οορῃϊυ ρεγϑροοίυσια αἰ οἰ απ 6556. Νᾷπ) ἰη 

1:5 οἰ ΡΠ} 15 ποη τυ σαγὶβ ἰησοηὶϊ! Πα θοτγὶ, ὁχ ἰγδοίδίϊοπο ρᾶτ- 

(ἴὰπ ἰἰο!]οοῖυ ᾿ϊοίοαι!α τοοῖα 8.586411}, 40.816 οάγυ!η 

Ὀγίποὶρίαπι 51. (83) Ρ]υγίπηυπι ἃυΐθπὶ Γαίογγο οἴ γορθ- 

τοάυη) ἀκα υπηϊνογϑᾶ ΓΟΓΙΠ) ΟΠ ΐμπὶ ΠΟΙ ἰΟη6 δοίυ Πη 6356, 

8ί ργίπεϊρίυη) ποη γεοία σομῃργο οηὐδίυγ : ἰσῃογδίο θη Ϊ ΠῚ 

ΥοΓῸ ργίπεϊρίο πἰ}}}}, οἱ οἰ Πρ] οὐ ΟΡ ἀἰοδηῃ), 58η| ἀοί πο ο Ὁ 8 

Πογὶ, Ἑδηάοπη οἰϊαπὶ ρεϊηοίραίυ8 6846 γδίίοποπι : Ποηι6 

ὁ ηΪΠ) ἀοτηαπὶ ποιὸ εν  δίοιη γοςῖο ἰης υἱ ρο856, ηἰκὶ οἱ 

γΘΓᾺΒ ρυΐησορ5 ργαϑΐ, οἵ ἰπ νοϊοηίοβ Ἔχογοθδίαγ πππρογίιΠ). 

Εἰοηΐπ) υἱγίδα!α σοηδοπί οἰ θυ5,, ρεϊπεῖρα εἴ 600 18., ̓ Ἰἢ- 

ραγίμτ δι πη ηἰπίγαγὶ ἀοθογα, φυδπιδηγοάππ) εἴ εἰ βαρ 1 Ππὰ5 

τοοία ἰγδάθηάδϑ υἱγίοχιια, ἀοσοηίο οἱ ἀἰδορηία, τοϊδϑη 18 

ἰγϑὰϊ οροτίοδί : π8Π) 8ἱ δἰἰἐγιίογ γοϊ οίοίαιγ, ἰΦ, φυοά 8σὰ- 

ἴυγ, δά ἤποπι γἰϊο ρογάμποὶ ἤθη ρο856. δίς ἰρίίυνς ργοθαῦδξ, 

Ῥα06 ργοΐαΓ}ΠΊ 6556, δὶ ἱπιρογαη( 118 Οὐὔϑοηυ πὶ, ὨΓδ- 

σερίοτγθι.5 γΟΓῸ (Δο 65. δι ΓΟ ρΓιβοίαγοπίαγ, Οὐ] 8 τοὶ ρΓᾶ- 

Υἱβδίπιμτι οὐ οραὶ (αςίο ἀοουπηοσμίυην. (181) Δα Ρ]ιογο ον οι 

δυγίυμ, ργὰ σορίογοπι δαυι, ὃχ {4118 ἰη [)6ἰτΠ} ργοίοοία.5 

οϑί, υἱ εἱ ρο( οι ατγὶ, φύρηῃ ἀϊεσυηΐ, τηοῦῦὸ ἰαθογδηί! Ορο 

[ογγοΐ οἱ δυχ πὶ, δίχυθ {1 δ τηογίθῃχ οὐ 03 ὕθ4υ6 δἴζυ!, 
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τε ἄχρις τῆς τελευτῆς αὐτῷ καὶ τὴν ὁσίαν ἀπεπλήρωσε 
περὶ τὸν αὑτοῦ καθηγεμόνα. Οὕτω περὶ πολλοῦ τὴν 
περὶ τὸν διδάσχαλον ἐποιεῖτο σπουδήν. (186) Πρός γε 
μὴν τὰς συνταγὰς χαὶ τὸ ἀψευδεῖν ἐν αὐταῖς οὕτως εὖ 

δ παρεσχεύαζε τοὺς δμιλητὰς Πυθαγόρας, ὥστε φασί 
ποτε Λύσιν προσχυνήσαντα ἐν “Ἥρας ἱερῷ καὶ ἐξιόντα 
συντυχεῖν Εὐρυφάμῳ Συραχουσίῳ τῶν ἑταίρων τινὶ 
περὶ τὰ προπύλαια τῆς θεοῦ εἰσιόντι, Προστάξαντος 

δὲ τοῦ Εὐρυφάμου προσμεῖναι αὐτόν, μέχρις ἂν χαὶ 
10 αὐτὸς προσχυνήσας ἐξέλθῃ, ἐδρασθῆναι ἐπί τινι λιθίνῳ 

θώχῳ ἱδρυμένῳ αὐτόθι, “Ὡς δὲ προσχυνήσας ὁ Εὐρύ- 
φαυος χαὶ ἕν τινι διανοήματι χαὶ βαθυτέρα καθ᾽ ἕαυ- 
τὸν ἐννοίᾳ γενόμενος δι᾽ ἑτέρου πυλῶνος ἐχλαθόμενος 
ἀπηλλάγη, τό τε τῆς ἡμέρας λοιπὸν καὶ τὴν ἐπιοῦσαν 

ιο νύχτα χαὶ τὸ πλέον μέρος ἔτι τῆς ἄλλης ἡμέρας εἶχεν 
ἀτρέμας προσμένων ὃ Δύσις. Καὶ τάχα ἂν ἐπὶ πλείονα 
χρόνον αὐτοῦ ἦν, εἰ μή περ ἐν τῷ ὁμαχοΐῳ τῆς ἑξῆς 
ἡμέρας γενόμενος ὃ Εὐρύφαμος καὶ ἀχούσας ἐπιζη- 
τουμένου πρὸς τῶν ἑταίρων τοῦ Λύσιδος ἀνεμνήσθη. 

40 Καὶ ἐλθὼν αὐτὸν ἔτι προσμένοντα χατὰ τὴν συνθήχην 
ἀπήγαγε, τὴν αἰτίαν εἰπὼν τῆς λήθης καὶ προσεπιθείς, 
ὅτι « ταύτην δή μοι θεῶν τις ἐνῆχε, δοχίμιον ἐσομένην 
τῆς σῆς περὶ συνθήχας εὐσταθείας. » (186) Καὶ τὸ 
ἐμψύχων δὲ ἀπέχεσθαι ἐνομοθέτησε διά τε ἄλλα πολλά, 

25 χαὶ ὡς εἰρηνοποιὸν τὸ ἐπιτήδευμα. ᾿Εθιζόμενοι γὰρ 

μυσάττεσθαι φόνον ζώων ὡς ἄνομον καὶ παρὰ φύσιν, 
πολὺ μᾶλλον ἀθεμιτώτερον τὸν ἄνθρωπον ἡγούμενοι 
χτείνειν οὐχ ἔτ᾽ ἐπολέμουν. Φόνων δὲ χορηγέτης 
χαὶ νομοθέτης ὃ πόλεμος" τούτοις γὰρ καὶ σωματο- 

80 ποιεῖται. Καὶ τὸ « ζυγὸν δὲ μὴ ὑπερθαίνειν »ν 
δικαιοσύνης ἐστὶ παραχέλευσμα, πάντα τὰ δίκαια 
παραγγέλλον ἀσκεῖν, ὡς ἐν τοῖς περὶ συμδόλων δειχθή- 

σεται. Πέφηνεν ἄρα διὰ πάντων τούτων μεγάλην 
σπουδὴν περὶ τὴν τῆς δικαιοσύνης ἄσχησιν χαὶ παρά- 

856 δοσιν εἰς ἀνθρώπους πεποιημένος Πυθαγόρας ὡς ἐν 
τοῖς ἔργοις καὶ ἐν τοῖς λόγοις. 

ΧΧΧΙ. (167) “Ἔπεται δὲ τῷ περὶ τούτων λόγῳ 
ὃ περὶ σωφροσύνης, ὥς τε αὐτὴν ἐπετήδευσε χαὶ πα- 
ρέδωχε τοῖς χρωμένοις. Εἴρηται μὲν οὖν ἤδη τὰ χοινὰ 

40 παραγγέλματα περὶ αὐτῆς, ἐν οἷς πυρὶ χαὶ σιδήρῳ τὰ 
ἀσύμμετρα πάντα ἀποχόπτειν διώρισται, Τοῦ δὲ αὐτοῦ 
εἴδους ἐστὶν. ἀποχὴ ἐμψύχων ἁπάντων καὶ προσέτι 
βρωμάτων τινῶν ἀκολάστων, ταῖς ἀγρυπνίαις χαὶ ταῖς 
τοῦ λογισμοῦ εἰλικρινείαις ἐμποδιζόντων, χαὶ τὸ παρα- 

456 τίθεσθαι μὲν ἐν ταῖς ἑστιάσεσι τὰ ἡδέα χαὶ πολυτελῆ 
ἐδέσματα, ἀποπέμπεσθαι δὲ αὐτὰ τοῖς οἰκέταις ἕνεκα 
τοῦ χολάσαι μόνον τὰς ἐπιθυμίας παρατιθέμενα, χαὶ 

τὸ χρυσὸν ἐλευθέραν μηδεμίαν φορεῖν, μόνον δὲ τὰς 
ἑταίρας. (188) ἽΕτι δὲ ἐχεμυθία τε χαὶ παντελὴς 

σιωπὴ πρὸς τὸ γλώσσης χρατεῖν συνασχοῦσα, ἥ τε σύν- 
τονος χαὶ ἀδιάπνευστος περὶ τὰ δυσληπτότατα τῶν 
θεωρημάτων ἀνάληψίς τε καὶ ἐξέτασις, διὰ τὰ αὐτὰ 
δὲ χαὶ ἀοινία καὶ ὀλιγοσιτία καὶ ὀλιγοῦπνία, δόξης τε 
καὶ πλούτου χαὶ τῶν ὁμοίων ἀνεπιτήδευτος χατεξανά- 

(34:1 .--290. 

ἀοίυποίοχια πηλρίβίγο 5800 518 ραόγϑοῖν!. ΤΔΗΓΠ ἐμβοδου αὶ 

δίυάϊαπι μγαοορίοτ ἀοδίίυπι, (185) Αἀ ρμδοίδ σεζο (δ: 

νοηΐδ γοϊμίοϑα βογυδηὰδ ργδθοίαγα ἀϊβοίρυ]οα δύος ἰδία 

ῃηδνΐὶϊξ Ῥγίαρογαβ. [{8406 Γ,γεϊάοπι δίυηίΐ αἰ φυδικο ἰἃ 

(ρῖο Φυποπὶβ δάἀογδαίίοπο [υπεΐίυπὶ ἰηΐοῦ ὄχουπάσπι, ἱ 

ΕΥΓΥρ  δΠλ πὶ ΘΥΓΔΟΌΒΔΗυΠ) [ΔΠ}} }Π λγοπὶ ἰυπ| (ογία ἱπίγαδ- 

δπὶ οἶγοδ ργορυίαρα ἱποϊ 556. Οὐἱ αυυτ γΓογζϑβοδέ οἱ, ἀοπεὶ 

ἦρθα φυοαχυς δἀογδίο πυϊηΐπα οχίγεῖ, οχεροοίδγος, Σιγωδεω 

ἱπ 8661} ᾳυοάδηι 6χ Ἰδρίάθ ἐδ σοπδίγαοίο οοπμοοάίθεο, [Ν- 

ᾳυθ, αυυπὶ Επγγρ ᾶπηυ5 δάογαίομο ρογδοίδ ἴῃ Ὀεοίσμάξι 

αυδδάδη) πιο δίϊομ 68 ργοϊδρϑυ8, Ὀγοι δου Οὗ ἴτς μὲῖ 

[ἴδῃ ἰπίογοδ ρογίδι ἰδ }}]0 δχοδϑδίδϑοί, χυαοὰ Ἰυεὶς τεῖ- 

αυιπὶ ογϑῖ, ποοίσῃηαιο ἰπβοαυοπίοπη οὐ ῬΟπδΔ ἀεὶ ευῦ- 

δοουΐία! ραγῖθ ἱπηπγοῖιπη ρογβοάϊβθο. Νὸς ἢηΐς ζαϊοροῖ, ηἰτὶ 

Εὐγγρἤδπηι8 ροβίγἀἰ δυαϊογίυπὶ ἰηργοθϑδὺβ ἀδείἀεγαγὶ ἃ 

οΟΠ  ἰϑοῖρι} 15 Πγδίάοηι δυάϊν ββοῖ : δὶς Θὰ ογγογὶβ δαὶ δ ῃο- 

πἰΐυ8 ουπ ὁχ οιῃηροβίίο δάϊηυς ὀχεροοίδηίεπι αἰνάυχίξ, οὐἶ- 

Υἱοηΐβ416 81:18 Οδυ588 ρδίοί(Δοίδ « ἰδῆς δ58Π6 » ἰδβηπὶϊ 

« ἀρογυπ) 8|14}8 τι] ἱπἀϊάϊξ, αυο σᾶ ἰῃ ῥῬδοῖῖ5 βογυδιμ 

σοπδίδη[ἰὰ ργορθαγεΐυγ.» (86) ΑἸ δηϊπιδ! 5 οἰΐδπι ἐπ 

Δρδ(ποηππ) αυυπὶ ΟὟ 8148 πη} 88 γαίοποβ, ἴσπι ρδος 

ΘΟΠΟΙ ἰδ ἀδ5 οδυ5858 ἱπιροταν!. Νδη) ΄συῦπὶ δῃϊπηδηϊ θαι 

δράσῃ εἰ ποίαγίάπι παίυγίο 4116 δάυθγεδη δροπιξ παγὶ δάσυς- 

Υἱβδοηΐ, [γ0]{0 (οἰ οδΕϊι18 ΠΟΙ Π6ΠῚ ὨδΟᾶΓΟ Οχἰϑ ἐπ μδηΐος δὲς 

0614 6586 διῃρ υ8 ρσοδβίυγοβ. Οεράϊυπι δυΐοπη ἈΠ8Γς τεἰσίὶ 

ρΓδθδ68 οϑί οἱ ᾿ἰορ᾽οἰδίογ, υἱ υὶ 118 οἰΐδι δι! υΓ. Ῥιεθίογοι 

οἱ {ΠΠππἀἰΔ « δἰδίθγδπ) ΠΟ 6856 ἰγδηϑι} 6 ἀδη} » δα [πι5{{{|2π| 

δαϊιογίδίίο εβί, οπηηίδαυθ Ϊυ5(6 δροηὰϊ ργϑςθρίυξ, υἱὶ 

ἀσπιοηδίγαθίίυγ, φυυπὶ 46 ἐυπιδοὶξα σοι. Ηΐδ 52πὸ οὔιο;- 

05 πηᾶσῃηπὶ ργῶρ 36 δἰυΐζίυπι (0}}} Ργ(Βδρογαβ, υἱ ἰνοιοἰδί- 

θυ [υκι δι τοῦ ἷ5 ραγίϊος (Δο 'ϑα 6 ὁχοοϊοηάδη ἰγδάσεοεί. 

ΧΧΧΙ. (187) ΗΪ8 [8 ὀχροϑὶεἰβ φοαυϊΐυν, υἱ ἰοεερογδοίίδαι 

αυοπιοῦο Θχοο]υοεῖξ οἱ (πα γθυ5 5υἱβ ἰγδαϊοεὶξ ααροῦλ- 

ἴηι.8. Αἴᾳφυο οομμτππἷδ αὐυϊδοπὶ ἀθ 68 ργϑοθρίδ [8π| φξαρί 

οομητηδηηογδίδ βυπὶ, φυΐθι5 οπμηἷδ ἱπιπιοάογαίδ ἴσα ἔοττο- 

4116 Ῥγδϑοϊμομπάδ 6866 ἀοῇηϊίυπι ο6δὲ. Ε)υϑάοτι δορετὶς αἱ 

ΔΟβ ποη δ Δ δηϊπλδ } 0.5 οπληΐδυβ, ἰἰδμηῦα ἃ οἷδε φαὶ- 

Ὀυφάδηι ἱπδοιηηΐστι οχο Δη 008 γα[ἰοπΐδαυς ἰοϊοκτι διε 

ἱπιροάϊοη!υβ, φαοάᾳυδ ἴῃ σοηΥΐν [5 δυδυΐα ἰδυΐϊδα με ἀρροδο- 

Ὀδηίυγ χυϊάοιι οὐυ}α, 56 ἀ δὰ ΒΕΓΥΟΒ τῦοχ δοϊερα βδηίιγ, δὰ 

δρρεοι πὶ φυΐρρα οοογοοπάυπι ἀυπίδχοϊ ἀρροκὶίδ, εἰ χυοὰ 

υ}1|4πὶ ἱπσοηυδιη πη] Θγο πὶ, 9ϑὰ 80185 τηργοίσςος δυτιη 

ψοδίατα νοὶ υἱ!. (188) Ὀεΐπάς ἰδοϊὠγηδ5 οἱ οπιπῖνιας δὐτθε.- 

γἷβ. δρβοϊυΐυπι 5οηζ πὶ, αῦὸ ᾿ἰῆσυς οοη(δοαι δ διότ" 

νίαν, ἰηἰοπίδαιι οἱ οοππυδ ἀἰϊΠῆοὐ Ππηᾶτιπι δρόςι διίοαυ 

τορογάδίϊο οἱ ρεγυοϑι ρδίϊο, εἴ ργορίογ οδίδιῃ υἱηὶ σοπίἐπιρίπ 



(υο--- 8ν6) ΙΑΜΒΙΙΟΗΙ ὉῈΕ ΡΥΤΗΛΟΟΆΙΟΑ ΥἹΤᾺ ΧΧΧΙ. θό 

στασις, χαὶ αἰδὼς μὲν ἀνυπόχριτος πρὸς τοὺς προήχον- 

τας, πρὸς δὲ τοὺς ὁμήλικας ἄπλαστος ὁμοιότης χαὶ 
φιλοφροσύνη, συνεπίστασις δὲ χαὶ παρόρμησις πρὸς 

τοὺς νεωτέρους φθόνου χωρίς, καὶ πάντα ὅσα τοιαῦτα, 
εἰς τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ταχθήσεται. (189) Καὶ ἐξ ὧν 

ὁ δ᾽ Ἱππόδοτος καὶ Νεάνθης περὶ Μυλλίου καὶ 1 ιμύγας 
τῶν Πυθαγορείων ἱστοροῦσι, μαθεῖν ἔνεστι τὴν ἐχεί- 
νῶν τῶν ἀνδρῶν σωφροσύνην χαὶ ὅποςς αὐτὴν Πυθαγό- 
ρας παρέδωχε. Τὸν γὰρ Διονύσιον τὸν τύραννόν φασιν, 

10 ὡς πᾶντα ποιῶν οὐδενὸς αὐτῶν ἐπετύγχανε τῆς φιλίας, : 

φυλαττομένων γχαὶ περιισταμένων τὸ μοναρχικὸν αὐτοῦ 
χαὶ παράνομον, λόχον τινὰ τριάχοντα ἀνδρῶν, ἡγου- 
μένου Εὐρυμένους Συραχουσίου ν Δίωνος ἀδελφοῦ ; 

ἐπιπέωψαι τοῖς ἀνδράσι, λοχήσοντα τὴν μετάθασιν αὐ- 
ιὁ τῶν τὴν ἀπὸ Τάραντος εἰς Μεταπόντιον εἰωθυῖαν χατὰ 

καιρὸν γίνεσθαι" ἡρμόζοντο γὰρ πρὸς τὰς τῶν ὡρῶν 

μεταθδολὰς χαὶ τόπους εἰς τὰ τοιάδε ἐπελέγοντο ἐπιτη- 

δείους. (9) Ἐν δὴ Φαλαις, γωρίῳ᾽ τῆς Ἡ ἄραντος φ5- 
ραγγώδει, καθ᾽ ὃ συνέῤαινεν αὐτοῖς ἀναγκαίως τὴν 

"0 ὁδοιπορίαν γενήσεσθαι, ἐλόχα καταχρύψας τὸ πλῆθος 

ὃ Εὐρυυένης. ᾿Ἐπειδὴ δὲ οὐδὲν προειδόμενοι ἀφίχοντο οἵ 
ἄνδρες περὶ μέσον ἡμέρας εἰς τὸν τόπον, ληστριχῶς 
αὐτοῖς ἐπαλαλάξαντες ἐπέϑεντο οἱ στρατιῶται, οἱ δὲ 
ἐχταραχθέντες μετ᾽ εὐλαθείας ἅμα τε διὰ τὸ αἰφνίδιον 

26 χαὶ αὐτὸ τὸ πλῆθος (ἦσαν γὰρ αὐτοὶ σύμπαντες δέχα 
που τὸν ἀριθμόν), καὶ ὅτι ἄνοπλοι πρὸς ποιχίλως ὧπλι- 
σμένους διαγωνισόμενοι ἔμελλον ἁλίσχεσθαι, δρόμῳ 
καὶ φυγῇ διασώζειν αὑτοὺς διέγνωσαν, οὐδὲ τοῦτο ἀλ- 
λότριον ἀρετῆς τιθέμενοι" τὴν γὰρ ἀνδρείαν ἤδεισαν 

80 φευχτέων τε χαὶ ὑπομενετέων ἐπιστήμην, ὡς ἂν ὁ ὀρθὸς 
ὑπαγορεύη λόγος. (ι9ι) Καὶ ἐπετύγχανον δὲ ἤδη τού- 
του (βαρούμενοι γὰρ τοῖς ὅπλοις ἀπελείποντο οἱ σὺν [{ὺ - 
ρυμένει τοῦ διωγμοῦ). εἰ μή περ φεύγοντες ἐνέτυχον 
πεδίῳ τινὶ χυάμοις ἑσπαρμένῳ καὶ τεθηλότι ἱκανῶς. 

85 Καὶ μὴ βουλόμενοι δόγμα παραθαίνειν, τὸ χελεῦον 
χυάμων μὴ θιγγάνειν, ἔστησαν, καὶ ὑπ᾽ ἀνάγχης λίθοις 
χαὶ ξύλοις χαὶ προστυχοῦσιν ἕχαστος μέχρι τοσούτου 
ἠυύνοντο τοὺς διώχοντας, μέχρι τινὰς αὐτῶν μὲν ἀνη- 

ρυηκέναι, πολλοὺς δὲ τετραυματικέναι. Πάντας μὲν ὑπὸ 
τῶν δορυφόρων ἀναιρεθῆναι χαὶ μηδένα τοπαράπαν 
ζωγρηθῆναι, ἀλλὰ πρὸ τούτων θάνατον ἀσμενίσαι χατὰ 
τὰς τῆς αἱρέσεως ἐντολάς. (195) ᾽Ἔν συγχύσει δὲ πολλῇ 

τόν τε Εὐρυμένην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ καὶ οὐ τῇ τυχούσῃ 
γενέσθαι, εἰ μηδὲ ἕνα ζῶντα ἀγάγοιεν τῷ πέμψαντι 

46 Διονυσίῳ, εἷς αὐτὸ μόνον τοῦτο προτρεψαμένῳ αὐτούς. 
᾿ς οὖν ἐπαμήσαντες τοῖς πεσοῦσι καὶ ἡρῷον πολυᾶν- 
δριον ἐπιχώσαντες αὐτόθι ὑπέστρεφον. Εἶτα αὐτοῖς 
ἀπήντησε Μυλλίας Κροτωνιάτης χαὶ Τιμύχα Λαχε-- 
δαιμονία, γυνὴ αὐτοῦ, ἀπολελειμμένοι τοῦ πλήθους, 

ὅτι ἔγχυος οὖσα ἣ Τιμύχα τὸν δέκατον ἤδη μῆνα εἶχε 
καὶ σχολαίως διὰ τοῦτο ἐῤάδιζε. Τούτους δὲ ζωγρήσαν- 
τες ἄσμενοι πρὸς τὸν τύραννον ἤγαγον, μετὰ πάσης 
χομιδῇς καὶ ἐπιμελείας διασώσαντες. (103) Ὃ δὲ περὶ 
τῶν γεγονότων διαπυθόμενος χαὶ σφόδρα ἀθυμήσας 

ΥΤῈ ΡΠΙΓΩΒΟΡΗ. 

σ' 

“ 

Ὁ δι 

80 οἰδὶ δοπηηίαυ δ ρδγεϊπιοπίδ, {πὶ ἰδ (οοἰαἴυ5 α] τί οἱ ΟἰΥΪ 

(ἰάγυ πι, δἰ αν 46 ἀον 410, 5 ΠΟ Γᾶ δρηϊογυῖ) Γανθγοηί ἃ, 

ἰημοδία ογαὰ ϑαυ.8}68 αη185 δἴηιιο υΠπηδη 85, ἰη νι ἷᾶ ὁ8- 

τοπὰ Ἰυηΐογυπι ἀϊγοοῖίο δίηιο δα πογίαιο, οπηηίδηυς ἰὰ σρηυ9 

δ᾽ ̓ 8 δ] ρα πάοιῃ υἱγίυ οπι εὐτη γοίογοη ἰδ. ({89) Ηογιπὶ Υἶτγὸ - 

τὰ πὶ αυῷ Πιογὶ σοη!ἰποπ 8, οἱ αποπηοο ἰΠ|4πὰ ἐπ άσογἃ5 

ἀοουοῦῖ, χ [18 οἰΐα πη σοσπόβοογο ᾿ἰσοῖ, φυδ6 Ηἱρροθοία οἱ 

ΝΟΔΠΠ]}108 ἀ6 ΜΎ}}8 οἱ Τί πηγοῖια ῬΥΓΠαρογοὶβ πηδπηοτὶ ργο- 

ἀἰϊάαγυηί. Αἰυηΐ δπἰπι, ὈΪΟΠΥ511:Ππ) ἰὙγῶηηνπι, αυδίηνἶ5 ηἷ- 

Ε} ἰποχρογίατη πη οπίοην, πὸπ ρο 886 [ἀπιϑὴ Ὁ}}}08 Γγ- 

{πᾶσογοὶ δηγί οἰ δι 50] σοποῖ γα, υἰροῖα χυΐ ἰῃσαπίιπη 

6}115 ἱπηρογίοβιηῃ οἵ ἃ ἰοσιπι οὈςογναίίοπο ΔὈΌΠΟγγθηβ οαυΐθ 

ἀοο!παγεηΐ. Τηγπηδπὶ ἰΐδη1}6 ἰγὶρ᾽ πίδ πη! ὰ πὶ, ἄποα Ευγγ- 

ἼΘΠ6 ϑυγδοισδηο, ὨΙΟηδ8 γαῖγο,, Υἱγίβ 18 ᾿πηηη 586, εἱ 

οἷβ ργοὸ πιογὸ οἱ (οπηρογίϑ γαίίοπμο Μοίδροηίιπι Ταγαμίο ἰγᾶ- 

7οοτηγίὶα ᾿ης9ἰ ἀγα : ἴῃ 5.80 ΠΕ ΡΡα ΔΘ δηΐ, υἱ ρτὸ αἱ - 

τοῦοβ 8η1| (απηροδίδ! θι15 ἀοπη ΟΠ πηιίλγοηΐ οἱ Ἰοοδ υἷα 

γα δρία κοϊσόγεηΐ. (190) 8406 ἰπῃ ἃξγο ΤΑγδηπο,, ΓΘ- 

σἴοῃθ ΘΟΗΥ͂ ἃ}}}ἔ5ι}ν οὈδίία, σι 8πὶ Ῥλαΐας Πποιηϊπαθδπί, 418 

1158 ποορββδγίο ἰγδηβοπηυπ ογαῖ,, 00}}}84 8125 ἘΠΓΥΠΊΘηΘς 

πῃ ἱπ5 4} }5 σο!]οσδνυογαῖ. Οεη 406 ῬΥΓΙδσοτγοὶ ἡἰΠἢ} (8416 ΠΊ6- 

(υοηΐας εἶγοδ πηογὶ {6 ΠΊ 60 ΡΟΓΥ ΘΠ 556}1, πη} }}{65 ΟἸδοΓο οἷο 

ἰαϊγοῃιι πη ΠΟΥ ἰπ 608 ἰγγιεγιηΐξ, {ΠῚ Υογὸ γὸ ἱπιργονδδ, ἢ Π|6- 

γόοιο ἰη8, Δ η{υ πὶ ( πᾶΠὶ ἰρ8ὶ ποπ δπηρί 3 ἄθοθπ ογδηί ) 

οχίογγ!, πνοί ϑηΐαςη6. π6, 4ιοί ᾿ηοΓίηο5 ἃ γογει!β γαγίο 8. 

τηδίο8 ριρηδίη γί οβϑρηΐ, Δ ρΘ ἢ Γ, σΓΑῸ ΠἸσ844}6 εἰ δὶ ΠΟΠΚι:- 

Ἰογο ἀδογονογυηῖ, πιπίπη ἰὰ 4 νἱγίια Δ] σπυπὶ οχ ει πδηίος, 

αυΐρρα αιὶ ἐυγιἱππἀ πο πὶ Πιρίοπογπη οἱ δι. ΟΠ ]ΟΓΗ ΠῚ, 

ργουΐ γϑοία γαίϊο ἀϊοίανογιί., δοίη 8 Π}Ὲ 6556 ἤΓΟΌ 6 ΠΟΑδΘΗΪ. 

((91) 74πισα χιοὰ γνοϊπογιηΐ δββθουΐ δεβοηΐ, δἰ αι άοηι 

ΕΠΙΓΥΠΊΘΠ 5. πὶ} {68 ἀΓΠιΐβ σγᾶνος Προ 0059 βορηΐθκ ἰηκία- 

Ὀδηΐ, πἰνὶ διὶ οδιρηπι) (Δ 15 σοηδίίυπι αἤδ(Πη4116 ͵8π| 0- 

τοηίοηι ρογυρηΐβϑοηί. Τυῦὶ οπίπλ ργροθρίιπι {Πιὰ, αυράὰ 

(085 δί(σογα τοδὶ, ΠΟΙ οηΐ65 νἱοἶαγα οοηρίϊ δγυηί, οἴ Π6- 

ξαρϑίίδίθ σοπηρυ]5] ᾿ἰδρί ἀἰ 18 οἱ [{151}0 8 οἱ 8}}}5, Π δΟΌΠΊΠΙ6 

ΓΔ ΠηΔΠ͵0115 ογαπί, ἰδιηάίυ 86 οοηΐγα ἰἸοβίθϑ ἀοίεηδεγυηΐῖ, 

ἴοποο σιοϑήδηι οχ 11}}5 «οποτγοηῖ, ΡΙαγοΒ δυΐθη) νυ] ΠοΓἃ- 

τοηΐ, Ὠοηίᾳι6 οὔ Π085 ἃ 8216} }{Π} 0 ἱπιογίοείοδβ, ἢ66 φυδηαιδιη 

οΟΤΙΠὶ Υἱτ πὶ σρίιΠΊ Ο556, 504] ΟΠ 65 560 1η} δ6οίδρ 81} 

ργσορία οσσυπιθογα 1η8]} 386. (192) Αἱ νοποιηθηίον ΕΠ|- 

ΓΥΠΊΘΠ65 6}1|5406 5οοἷΐ σοηίυγθ αι! ογδηΐ, συοά ἢ6 ὉΠΕπΠὶ 

΄αυΐάση νἵνυπι δή Ὠοπγ βίη δά ἀιισογο ροββοπί, αυοή 80] 0 

ἴδεογο ἃὉ 050 [1158] ὁδδθηΐ. Τόγγὰ 4 41)6 Οδρα 8 ἰη) οἴ, Π01}- 

πηιρλί {6 {(ππληῖὸ ἰδ 6 πη οχρίγιςϊο ἀοιηυτη γοὰ ρδηΐ, ΄υϊ! 

ἐν ἔογία οὔν!ὶ (δοῖϊ! βυηῖΐ Μυ))} 5 Οτγοϊοπίδίος οἱ Τίγοίνᾶ 

Ιδοῶρηᾶ, υχοῦ 6]05, 4005 ΓΟ ᾳυδ τι} {40 ἃ ἰογζο το]! - 

“αυογαί, αυΐα Τί γοδ ἃ ͵4πὶ ἀδοΐμηιπι πηθηδβοη ργαν ἃ [8Γ- 

ἀΐιι5 ἱπεοάογοῖ. Ηο5 ἰρίίυγ νἱνοβ οδρίοβ δὰ ἔγγδηηυπὶ ἰδ] 

ἀοάυχογιπί, πυ}}ὸ δι ἀϊο εὐγάχυς οηιίδθδ, 400 608 [πΠ60}1|- 

165 οοηϑογυδγοηΐ. (93) [5 γογο οορῃϊίο, ᾳιοά δοοίογαῖ, 

ΘΛΆΥΘΙΏ ΠΙΟΓΟΓΘΠῚ ὈΓΩΡ 86 ἴογαῃϑ « Υ0Ὸ8 ὕ6ΓΟ » ἱπηυϊί κ ῃΓῶ 

δ 



68 ΙΑΜΒΛΑΙΧΟῚΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂. [:ος--- αἰ. 

[ἔφαινεν) « ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε » εἶπεν « ὑπὲρ πάντων τῆς 

ἀξίας τεύξεσθε παρ᾽ ἐμοῦ τιμῆς, εἴ μοι συμθασιλεῦσαι 

θελήσετε. » Τοῦ δὲ Μυλλίου καὶ τῆς 'Γιμύγας πρὸς 

πάντα, ἃ ἐπηγγέλλετο, ἀνανευόντων, « ἀλλὰ ἕν γέ μεν 

5 ἔτη, « διδάξαντες μετὰ τῆς ἐπιθαλλούσης προπομπῆς 

διασώζεσθε. » Πυθομένου δὲ τοῦ Μυλλίου καὶ τί 

ποτ᾽ ἐστίν, ὃ μαθεῖν προθυμεῖται, « ἐχεῖνο, » εἶπεν 

ὃ Διονύσιος, « τίς ἡ αἰτία, δι᾿ ἣν οἱ ἑταϊροί σου ἀποθα-- 

νεῖν μᾶλλον εἵλοντο ἢ χυάμους πατῆσαι; » αὶ ὁ Μυλλίας 

10 εὐθὺς « ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι μὲν » εἶπὲν « ὑπέμειναν, ἵνα μὴ 
χυάμους πατήσωσιν, ἀποθανεῖν, ἐγὼ δὲ αἱροῦμαι, ἵνα 
τούτου σοι τὴν αἰτίαν μὴ ἐξείπω, χυάμους μᾶλλον πα- 

τῇσαι. » (194) Καταπλαγέντος δὲ τοῦ Διονυσίου καὶ 
ἀεταστῆσαι χελεύσαντος αὐτὸν σὺν βία, βασάνους δὲ 

ι5 ἐπιφέρειν τῇ Τιμύχα προστάττοντος (ἐνόμιζε γάρ, ἅτε 
γυναῖχά τε οὖσαν καὶ ἔπογχον, ἐρήμην δὲ τοῦ ἀνδρός, 
ῥαδίως τοῦτο ἐχλαλήσειν φόδῳ τῶν βασάνων), ἣ γεν- 
ναία δὲ συυδρύξασα ἐπὶ τῆς γλώσσης τοὺς ὀδόντας καὶ 

ἀποχόψασα αὐτὴν προσέπτυσε τῷ τυράννῳ, ἐμφαί- 
20 νουσα ὅτι, εἰ χαὶ ὑπὸ τῶν βασάνων τὸ θῆλυ αὐτῆς νι- 

χυηθὲν συναναγκασθεέη τῶν ἐχλεαυθουμένων τι ἀναχα- 
γύψαι, τὸ μὴν ὑπηρετῆσον ἐχποδὼν ὅπ᾽ αὐτῆς περι- 

χέχοπται. Οὕτως δυσχατάθετοι πρὸς τὰς ἐξωτεριχὰς 

φιλίας ἦσαν, εἰ χαὶ βασιλιχαὶ τυγχάνοιεν. (195) [1αρα- 
45 πλύσια δὲ τούτοις χαὶ τὰ περὶ τῆς σιωπῆς ἣν παραγ- 

γέλματα, φέροντα εἰς σωφροσύνης ἄσχησιν, Πάντων 

γὰρ γαλεπώτατόν ἐστιν ἐγχρατευμάτων τὸ γλώττης 
χρατεῖν, Τῆς αὐτῆς δὲ ἀρετῆς ἐστι χαὶ τὸ πεῖσαι Κρο- 
τωνιάτας ἀπέχεσθαι τῆς ἀθύτου χαὶ νόθης πρὸς τὰς 

80 παλλαχίδας συνουσίας, καὶ ἔτι ὑ διὰ τῆς ἀουσιχῆς ἐπαν- 

όρθωσις, δι᾿ ἧς χαὶ τὸ οἰστρημένον ὑυειράχιον ὑπὸ τοῦ 
ἔρωτος εἰς σωφροσύνην μετέστησε. Καὶ ἡ τῆς ὕόρεως 

δὲ ἀπάγουσα παραίνεσις εἰς τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἀνήχει. 

{(ι96) Καὶ ταῦτα δὲ παρέδωχε τοῖς Πυθαγορείοις Πυθα- 
85 γόρας, ὧν αἴτιος αὐτὸς ἦν. Προσεῖχον γὰρ οὗτοι, τὰ 

σώματα ὡς ἀεὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν διαχέηται, χαὶ ἡ ποτὲ 
μὲν ῥιχνά, ποτὲ δὲ πολύσαρχα " ἀνωμάλου γὰρ βίου 
τοῦτο ᾧοντο εἶναι δεῖγμα. ᾿Αλλὰ ὡσαύτως καὶ κατὰ τὴν 
διάνοιαν οὐχ ὁτὲ μὲν ἱλαροί, ὁτὲ δὲ χατηφεῖς, ἀλλὰ 

40 ἐφ᾽ ὁμαλοῦ πράως χαίροντες. Διεχρούοντο δὲ ὀργάς, 
ἀθυμίας, ταραχάς, χαὶ ἦν αὐτοῖς παράγγελμα, ὡς οὐ- 
δὲν δεῖ τῶν ἀνθρωπίνων συμπτωμάτων ἀπροσδόχητον 
εἶναι παρὰ τοῖς νοῦν ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντα προσδοκᾶν, 

ὧν μὲ τυγχάνουσιν αὐτοὶ χύριοι ὄντες. Εἰ δέ ποτε αὐ- 
45 τοῖς συμδαίη͵ ἣ ὀργὴ ἣ λύπη ἣ ἄλλο τι τοιοῦτον, ἐχπο- 

δὼν ἀπηλλάττοντο χαὶ χαθ᾽ ἑαυτὸν ἕχαστος γενόμενος 
ἐπειρᾶτο χαταπέπτειν τε χαὶ ἰατρεύειν τὸ πάθος. 

(107) Λέγεται δὲ χαὶ τάδε περὶ τῶν Πυθαγορείων, ὡς 

οὔτε οἰχέτην ἐχόλασεν οὐδεὶς αὐτῶν ὑπὸ ὀργῆς ἐχόμε- 
τὉ νος, οὔτε τῶν ἐλευθέρων ἐνουθέτησέ τινα, ἀλλ᾽ ἀνέμε- 

νεν ἔχαστος τὴν τῆς διανοίας ἀποχατάστασιν. ᾿᾽Εχάλουν 
δὲ τὸ νουθετεῖν παιδαρτᾶν᾽ ἐποιοῦντο γὰρ τὴν ἀναμονὴν 

σιωπῇ χρώμενοι χαὶ ἡσυχία. Σπίνθαρος γοῦν διηγεῖτο 
πολλάχις περὶ Ἀρχύτου Ἱ Γἀραντίνου ὅτι διὰ χρόνου 

οἴπηΐθιι5 αἀἰνῆοβ ἃ τὴ6 οηογόθ οοποοηθοξηϊωὶ, 5 [8 τέσοι 

ςοηξογίί πη πηθουπὶ τοηΐγα Ὑοϊυ γι ἶ5. νυ ὙΟΓΌΣΘ φοῤςηανὲ 

ρΡοΠ]οογοίωυς Μυ}}ὰ εἰ Τιηγοῖδ ἀδργοεδηῖναςξ, « δ τασὸ 

58{6Π} υ ἰη4υὶῖ « 5' πιὲ ἀοσιοτγ ἰδ, ἱποοίυπιο5 ἀδῖο φἴδἑκΠονπό 

ριβοςιἀϊο γοβ αἰπιϊἴδπι. » Ιπίοττοξδηίε ἰσίίας Ἀγ}, φινὲ 

ἰδηάρι οββοί αυοὰ ἀΐδοεγο ουρεγοῖ, «ος, » ἰπσυϊ Ὠέοαγυαιε 

« εὺς δοοἱΐ ἰὰἱ πιοτὶ πηδΙσογίηξ, φυδῶ (Δ55 εδίδλεε. » Ταῦ 

εἰδί ΜΥ}85 « {ΠΠ1 αὐἰάδί » τοξςρορὰϊ « Ὧ6 ἔδιῃμδο εδὲκ 

τοηΐ, τπηοῦγὶ πηδ ῃσγυηΐ,, Θ6Ὸ Υϑγο π|δ πὶ [δ ἂς 8] ςᾶσε, ψεχ 

σϑ558π) Ὦ}}15 γαὶ ργοάξγε. » ([94) Οὐο γέϑροιβο ρεγεδέτδε 

Ὀἰοηγϑίις ἈΠ} 18πὶ 6 ςοηθροοία δογιρὶ, Τιτυοῦ το 

ἰογιηθηῖα δάιηογνογὶ [υ.55]1, (δε υς οῶπὶ οἱ πορξοεεαι. 

Θδηγη8α στγανιδῃ) οἱ ἃ πιδεὶίο ἀεοιἰυΐἱδῆθ, ποεῖ ᾿ογηβεδ- 

ἰογυπηι ᾿ιος ἱπαϊοδίυγδι γδίυβ : 56] τἰγαρὸ 2 ὀδοῦδνι κα- 

διιὰπι τηογαΐουβ σογγορίδπι δρβοιαϊ εἰ ἴῃ ἵγγαδουμο χέρα 

4ᾳυο ἀοιηοῃδίγαγοί, οἰ πηδὶ 56 χὰ 6)0ς5 τι} θεῖς ἰοσεβεδές 

δυο θθη8 ἰδοορηάεπὶι 8] 4υἃ ὀτυϊμαγε δάϊρογοίυς, ποίδι- 

ἴγαπι ἰδῆδη Ἰοησυσπαϊ ἃ 56 ὁ πηράϊο 6556 κυ δίδει [χα 

ΟἰΠουϊίος δὰ δάμη ἰοπάδαε οὀχίγαποᾶς, το το σῖδ5 εἴ 

δηιίοἰ 5 δἀάυοί 56 ρδ55ὶ δυηΐ. ([95) Οοποϊην!δ πέβοε οὐρα- 

τπ|} οἰΐδτν ργϑοοθρία ογδηὶ, φυὸ δὰ ὀχογορρθάδι οὐδέποεδέει 

ἀυςεθδηϊ, εὐπ5 πἰπιίγιτι αἰ ΠΠ 1} αλυπ ρεπ3 εςῖ, Παζαυν 

τηοἀογδι. Αἀ δαπάθπι νἱγίυϊοπι βροεῖδὶ, φυοά (Οτοῤοαεδέι: 

ΡγιΠδσογδϑβ ρογδιιδϑῖ, υἱ ἃ ῃγοίδῃο εἰ Ξξρυτίο με! τισα οδδε - 

πιογοΐο 56 διῃβίίηογοηϊ, ἴοι φυοὰ πηυπῖοξ5 οβοίδεῦο δῶν. 

Ἰοβερηίοηι διγογὶϑ (ἤγογα ρογεϊίυπ| δὰ 5ΔΏδι) ηδοΐοσι τέτο- 

οανὶῖ. ϑοὰ εἰ ἀαἰιογίδι!ο ἃ ᾿δϑοϊτῖδ δὲ εὐπάφι: ρεγίμε 

τίγίυϊοιν. ([96) Αἰἴᾳυα μῆς 5015 ἀϊδείρυ! δ ἰΐδ ἰγδδάπ Ρυ- 

(αρογᾶς, υἱ 'μθα οογυπι ρεϊπηῦβ δυοίος ἐβεοῖ. ᾿ἴδοο ἣδ εὰ- 

τὰ υδηϊ }Π|, υἱ ἰῃ οοάσθιι δοροῦ ἰδ θὲία οορογα ρενππδα.- 

γοηΐ, Ὡδῆηνὲ Υ̓ΟΓΟ πηοάο πιδεϊθηΐδ, ποῦ οἴὔδϑα ὄϑρεπέ. 

Πος οηἱπι Υἱΐα ἰπαχυδ 5 ο'σηυπι Δ ρουδηϊ. Εοίΐεαι πουδο Ξὃν 

εοπίδδηϊ δηΐπιο, ΒΟ406 Π000 ἰνΐᾶγος, πγοῦο ἵτγισξθε σεωσέ, 

861 ηυπαυδη ποη ἰοηίίογ ἰαἰδδηϊυγ. γᾶ τόσο δὲ ὡαίδο 

ἀο δοϊοηοαι δίφθς ρεγίυγ δι ομ 5 ργος] ἰδρνεῦδαϊ. ας 

υοαι ἰπίός ργοροορία {18 γαῖ, ἰἰΣ 4] δρίδπι ιν] 

Θογὰπι 4υα: ποπιϊηΐ δοοίάεγο ροβδίδὶ ἱπεσεροοιδῖαδο ἀεᾶττε 

6556, πη }0 οὔηηΐδ ἰἰδ ουἐροσίδηδα, 4025 Π0ἢ 5;Βὲ ἰδ Ξ 2 ρο- 

ἰοϑίδίο. Ουοάϑὶ φυδηάο γᾷ τοὶ ἰγὶϑι {18 τοὶ δυνά φοιρξάλαι 

0} ϑπιοάϊ δ] οι} δυρογνοηϊδοοῖ, 6 πηοάϊο 56 ρεογρέεδαδι 

οἱ βου) αυΐϑαυ 5ἰῆ6 δε γί δίϊοϊυμ ἰἰἰστι ἐδροτγετι 

εἰ φλπᾶγε σοηδρδίυγ. ({97) Ἐεγίογ εἰδῶ Ῥγιμδροεεοσιαν 

Πυ}}ὺ8 ἤδαῦδ 96γυῦπι ἱγδίυβ τεγυογί θυ ἐϑοϊοϊατεοθε, 5ρ- 

ᾳυς ᾿ἰμογπὶ ποιοῖ Ὑογθὶβ οοετίροδεο, βοὶ ἀπσψας 

ὀχεροοίδνίεεο, ἀσοηθο ἰδὲ δηΐπηυΝ δὰ ἰγδσ Π δἴοεα τειδεο- 

δεῖ. γοοσδυδηϊΐ δυΐοη οδείχδγο τογϊδ πκαιδαρτᾶν ( ἀξεερδσι 

5 ΓΌΘΓΟ ) : Π8Π) συπι 5ἰἰοπίϊο οἱ γα δίς μαοξοαῖϊιαν 

ὀχογοθῃδηΐ. πῶς εἰ δρίος γα Ὥλγγαγο οοϊοδδὶ, Αγεδιγσαο 
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τινὸς εἰς ἀγρὸν ἀφιχόμενος, ἐκ στρατείας νεωστὶ πα- 
ραγεγονώς, ἣν ἐστρατεύσατο ἡ πόλις εἰς Μεσσηνίους, 

ὡς εἶδε τόν τε ἐπίτροπον καὶ τοὺς ἄλλους οἰχέτας οὐχ 
εὖ τῶν περὶ τὴν γεωργίαν ἐπιμελείας πεποιημένους, 

ἀλλὰ μεγάλῃ τινὶ κεχρημένους ὀλιγωρίας ὑπερθολῇ, 
ὀργισθείς τε χαὶ ἀγαναχτήσας οὕτως, ὡς ἂν ἐχεῖνος, 
εἶπεν, ὡς ἔοικε, πρὸς τοὺς οἰχέτας, ὅτι εὐτυχοῦσιν, ὅτι 
αὐτοῖς ὥργισται εἰ γὰρ μὴ τοῦτο συμδεθδηκὸς ἦν, οὐκ 
ἄν ποτε αὐτοὺς ἀθώους γενέσθαι τηλιχαῦτα ἡυμαρτηχό - 
τας. (198) "Ἔφη δὲ λέγεσθαι καὶ περὶ Κλεινίου τοιαῦτά 
τινα" καὶ γὰρ ἐχεῖνον ἀναδάλλεσθαι πάσας νουθετήσεις 
τε καὶ χολάσεις εἰς τὴν τῆς διανοίας ἀποχατάστασιν. 
Οἵἴἵχτων δὲ καὶ δαχρύων καὶ πάντων τῶν τοιούτων εἴρ-- 
γεσθαι τοὺς ἄνδρας, οὔτε δὲ κέρδος, οὔτε ἐπιθυμίαν, οὔτε 
ὀργήν, οὔτε φιλοτιμίαν, οὔτε ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων 
αἴτιον γίνεσθαι διαφορᾶς, ἀλλὰ πάντας τοὺς Πυθαγο- 
ρείους οὕτως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, ὡς ἂν πατὴρ σπου- 
δαῖος πρὸς τέχνα σχοίη. Καλὸν δὲ καὶ τὸ πάντα Πυ- 

θαγόρᾳ ἀνατιθέναι τε καὶ ἀποχαλεῖν, καὶ μηδεμίαν 
περιποιεῖσθαι δόξαν ἰδίαν ἀπὸ τῶν εὑρισχομένων, εἰ μή 
πού τι σπάνιον’ πάνυ γὰρ δή τινές εἶσιν ὀλίγοι, ὧν ἴδια 
Ὑνωρίζεται ὑπομνήματα. (109) Θαυμάζεται δὲ χαὶ 
ἡ τῆς φυλακῆς ἀχρίδεια᾽ ἐν γὰρ τοσαύταις γενεαῖς ἐτῶν 
οὐδεὶς οὐδενὶ φαίνεται τῶν Πυθαγορείων ὑπομνημάτων 
περιτετευχὼς πρὸ τῆς Φιλολάου ἡλικίας, ἀλλ᾽ οὗτος 
πρῶτος ἐξήνεγχε τὰ θρυλούμενα ταῦτα τρία βιύλία, 
ἃ λέγεται Δίων ὃ Συραχούσιος ἑχατὸν μνῶν πρίασθαι 
Πλάτωνος χελεύσαντος,, εἰς πενίαν τινὰ μεγάλην τε χαὶ 
ἰσχυρὰν ἀφιχομένου τοῦ Φιλολάου, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς 
ἦν ἀπὸ συγγενείας τῶν Πυθαγορείων, καὶ διὰ τοῦτο 
μετέλαθδε τῶν βιόλίων. (2ου) Περὶ δὲ δόξης τάδε φισὶ 
λέγειν αὐτούς. ᾿Ανόητον μὲν εἶναι χαὶ τὸ πάση καὶ 
παντὸς δόξη προσέχειν, χαὶ μάλιστα τὸ τῇ παρὰ τῶν 
πολλῶν γινομένῃ " τὸ γὰρ χαλῶς ὑπολαμόανειν τε καὶ 
δοξάζειν ὀλίγοις ὑπάρχειν. Δῆλον γάρ, ὅτι περὶ τοὺς 
εἰδότας τοῦτο γίνεται. οὗτοι δέ εἶσιν ὀλίγοι, ὥστε δῆλον, 
ὅτι οὐχ ἂν διατείνοι εἷς τοὺς πολλοὺς ἣ τοιαύτη δύναμις. 
Ἀνόητον δ᾽ εἶναι χαὶ πάσης ὁπολήψεώς τε καὶ δόξης κα- 
ταφρονεῖν " συμθήσεται γάρ, ἀμαθῇ τε χαὶ ἀνεπανόρ- 
θωτον εἶναι τὸν οὕτω διακείμενον. Ἀναγκαῖον δὲ εἶναι τῷ 
μὲν ἀνεπιστήμονι μανθάνειν, ἃ τυγχάνει ἀγνοῶν τε 
χαὶ οὐχ ἐπιστάμενος, τῷ δὲ μανθάνοντι προσέχειν τῇ 
τοῦ ἐπισταμένου τε χαὶ διδάξαι δυναμένου ὑπολήψει τε 
χαὶ δόξη, καθόλου δὲ εἰπεῖν, ἀναγκαῖον εἶναι τοὺς σω- 
θησομένους τῶν νέων προσέχειν ταῖς τῶν πρεσδυτέρων 
τε χαὶ χαλῶς βεθιωκότων ὑπολήψεσί τε χαὶ δόξαις. 

(201) Ἐν δὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ τῷ σύμπαντι εἶναί τι- 
νας ἡλικίας ἐνδεδασμένας (οὕτω γὰρ καὶ λέγειν αὐτούς 
φασιν), ἃς οὐχ εἶναι τοῦ τυχόντος πρὸς ἀλλήλας συν- 
εἴραι" ἐχχρούεσθαι γὰρ αὐτὰς ὑπ᾽ ἀλλήλων, ἐάν τις 
μὴ χαλῶς τε χαὶ ὀρθῶς ἄγη τὸν ἄνθρωπον ἐχ γενετῆς. 
Δεῖ οὖν τῆς τοῦ παιδὸς ἀγωγῆς χαλῆς τε χαὶ σώφρονος 
γινομένης χαὶ ἀνδριχῆς πολὺ εἶναι μέρος τὸ παραδιδό- 
μένον εἷς τὴν τοῦ νεανίσχου ἡλικίαν, ὡσαύτως δὲ χαὶ 

ΙΑΜΒΙΙΟΗΙ ὈῈ ΡΥΤΗΑΘΟΆΒΙΟΑ ΥἹΤΑ ΧΧΧΙ. 6 

Τατγοη(ίηυπι, αφύυπὶ ροκῖ δἰἰᾳυοά ἰοπηροτίς ἱπίογ νυ ] πὶ ἃ Ὀ6 110 

Γοάυχ, αυοὰ Ταγρη(ἰηἱ οοηΐΓᾶ Μαββθηΐο ξοβδοῦδηΐ, γι 

δῦσπ) Γευϊβογοί οἱ υἱ]ουτ οὐ οαἴογα (δη)}}ΐ8 γο τγυβιὶ- 

08Π| 0 υἱ ρᾶγ ογδῖ, βοὰ δά πιοάυπι ἡρρ]ἰσοηίοῦ οὐγᾶ596 

δηϊπιδαγνογίοεγεϊ, ἰδηΐα ἰγὰ ἱπαϊφηδίοηθαυθ οογγορίινπι, 

ᾳυδηίδῃη ἱ||6 οοποίρογοῖ, βου ΐβ, υἱ ρᾶγ οταξ, αἀἰχίββα, Ὀ6Π6 

οὐπὶ 8 δρὶ, ᾳυοὰ ἱμεὶβ ἰγδίι)5 δἰ: ; χῃοὰ δἰ ἤοη ἰΐα εβϑεοῖ, 

δ; ρσΓΑΥΪΔ ἀ6] οἵδ ΠΟ ἱπηρυπα ἣιΐ586 ΘΟΠ.ηλ 38 0Γ08. (198) 58 

το ἶ 18 οἰίδ) ἀ6 ΟἸ πΐδ ἰγδάΐ δἷΐ : ἤδιὴ οἵ {ΠΠπῈ ΟΠ) 68 ςδδίἰ- 

Εϑϊϊοποδ ρα οἰ ἰοοβαιο ἀἰϑία 1596, ἀοποο τηρηΐδιη ἰῃ ἔγϑῃ- 

4υ ἴοι τοϑι ἵδη Παθογοῖ. Ῥγθίογοδ υἱγος ἰβίοβ ἃ [ἃ- 

πιθηἷ8 οἵ ἰδοῦ πι)8 οἱ ἰὰ ροῆυβ οἰηπίδυϑ 5[0] ἰδιηρογᾶγα, οἱ 

Π6Ο Ἰυογὶ ΒΡ6 πδς ουρίαἰίαία ἢδὸ ἰγᾶ πο δι) ἰοη6 δυΐ 8.10 

αυορίδηι δἰη}}}} αἴοιϊα δὰ τγἰχδπάτπι δυγρὶ, δοιὰ ομλῃοβ 

Ῥγ(μδρογοοβ ᾿ἰ8 δγβᾶ 8660 ἰῃνίσοπι ἃἤδοϊοβ οΆ56, υἱ Ὀοπμμι 

Ραἰγοίῃ ογῴᾶ ᾿ἰ 6 ΓΟ5 8008. Ἐφγορίυπ), ἐγδῖ οἰΐδην, ᾳφυοὰ ουπῃοί 

ΡΥΓΙδρογαΣ δαβογρεραπὶ δι γί υουδηίαυ δ, πος υ118π| εἰδί, 

ηἰκἱ δἀϊτηοάυπι ΓᾶΓΟ, δὺ ᾿πυ θη ἴ5.8}}}5 σ] ογἰδΠ) ἃΡΓορδδηΐ ; ροΓ- 

ρϑυιοὶ οηΐπλ διιηΐ, φυογυμ) ρῥγοργία ορϑγὰ οοἰοδγδηΐωυγ. 

(99) Αἀπρίγεγίϑ οἰΐδη οὐδ οὐ αἰ ρεη(ἴϑπι : πδη ρας ἰοὶ 

βου} ποη0, υἱ νἱάοίυγ, ἰῃ 0]]}ὺπὶ ΡΥ (Πασογθογαπ οομ)- 

τηεηίδγπ) δηία Ρ] οἰ αἱ ἰαπιρογᾶ ἱποίαϊς, δϑὰ [ἶσ ῥγίπιυϑ 

οἰ εὈγδίοϑ ἰ|Π08 (Γ68 ΠὈΓῸ5 δυυϊραν(, φυοϑ Ὠΐο βυγδευβᾶηυ8 

ΡΙδίοπ 5 [88 σοπία πη Πλἰἰ8 Θηγ1886 ἀἰεἰυγ, αυυπὶ ἴῃ παρίδῃ) 

ξΓΔΥΘΙΏΉ116 Ρδιρογίαίθ) Ρ] οἷαιι5 ἱποίἰ5ϑοῖ : ἤδη ἰ086 

φυοαυθ οὐ ΡΥ δροΓγοὶδ ποσοϑο(πάἀΐης Ἰυπείιι5 ογδῖ, ἰά60 - 

486 Ἰἰργογαπι ἰδίογυπι ρϑγίίσερβ [δοίυ8 6βί, (200) 6 ἴδηηα 

γεγο ἢδο ἀϊουπίυγ ἰγδά!αἰ886. ΑὈδυγάση) αυϊάδη) 6866, 

ΟἸΠ6Π) ΟΠηΐ ἢ ΟΡ ὨἰΟΠ 8 διγᾶπι σαρίδγα, ργορδοῦί ἐπι αι 

8 ΥὈΪΩῸ ργοποίβοϊίυῦ : δὴ ρϑυοὶδ οοῃίίηρογα, υἱ τεοίο ἐδ 

αυορίδηη δεμ(ἰδηΐ ορἰπεηίυταυς. ἢος οπίηι ἀρραγεί ἰο[6}}}- 

δεῃίθυ5 ἰδηίυ οομῃηροίοΓγα : ΠΟγιηι δυΐθι) δχὶ 115 (δὲ η1- 

ἴπογυ8, ὁχ αυοὸ τηδηϊ(οϑἴιπ) ἢ{, (Δου! αίδη) ἰςίδΠ) διὰ ἢ}1}{}- 

ἰυάΐηοπ) 86 πο οχίοηάογο. 86 οἱ ᾿οῸ ἃὈδιγα 1} 6556, ΟἿ - 

πε ἀ6 56 Ορίπίοηθδιίη (Δι) δπιηι:6 ἀϑρογπαγὶ : ")8π| 06 τΠ0.]0 

δηϊπιδίι πη ΠΟ ροῦδο ΠΟῺ 6886 Γι άδηι οἱ ἱποηηοι δ δι. 

Νοοοδδα δυίομι 6556, υ ἰ5 αυΐ ἰφηδιυ8 6δἱ ἀἰξοαί 4υα ἰγῆο- 

τᾶῖ, ἀἰδοθὴβ ὙὑθγῸ δηϊπηιπ) δὰ ορίηϊοποηι) θη οι ἰδ! 4110 

ο͵υ8, 4υΐ σῃηδγυβ 65[ αυΐᾳιια ἄοοογο ροϊοεῖ, δάνοείδί, οπιπτπο 

δυΐοπη αἱ υνθηθδ, 4υΐθι.5 88}1}8 δ0 8 οογαὶ ἐδῖ, 56 πίΟΓΙΙΗ οὐ - 

τυπιᾳυ αυΐ θοη6 νἱχογιηΐ ορίπίοηί θυ.8 βοηίεμ 646 διὶ- 

ταῦτ δι ἐπάδηί. (201) Ρτγοίογοᾶ ἐπ υπίγεγθδ ᾿ουλίπιιπλ Υἱ ἃ 

δείαϊοδ φιιδϑάδηι ἀἰδρογι [85 6586 ( ἐνδεδασμένας αἰουηίι ἐὰδ 

ΔΡΡΟΙΪΔΓΟ), 4088 πΠοΏ Οὐ) 58 6556 δδοὺπ) ἰανίσοπι σοηπε- 

οἴογο : ϑ Ὠυογίΐ οηΐπι Πη8Π| 8Ὁ δίίογα, ἢἰδὶ 405 γϑοία οἱ θΠ6 8 

Ργίπιᾶ δοίδίς ποπλίποι οὰιοεῖ. Ε586 ἰρίυγ ρυογὶ 6 Ἰμοδ ἰ ἢ 8 

δα ρῥγοδιϊδίοπη οἱ πηοάορίίδηη οἵ (οΥ  υἀπὸπ) οχδοίαν μ0Ὸ- 

δῦν 
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τῆς τοῦ νεανίσχου ἐπιμελείας τε καὶ ἀγωγῆς καλῆς τε 

χαὶ ἀνδριχῆς χαὶ σώφρονος γινομένης πολὺ εἶναι μέρος 
τὸ παραδιδόμενον εἰς τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἡλικίαν, ἐπεί περ 

εἴς γε τοὺς πολλοὺς ἄτοπόν τε καὶ γελοῖον εἶναι τὸ συμ- 
θαῖνον. ()0)) Παῖδας μὲν Ὑὰρ ὄντας οἴεσθαι δεῖν εὐτα- 

κτεῖν τε χαὶ σωφρονεῖν χαὶ ἀπέχεσθαι πάντων τῶν 
φορτιχῶν τε χαὶ ἀσγημόνων εἶναι δοχούντων, νεανί- 
σχους δὲ γενομένους ἀφεῖσθαι παρά γε δὴ τοῖς πολλοῖς 

ποιεῖν, ὃ τι ἂν βούλωνται, Συρρεῖν δὲ σχεδὸν εἰς ταύτην 

"0 τὴν ἡλικίαν ἀμφότερα τὰ γένη τῶν ἁμαρτημάτων" 
καὶ γὰρ παιδαριώδη πολλὰ καὶ ἀνδρώδη τοὺς νεανίσκους 
ἁμαρτάνειν. Τὸ μὲν γὰρ φεύγειν ἅπαν τὸ τῆς σπουδῆς 
τε χαὶ τάξεως γένος, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, διώχειν δὲ τὸ 

τῆς παιγνίας τε χαὶ ἀχολασίας καὶ ὕῤρεως τῆς παιδι- 

ι6 χῆῇς εἶδος, τῆς τοῦ παιδὸς ἡλικίας οἰχειότατον εἶναι. 

Ἔχ ταύτης οὖν εἰς τὴν ἐχομένην ἡλικίαν ἀφιχνεῖσθαι 

τὴν τοιχύτην διάθεσιν, 1 ὃ δὲ τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν ἰτγυ- 
ρῶν, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τῶν φιλοτιμιῶν γένος, διοίως 
δὲ καὶ τὰς λοιπὰς δρμάς τε χαὶ διαθέσεις, ὅσαι τυγχᾶ- 

4. νουτιν οὖσαι τοῦ χαλεποῦ τε χαὶ θορυβώδους γένους, 
ἐχ τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἡλιχίας εἰς τὴν τῶν νεανίσχων ἀφι- 
χνεῖσθαι, Διόπερ πασῶν δεῖσθαι ἡλιχιῶν ταύτην πλεί- 
στης ἐπιμελείας. (30) Καθόλου δὲ εἰπεῖν, οὐδέποτε 

τὸν ἄνθρωπον ἐατέον εἶναι ποιεῖν, ὅ τι ἂν βούληται, 
40 ἀλλ᾽ ἀεί τινα ἐπιστατείαν ὑπάρχειν δεῖν χαὶ ἀρχὴν νό- 

μιμόν τε χαὶ εὐσχήμονα, ἧς ὑπύχοος ἔσται ἕκαστος 
τῶν πολιτῶν. Ταγέως γὰρ ἐξίστασθαι τὸ ζῶον ἐαθέν τε 

χαὶ ὀλιγωρηθὲν εἰς χαχίαν τε γαὶ φαυλότητα. ᾿Ερωτᾶν 
τε χαὶ διαπορεῖν πολλάχις αὐτοὺς ἔφασαν, τίνος ἕνεχα 

80 τοὺς παῖδας συνεθίζομεν προσφέρεσθαι τὴν τροφὴν τε- 
. ταγμένως τε χαὶ συμμέτρως, χαὶ τὴν μὲν τάξιν καὶ τὴν 
συμμετρίαν ἀποφαίνομεν αὐτοῖς χαλά, τὰ δὲ τούτων 
ἐναντία, τήν τε ἀταξίαν χαὶ τὴν ἀσυμμετρίαν, αἰσχρά, 
διὸ καί ἐστιν ὅ τε οἰνόφλυξ καὶ ἄπληστος ἐν μεγάλῳ 

86 ὀνείδει χείμενος. Εἰ γὰρ μηδὲν τούτων ἐστὶ χρήσιμον 
εἰς τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἡλιχίαν ἀφιχνουμένων ἡμῶν, μά- 
ταῖον εἶναι τὸ συνεθίζειν παῖδας ὄντας τῇ τοιαύτη τά- 

ξει. Τὸν αὐτὸν δὲ λόγον εἶναι χαὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐθῶν. 
(θ4) Οὐχ οὖν ἐπί γε τῶν λοιπῶν ζώων τοῦτο ὁρᾶσθαι 

συμδαῖνον, ὅσα ὑπ᾽ ἀνθρώπων παιδεύεται, ἀλλ᾽ εὐθὺς 
ἐξ ἀρχῆς τόν τε σχύλαχα χαὶ τὸν πῶλον ταῦτα συνεθί- 
ζεσθαί τε χαὶ μανθάνειν, ἃ δεήσει πράττειν αὐτοὺς τε- 

λεωθέντας. Καθόλου δὲ τοὺς Πυθαγορείους ἔφασαν πα- 
ραχελεύεσθαι τοῖς ἐντυγχάνουσί τε καὶ ἀφιχνουμένοις 
εἰς συνήθειαν, εὐλαθεῖσθαι τὴν ἧἡδονὴν ὥσπερ τι χαὶ 
ἄλλο τῶν εὐλαδείας δεομένων οὐδὲν γὰρ οὕτω σφάλ- 
λειν ἡμᾶς οὐδ᾽ ἐμδάλλειν εἰς ἁμαρτίαν ὡς τοῦτο τὸ πά- 

θος. Καθόλου δέ, ὡς ἔοικε, διετείνοντο μηδέποτε αηδὲν 
πράττειν ἥδονζς στοχαζομένους, καὶ γὰρ ἀσχήμονα 

50 χαὶ βλαδερὸν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτον εἶναι τὸν σχοπόν, 
ἀλλὰ μάλιστα μὲν πρὸς τὸ χαλόν τε χαὶ εὔσχημον 
βλέποντες πράττειν, ὃ ἂν ἦ πρακτέον, δεύτερον δὲ πρὸς 
τὸ σνωφγέρον τε χαὶ ὠφέλιμον, δεῖσθαι δὲ ταῦτα χρίσεως 

οὐ τῆς τυχούσης. (205) Περὶ δὲ τῆς ὀνομαζομένης ἐπι- 

4 φΦ 

4 σι 
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{55 πη8η} μᾶγίεπὶ ἰῃ δάοίεϑοθης8π| ἰγαπεοίεγοηάδει, εούεσω- 

4αυὸ πιοιΐο δἀοἰεϑορη 8 δά -Ποποοίδίοπι οἱ (ογι υάϊηεῖι οἱ 

τηοἀοβίΐδη) οχδοίδ ϑὐυοδίίοι δ ἱπ υἱγοπὶ δἰ δΐθει, οὐ4υ- 

ἄδπὶ φυοά γιὸ οἶγοδ ας Πογὶ δοίθδὶ,, δρθυγάππι ε δί4πε 

γἰἀϊου!υπι. (202) δο! οοἱ ρυθγοβ οχὶδιπηδεὶ πιοάεβίς εἰ (εα- 

ῬΟΓΔΗΪΟΓ ἄσογα οἱ δ οπιηίδθιιϑ, αυώ κογ )α οἱ (υτμίδ τὶ- 

ἀοπίυγ, 86 οὐη(ίπογο ἀθρογα, 1} γογο δι] δ οἰ εϑεεωιίϑαι 

ρΡογνυθηθγίηΐ, μἱογοϑαυθ {1 σου! (δεϊδηδϊ! ροίεβί δίφρων 

(δοογθ. Οὐο ἤοτγί, υἱ 'ῃ ᾿δης οἰ δἴοπι υἱγίι5406 ἔεγε γΏετΕς 

υἱ"ὰ οοηἤιδηίΐί, βἰαυϊάοιη οἱ ρυθγ  ογ πι ἢ! οἱ υἰγη εν 

διἰοἰοβοεηίοεβ ἀσϊπαυυπί. Εὐβογο οηΐη, οἱ ρϑιςεὶς ἀἰεδαι, 

Ομ! αἰ ροη 2 δίαυς ἀἰδοὶ ρ! ΠΠ85 βόπυ5, ρεγβευΐ γθγὸ ἰασας 

οἱ ἱποοηῃ(᾿ποη[ΐ5 ρου δη  δη:6 ΡυΘΓ 5 αυδιηνὶς σροοίοεα, 

Ρυογὶ 5 αὐἰδι 8 ργοργὶα πὶ 6856 πηδχίπηε. Ηΐης ἰσίΓ 8 μεν 

πιᾶῃ εοἰδίοιῃ ᾿ιδης Δ Ποἰἰοπ οι ρογγοῆίγο. Ουρι δῖος τοῖο 

ἔτανοϑ, ᾿ἰοπηηθ φιηυ δαί οποπ; γεϊαυᾶϑαυς δογοδ δίᾳυς ἰατ- 

Ὀυϊοηίδϑ ἰηο!ἐπδίϊοποδ οἱ δίϊοοϊ 8 6 νἱγὶ!} εεἰδίο ἰπ ᾿υνθηΐμε 

νδογνθηῖγο. ΟὐδΓα βΔῃ0 ὕγα; οσο(οΓίϑ ᾿πίοη ἰοΓ εὐτϑ ἱπάρρεο. 

(203) Οπιῃΐπο γϑγὸ πυηημδη) ΠΟΙ ἰπὶ 0356 οοπερήσπάι, αἱ 

αυοά ἰυμοΐί (Δοϊᾶῖ, 50 56 ΡΟ Γ ργυρϑι ἀπ ἀοῦργε διδὸ εἴ 

ἱπηρογίυμ Ιορ!(ππὶ ποποβϑίιιηχαο, οὐ εἰνίαπ) υπυξη ἰβηις 

ρᾶγραϊ. Νὰπι δηϊ Π18] δἰ ἀδγο οἰπι περ! εἰ αυς οοἰοεί(ες 

ἰμ νἹεα ργαν δίοιπαιο ἀοϊαδὶ. Αἰυηΐ εἰ φδρ6 δος ἰῃίθσγο- 

β8386 δίῃ ἀϊδρυία356., ατ1ἃ 6 οδυ858 ρΡΌορΓΟΒ ἰῃ οἀρίοθάο 

εἶδο ογὐϊηθπιὶ πηοάυιηηι βογνᾶγα δάσυοίαοίδπης, οἱ ἰνος 

φυΐϊάρην με! γυπι 6886, σοηίγαγίδ γόγο, νοΐ σοη[ικίοίσαι 

οἱ ᾿πητηοάἀοοίίδιν, ἰυγρία ᾿υἀϊοδίηιβ, πὰς οἱ οὈτγίοίδίὶ εἰ 

συ αΣ ἀθά ιπι 6866 ἰπδίσηΐ ργοῦγο πδροδίυγ. 9] οπΐπὶ εὐ εϊ 

᾿ιογυπ Ποῦ ργοίυϊυγυ πὶ ὁδί, ροβίφιδηπι ἱπ τἱγοβ ὀνδϑοχὶ- 

ΠῚ, δὶΠ6 γϑίϊοῃθ μι 6Γ08 ἰ4}} ογα πὶ δάβυοῆογί. Εδηάδωι δι;- 

ει εἰ οοἰογάγιπι ἐοηϑηείυαϊπυπι γδίϊοποιι θΘ856. (204) Αἱ 

οηΐμ ἰη γο αυΐϑ δηϊπηα! θι.8, φυοϊᾳυοῖ 800 ιοπιηἶδιῖ5 ὁτ - 

ἐϊυπίυν, ποη ἰάθαι ορβογναγίὶ, βοα δἰδίίπ δ ἰηϊιο ἐδιίοϊει 

οἱ ρυ!π οαυΐπυπ) δὰ 68 δεδυδῆογὶ δίαις ἰῃδι υἱ, 4φυξ ᾽δα; 

δά} 15 ἀσοπάδ δἰηϊ. 56 ροηογαί πὶ γί! δρογοοβ δίυηΐ, φυὶ- 

ΟἸΠ140}6 8ι1 586 δοσοἀογοηΐ οἱ ἰη (Δ δε ἰδίοιη συ δ) μογυο- 

ηἰγοηΐ, υἱ ἃ νοϊυμίαϊο 8᾽0] εἀανογοηξ, ἰδ 41)8Π}) ἃ ΓΟ 51:1 ὙΠ ΩΡ 

οδυϊου θ ἰῷ δαϊιογίδγε βο 05 : ἢ0}} 0 δηΐπι 8}}0 δι 

ἰδίο αδἴϊοοιϊιι δίς η08 ἀδοὶρὶ οἱ δὶ ρδοοδηύυηι, δόεαεί. ΕἸ ες 

ομηπίπο, υἱ νἱἀοίυν, π|}}} γοϊυρίδι 5 ολυ.558 (Δοϊεπάπππι οπκὸ 

εοπίοποορδηΐ, παπιαιο ἰπἰοποδίυ μη αἱ Ρ᾽ υγὲ πη Ὧο χ ελλ)- 

406 ἰνπς 6866 ἤπόπ), 866 φυϊοᾳυϊὰ δοίη, ἰ φυοὰ Ὀυδυδὴ 

δίψιιο ποποδίυπι 681 Γοδρίςογο τηδχίπηθ ΠῸ5 ἀδῦογο, υἱμδίθεω 

γόγο σοπηηοάϊ δίοι4:16 δοσυ πο ἀδηυπι ἰοτο, οἱ ἔμθς αυὔΐ- 

(6 ὑιάϊοίο ἰπάἀΐξοεγα δυὰ ρᾶγιιπὶ δοουτᾶίο. (205) δε ἐς 



{416--.2.} 

θυμίας τοιαῦτα λέγειν ἔφασαν τοὺς ἄνδρας ἐκείνους. Αὐ- 
τὴν μὲν τὴν ἐπιθυμίαν ἐπιφοράν τινα εἶναι τῆς ψυχῆς 
καὶ δρμὴν καὶ ὄρεξιν ἦτοι πληρώσεώς τινος ἢ παρου- 
σίας τινῶν αἰσθήσεως ἢ διαθέσεως αἰσθητιχῇς. Γίνεσθαι 

5 δὲ χαὶ τῶν ἐναντίων ἐπιθυμίαν ἢ χενώσεώς τε χαὶ 
ἀπουσίας καὶ τοῦ μὴ αἰσθάνεσθαι ἐνίων. Ποιχίλον δὲ 
εἶναι τὸ πάθος τοῦτο χαὶ σχεδὸν τῶν περὶ ἄνθρωπον 
πολυειδέστατον. Εἶναι δὲ τὰς πολλὰς τῶν ἀνθρωπίνων 
ἐπιθυμιῶν ἐπιχτήτους τε καὶ κατεσχευασμένας ὑπ᾽ αὖ- 

ιὸ τῶν τῶν ἀνθρώπων, διὸ καὶ πλείστης ἐπιμελείας δεῖ-- 
σθαι τὸ πάθος τοῦτο χαὶ φυλαχῆς τε χαὶ σωμασχίας οὐ 
τῆς τυχούσης" τὸ μὲν γὰρ κενωθέντος τοῦ σώματος τῆς 
τροφῆς ἐπιθυμεῖν φυειχὸν εἶναι, χαὶ τὸ πάλιν ἀναπλη- 
ρωθέντος χενώσεως ἐπιθυμεῖν τῆς προσηχούσης φυσικὸν 

15 χαὶ τοῦτο εἶναι, τὸ δὲ ἐπιθυμεῖν περιέργου τροφῆς 
ἢ περιέργου τε χαὶ τρυφερᾶς ἐσθῆτός τε χαὶ στρωμνῆς 
ἢ περιέργου τε χαὶ πολυτελοῦς χαὶ ποιχίλης οἰκήσεως 

ἐπίχτητον εἶναι, τὸν αὐτὸν δὲ λόγον εἶναι χαὶ περὶ 
σχευῶν τε καὶ ποτηρίων χαὶ διαχόνων καὶ θρεμμάτων 

80 τῶν εἷς τροφὴν ἀνηχόντων. (206) Καθόλου δὲ τῶν περὶ 
ἄνθρωπον παθῶν σχεδὸν τοῦτο μάλιστα τοιοῦτον εἶναι, 
οἷον μηδαμοῦ ἴστασθαι, ἀλλὰ προάγειν εἰς ἄπειρον. 
Διόπερ εὐθὺς ἐκ νεότητος ἐπιμελητέον εἶναι τῶν ἀνα-- 
φυομένων, ὅπως ἐπιθυμήσωσι μὲν ὧν δεῖ, φεύξωνται 

45 δὲ τῶν ματαίων τε χαὶ περιέργων ἐπιθυμιῶν, ἀτάρα- 
χτοί τε χαὶ χαθαροὶ τῶν τοιούτων ὀρέξεων ὄντες χαὶ 

χαταφρονοῦντες αὐτῶν τε τῶν ἀξιοκαταφρονήτων καὶ 

τῶν ἐνδεδεμένων ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις, Μάλιστα δ᾽ εἶναι 
χατανοῆσαι τάς τε ματαίους καὶ τὰς βλαδερὰς χαὶ τὰς 

80 περιέργους χαὶ τὰς ὑδριστιχὰς τῶν ἐπιθυμιῶν παρὰ 

τῶν ἂν ἐξουσίαις ἀναστρεφομένων γινομένας: οὐδὲν 
γὰρ οὕτως ἄτοπον εἶναι, ἐφ᾽ ὃ τὴν ψυχὴν οὐχ δρμᾶν 
τῶν τοιούτων παίδων τε χαὶ ἀνδρῶν χαὶ γυναιχῶν. 
(Σο:) Καθόλου δὲ ποικιλωτάτην εἶναι τὴν τῶν προσφε- 
ρομένων ποιχιλίαν " ἀπέραντον μὲν γάρ τι πλῆθος εἶναι 

καρπῶν, ἀπέραντον δὲ ῥιζῶν, ᾧ χρῆται τὸ ἀνθρώ- 
πινον γένος. ἔτι δὲ σαρχοφαγίᾳ παντοδαπῇ χρῆσθαι, 
χαὶ ἔργον εἶναι εὑρεῖν, τίνος οὐ γεύεται τῶν χερσαίων 
χαὶ τῶν πτηνῶν καὶ τῶν ἐνύδρων ζώων. Καὶ δὴ σχευα- 

(09 σίας παντοδαπὰς περὶ ταῦτα μεμηχανῆσθαι καὶ χυ- 
αῶν παντοίας μίξεις, ὅθεν εἰχότως μανικόν τε καὶ 
πολύμορφον εἶναι χατὰ τὴν τῆς ψυχῆς χίνησιν τὸ ἀν- 
θρώπινον φῦλον. (208) “Ἕχαστον γὰρ δὴ τῶν προσφε- 
ρομένων ἰδίας τινὸς διαθέσεως αἴτιον γίνεσθαι. Ἀλλὰ 

46 τοὺς ἀνθρώπους τὰ μὲν παραχρῆμα μεγάλης ἀλλοιώ- 
σεως αἴτια γινόμενα συνορᾶν, οἷον καὶ τὸν οἶνον, ὅτι 
πλείων προσενεχθεὶς μέχρι μέν τινος ἱλαρωτέρους ποιεῖ, 
ἔπειτα μανιχωτέρους καὶ ἀσχημονεστέρους, τὰ δὲ μὴ 
τοιαύτην ἐνδειχνύμενα δύναμιν ἀγνοεῖν, γίνεσθαι δὲ 
πᾶν τὸ προσενεχθὲν αἴτιόν τινος ἰδίας διαθέσεως. Διὸ 

δὴ καὶ μεγάλης σοφίας τὸ κατανοῆσαί τε καὶ συνιδεῖν, 
ποίοις τε χαὶ πόσοις δεῖ χρῇσθαι πρὸς τροφήν. Εἶναι 
δὲ ταύτην τὴν ἐπιστήμην τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ᾿Ἀπόλλω- 
νός τε καὶ Παιῶνος, ὕστερον δὲ τῶν περὶ τὸν ᾿Ασχλη- 

ξ 2 σ΄" 
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ἸΑΜΒΙΙΟΗΙ ΠΕ ΡΥΤΗΛΘΟΠΙΟΑ ΥἹΤᾺ ΧΧΧΙ͂. 69 
ουρία δίς, χυ85 γνοσδίωυν, (Δ|18 γίγοβ {1108 Ὀγϑείρογα δἰυηΐ. 
[ρβᾶπὶ ηυϊάδπ) ουρίἀἰδίοπι) 6886 δοποί(δ[ἰΟ δι αυδηάδιη 
δῃϊπηῷ εἰ ἱπιροίυπι, δΔρρεοϊΠοποιηαια, αυᾶ ἰυχία ἱποὶὶπᾶ- 
(ἰομδπι 5ΟΠΒΌΌ ΠῚ δίαυο ἀρροίἰἴυ18 δεηδί (ἐνὶ γορ]ογὶ δι χυΐρυα 
Γθθὺβ δὺυΐ αυδγυπάδη) ΓΟΓΌΙ ργροβοηία (γυΐ ἀοβίἀογθηγυς, 
Ἐ586 Οἰΐδιῃ σοηίγαγὶϊ ορὶ ἀ  δίομ), χυδ8 δὰ δυδουδίίοῃθιῃ 
βροσίοί εἰ ἀρβοηζίπι, φυδαυθ φυδράδῃη γεὶΐπιης ἤθη βοηξίγρ. 
αγίυπι δυΐοπὶ 6886 ἤθη δἴδοίιη) δὲ ογγηίϊαπι [εγθ, αυἱΐ ἴῃ 
Βοπηΐηο βυπΐ, πηᾶχίτη6 τυ} ἰΡ] οο μὰ. 56 ΡΙογϑ84016 ᾿Ππηδη 8. 
εὐρ αἰ δο5 οχίγίηβθοιβ ἀγοθςδὶ [88 6586 οἱ 80 ᾿ρϑὶ8. ΠΟηλἰἰ θυ 5 
Ραγδίδβ,, ἰάθοαθ πηαχίπιᾶ ἢυης αἰἴοοίιπ οὐτᾶ οἴ οὐυςξίοάϊδ οἱ 
ἰιδυὰ ρᾶγυπὶ αἰ ροηΐ! ὀχογοϊδίίοηθ ἱπάϊξεγθ : ἢδπὶ ΟΟΓροΓο 
οὐδουδίο οἰθυη) ρϑίθγθ 6886 Πδίιγδ!θ, χορ οἷο δυΐθμ οχί. 
ὨΔη ἰοπ6 πὶ ἀδδίἀογᾶγ ἰΐοπι πδίυγα! 6886, δεῖ Θχαυ ϊδιῖο8 

οἶδοδδυΐ ἐργομίαβ ἀεἰἰςδίαθαυο νεβίθβ δίᾳυθ δίγδριυ]α δυί οχί- 
ταΐδι οἴ βυπηρίυο088Π| Βρ᾿ οἰ ἀα πηι 6 Πδοϊἰδίϊομοπη ἐοηςι!- 
Ρίϑοογα, ἰά ὙθΓῸ δγοββδί πῇ 6886, Θδῃἀοηᾳ06 6886 οἷ δ1}ρ6}- 
Ἰο 5 οἱ γδϑογυπ) οἱ πηἱηἰδίγογυπ) ρθοογαπηυο δὰ γοβοοπάστ 
δ᾽επάογυμῃ γαίίομθπι. (206) Οπηηΐπο δυΐδη ΠιΠιᾶΠ08 αἴοο- 
[08 (δγα [(ἃ 6886 Οὐπηραγδίοβ, υἱ πυϑυδηι οοπείβίδηϊ, 564 ἰῃ 

ἰηδηϊίυπι δυτίρίδπϊ. Οὐδργορίογ ἃ ργίπηα βίδίϊπι μινϑηίυΐθ 

δΔἀο]εβοοη(θυ5 ργονϊἀοηάππι, υἱ αυῶ ρᾶγ εβὲ ϑρρείδηϊ, νἃ- 

Ὠδβ΄θ6 οἴ βυρογῆυδδ ουρί ἰδ65 Πιχίδηξ οἱ δὺ ἢν} υϑιηγοάὶ 

ΔρΡΡΟΙΠ Ἰοπ θυ8 ἱπερογίυγθαξί ραγίᾳι τηδηοδηΐ, θοβῆμα ἱρδοα 

οοπίοπμῃδηΐ, 4] 60, αυοὰ ουρία δι ἰ 8 ἐπι ρ! ]οἱ 1 δυηΐ, ἀΐ- 

ξη08 66 ὁοηΐοιηρία τγοὐάἀϊἀογυπί. Ἱπργίπνὶδ γογοὸ οὈβογυδη- 

ἀυπι, γϑηὴδ8 οἱ ἀἀΔηγηηο888 οἱ δι ρογἤυ88 οἱ ΕΠοηδίδβ ομρΐ- 

ἀἰίδίο8 ἰἰ8 ἀοπηϊπδιΐ, αυὶΐ δτωϊποηζίογα αιιδρίδπμ ροί(οςίδίθ 

οοπδρίουὶΐ δἰηΐ : πἰ ἢ} οηΐπι ἴδ) δοδοηυ τ 6886, αὐ ἰνυ 7118. 

τοραϊ δαὶ ρυθγογυ) ΄ύυδπὶ Υἱγογοπ) οἱ πιυ]ογυπι δηΐπιι8 

ποῃ ἰοπάδί, (207) Οπλῃΐπο Υ ΓῸ δἀπηοάυπι πιι} Εἰ ρ] !ΟΘ τ} 6560 

δἰ ἱπιοηίογυῃ νϑγίοἰδίθη : ἱπῆη! 08 Θηΐπ) Πυ ΠΊΘΓῸ 6886 ἴγα- 

οἴυβ, ἱπῆη 128 γδαΐϊοθθ, αυΐϊθαβ υπηδηυπ) σοηυβ νοβοδίυγ,, 

γαδγὶϊ ργϑοίδγθα Κοπογὶβ ΟΔΓΏ6 ναϑεΐ, ἰδ υἱ αὐ] οἷ] 6 ἰ( ἰπναηίυ, 

410 ἰογγοδίγ τ) οἱ νο δι πὶ οἱ δαυδίϊοογιιπι δηἰ Π18 10}. 

Δβί ποδί, Ουἱῃ εἴ ἰῃ 1118 ρδγαπαϊΐβ δγίο δ ναγίαβ, βυσοογυῃ)- 

406 τοῦ Πρ] 1.68 πιλίχίυΓα8 ὀχοορ (δ[88 6586, πάδ ΠῸΠ ΡΟ580 

θογὶ αυΐῃ ἰπβδηο ΄υοάδπι οἱ ἱποοῃβίδπί!ἑ το Ποιιΐηϊι8. 

τηουθδίυν δηΐπ)ι8. (208) ϑυδη, ΘΠΐπι 4 ΘΠΊ416 οἰθ.πῈ ργοίεγγθ 

δϊεοι(οπομι. 86 ἃ Ἰιυηλίη68 68 αυΐάσημ, αυᾶ' 501188 σγοοηΐ 

πιυίαίίοηο8, σορηοδβοῦγα, τοὶυΐϊ νἱηυπι, φυοὰ ἱπηπηοδογαίθ 

μυβίυπι δἰ ̓ χυαίοῃ!β φυΐάοπι Ὠἰ]δτίογοβ το ϊξ, ἀοίπάς γθγὸ 
[υγἱοϑέοτοφ μοϊυ δ ἰογθδαῦα, 68 ὙΕΓῸ ἱβθογᾶγο αυδ [Δ] 6 

ψίϊη βοη. ὀχβογδηξ, ΄υῦπὶ ἰδῃλοη δυδπὶ αυΐβηι6 οἶθὺ5 δἴϊει- 

(ἰοποπὰ ργοίοσγαϊ, ΟἸδΓΟ ἰηδὲ σΠἾ8. ΓΟΙ 6856 δδρίοπ δ, υἱ 6χ- 

ρΡομπάδίυς δίᾳιθ οὐϑογυδῖιγ, {υ δ} 8 Δ ᾿Π16 118 4ιδη (8.8 

δὰ δ]οπάνπη οογρυδ αἰ] ορογίαδί. Ηδης γόγοὸ βοϊδη(ἰδπ| ἰη 0 

ἃὉ ΑΡΟΙ ας οἱ Ρώοπο ἰγδάϊ δ) 80 ἀδίποορθ ἃ ἀξ δου]αρίο 
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πιόν. (19) Περὶ δὲ γεννήσεως ταδε λένειν αὐτοὺς 

ἔφασαν. Καθόλου μὲν ᾧοντο δεῖν φυλάττεσθαι τὸ χα- 
λούμενον προφερές" οὔτε γὰρ τῶν φυτῶν τὰ προφερῆ, 
οὔτε τῶν ζώων εὔχαρπα τίνεσθαι, [ἀλλὰ δεῖν γενέσθαι) 

5 τινὰ γρόνον πρὸ τῆς χαρποφορίας, ὅπως ἐξ ἰσχνόντων 
τε χαὶ τετελειωμένων τῶν σωμάτων τὰ σπέρματα χαὶ 
οἱ χαρποὶ γίνωνται. Δεῖν οὖν τούς τε παῖδας χαὶ τὰς 

παρθένους ἐν πόνοις τε χαὶ ἐν Ὑυμνασίοις καὶ χαρτερίαις 

ταῖς προσηχούσαις τρέφειν, τροφὴν προσφέροντας τὴν 
10 ἁρμόττουσαν φιλοπόνω τε χαὶ σώφρονι χαὶ χαρτεριχῷ 

βίῳ. Πολλὰ δὲ τῶν κατὰ τὸν ἀνθρώπινον βίον τοιχῦτα 
εἶναι, ἐν οἷς βέλτιόν ἐστιν ἢ ὀψιμαθία, ὧν εἶναι χαὶ τὴν 

τῶν ἀφροδισίων χρείαν. (210) Δεῖν οὖν τὸν παῖδα 

οὕτως ἄγεσθαι, ὥστε μὴ ζητεῖν ἐντὸς τῶν εἴχοσιν ἐτῶν 

ἴ5 τὴν τοιαύτην συνουσίαν. “Ὅταν δὲ εἰς τοῦτο ἀφίκηται, 

σπανίοις εἶναι ρυστέον τοῖς ἀφροδισίοις, ἔσεσθαι δὲ 

τοῦτο, ἐὰν τίμιόν τε καὶ χαλὸν εἶναι νομίζηται ἣ εὐεξία" 
ἀχρασίαν γὰρ ἄυα χαὶ εὐεξίαν οὐ πάνυ γίνεσθαι περὶ 
τὸν αὐτόν, ᾿Ἐπαινεῖσθαι δ᾽ αὐτοῖς ἔφασαν χαὶ τὰ τοιάδε 

30 τῶν προῦπαρχγόντων νομίμων ἐν ταῖς ἑλληνιχαῖς πόλεσι, 
τὸ μήτε μητράσι συγγίνεσθαι, μήτε θυγατρί, μήτ᾽ 
ἀδελφῇ, υαὐτ᾽ ἐν ἱερῷ, μήτ᾽ ἐν τῷ φανερῷ" χαλὸν τε 
γὰρ εἶναι χαὶ σύμφορον τὸ ὡς πλεῖστα γίνεσθαι χωλύ- 
ματα τῆς ἐνεργείας ταύτης. “ πελάμθανον δ᾽, ὡς ἐοι- 

30 χεν, ἐχεῖνοι οἱ ἄνδρες περιαιρεῖν μὲν δεῖν τάς τε παρὰ 

φύσιν γεννήσεις χαὶ τὰς μεθ᾽ ὕδρεως γινομένας, χατα- 

λιιλπάνειν δὲ τῶν κατὰ φύσιν τε καὶ μετὰ σωφροσύνης 
γινομένων τὰς ἐπὶ τεχνοποιίᾳ σώφρονί τε χαὶ νομίμῳ 
γινομένας. (2:1) ᾿γπελάμθανον δὲ δεῖν πολλὴν πρό- 

80 γοιαν ποιεῖδθαι τοὺς τεχνοποιουμένους τῶν ἐσομένων 

ἐχγόνων. Πρώτην μὲν οὖν εἶναι χαὶ μεγίστην πρόνοιαν 
τὸ προσάγειν αὑτὸν πρὸς τὴν τεχνοποιίαν σωφρόνως τε 
χαὶ ὑγιεινῶς βεδιωχότα τε χαὶ ζῶντα, χαὶ μήτε πλη- 

ρώσει χρώμενον τροφῆς ἀχαίρως, μήτε προσφερόμενον 
8ὺ τοιαῦτα, ἀφ᾽ ὧν χείρους αἱ τῶν σωμάτων ἕξεις γίνον-- 

ται, μήτε δὴ μεθύοντά γε, ἀλλ᾽ ἥχιστα πάντων᾽ ᾧοντο 
. γὰρ ἐχ φαύλης τε καὶ ἀσυμφώνου καὶ ταραχώδους χρά- 

σεως μοχθηρὰ γίνεσθαι τὰ σπέρματα. (212) Καθόλου 
Ι Κ3ὲ παντελῶς ᾧοντο ῥαθύμου τινὸς εἶναι χαὶ ἀπροσχέ- 

40 πτον, τὸν μέλλοντα ζωοποιεῖν χαὶ ἄγειν τινὰ εἷς γένε- 
σΐν τε καὶ οὐσίαν μή γε μετὰ σπουδῆς πάσης προορᾶν, 
ὅπως ἔσται ὡς χαριέστατα τῶν γινομένων ἣ εἰς τὸ 

εἶναί τε χαὶ ζῆν ἄφιξις. ἀλλὰ τοὺς μὲν φιλόχυνας 
μετὰ πάσης σπουδῆς ἐπιμελεῖσθαι τῆς σχυλαχείας, 

45 ὕπως ἐξ ὧν δεῖ χαὶ ὅτε δεῖ χαὶ ὡς δεῖ διαχειμένων 

προσηνῆ γίνηται τὰ σχυλάχια, ὡσαύτως δὲ χαὶ τοὺς 
φιλόρνιθας, (2139) δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ τοὺς λοιποὺς τῶν 

ἐσπουδαχότων περὶ τὰ γενναῖα τῶν ζώων πᾶσαν ποι- 
εἴσθαι σπουδὴν περὶ τοῦ μὴ εἰχῇ γίνεσθαι τὰς γεννή- 

80 σεις αὐτῶν, τοὺς δ᾽ ἀνθρώπους μηδένα λόγον ποιεῖσθαι 

τῶν ἰδίων ἐχγόνων, ἀλλ᾽ ἅμα γεννᾶν εἰχῇ τε χαὶ ὡς 
ἔτυχε σχεδιάζοντας πάντα τρόπον χαὶ μετὰ ταῦτα 
τρέφειν τε χαὶ παιδεύειν μετὰ πάσης ὀλιγωρίας. Ἴ αὐ- 

τὴν γὰρ εἶναι τὴν ἰσχυροτάτην χαὶ σαφεστάτην αἰτίαν 

ΙΔ ΒΑΙΧΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ ΒΟΥ. (ι22-- νι} 

ὁχου δι) 6856. (209) 0) 6 βομογδίομς ἀἐδη]υς ἱμῶρς [Βος 

διυηί ἀοοσυΐδδο. Οὐ)πίηο οἀνοδάυπι 6566 ᾳαυοὰ ρείρουχ ἀϊκζῶε -: 

Ὠδᾳὺς Ομ ἰῃ ρἰδη ἰδ ἤθαὺυς ἢ δηΐη ἢ ..5 ρεδοουςίδ αξεσϑάδ 

6866, δ6 ὀεῦεγα δοοούεγο ἰειηροτίε αυοάάδαι ἰπέεενδαιαι, 

δηίοαυδπη (τυςίιπ|ὶ [γδηΐ, υἱ οὁχ νδιϊς ρεγίοεξίδαθε οδε- 

ρουγίδυβ δοιηΐπδ οἱ ἔγυοίυς ργονυθηϊδηί. Ἰοῦς ρμοότος εἶ 

νἰγμίηοϑ ἰῃ ἰαδογίθυβ οἱ ὀχδγοὶ 8 εἰ ἰοϊεγδηίἑδ οοωνεειεμέι 

οδὐυοσδηάοδ, εἰθίδαυθ δἰοπάοβ εδ96 ἰδινογίοδδδ δὲ ϑυοιῤεσῖω 

οοοἰποηίί4υο νἱίδ δοοοιηπνοάδὶϊδ. Μυ 8 τόσο ἰδ τοῦς ἰἱα- 

ΠΙΔΠΐδ 6686, 4υδ δεγίυδ ργεεοίεὶ ἀΐδοεγε, 480 οἰδαα ταὶ νεβεἊ. 

ΓΟΔ ὕδυηι ρεγίπογα. (210) {8 ἰρίυγ οὐυπολβάσαι ἐϑες ραρ- 

γι, υἱ ἰηῖγα δηηυπι Υἱροβίηνπ) ἀς [Δ}} οοταπηδγεῖο ἰδεῖ οο- 

αἰἰεῖ, ροβίφυδιῃ γεγο δὰ ἰὰ δίδιϊβ υϑπογὶί, γᾶγο εἱ γεὶ ὀρεέσγδαι 

ἀεῖ, αυοὰ (υἱυγυπι εἰξ, εἱ υγδιεϊυάϊποι ἰὰ μοδοῖε εἰ μεὸ τε 

ὑτγϑθοίαγα ᾿δινυογίὶ! : δίπη] οηΐπὶ ἰηἰειρεγδηι δι) δὐφας τὸ- 

Ἰειυάΐποπι ἰη ὑπὸ ἐοἀξδίχυς Ποιηΐῃς 6356 ΠΟΏ ρο666. ἔ,διν πὲ 

8Ὁ [1}18. οὐδ δίυπἪέ νὙόίογδ ἰϑίδ ργδοοδγυῦλ εἰτιϊδίυε ἰδς- 

ιυϊδ, φυΐνθυ5 τοιδδίυγ οὑπὶ πρδῖτε δαὶ [18 δυὶ ϑογοζοὸ γόπα 

ὕδθογα, ἰἰδπιηθα ἴῃ ἰΘ0}15 αυὶ ἰπ ραδϊίοο : θοδΌδι εὩΐπ εἰ 

υἱ 6 6666, υἱ αυδιι ρμυγίαιδ μαὶς τοὶ οδδίδουϊδ οὐεξδείασ. 

Ιἰάοιη νἱγὶ οοηδοῦδηΐξ, υἱΐ ρδγ οδῖ, ἃ Ὡδῖίυγδ διιθῶδἪε οὐ ἔτπα 

Ιαϑεῖνα ᾿ἰἰαΐπα οοπ᾽υποίδε ξοπογδίίοδος ὁ πηοιϊο ἐπεὶ ἰοἱ- 

Ἰοη δ, οδῦυ πὶ ΥοτῸ, 4106 δεουπάϊπι ηδῖυγδιι οἢ εἴασα πεὸ- 

ἀρριία ἢδηϊ, γοιϊἰποη 88 ο88, αυα δά κοὈῦγίδιι εἰ ἰοσιἰεοδαι 

Πρεγογοαι ργοσγοδίίοσεπι ἰεηἀυηΐ. (211) Οεηδεξδηί εἴξδαι 

πδοοίζιγαβ δοῦοὶ! ἤθηθ ρεουνάοηυπλ 6656 δὺ ἰδ, φυὶ ἰ"μετος 

Ργοσγοᾶγοηΐ. Ας ρυδη) φησ εἰ με οὶρυδιο ὁδδε ἐδ θ- 

ποηι εἷ, φυὶ δοοδάδὶ δὰ ρορογδίοηθπι, ἰ5 σοδείο εἰ «Δ) υὐνὶ 

υἱεῖ υδὺ5 δἰΐ, οἱ ποαῦς Δ] πθ η{15 ἰηἰ ἐπ ροδῖνο 56 ἱποογενεῖ, 

δσαις ἰδιίθυ5 τοδοδίιγ, αυ υ5 ροβδυπμίδεὶ υδ᾽εϊυάο ϑοοὐεῖ, 

ἢσαυς τοῖο, ἰά406 οππηΐυπι πιἰηΐπιο, εὐείεἰδίϊ εἱἱ διῥάβεῖαε : 

οχ δ πιδυδηϊΐ οηΐην, 6 ργᾶνο ἀϊδεοποσυς οἱ ἰυγι άο ἰεδερε- 

ΓΑπιεπῖο Υἱ(ΐοβδ οὐϊ δοεπιπδ. (212) ΟἸβίῃο δυΐδε ἱξαβεζὰ- 

γίυαι ρἰᾶπο οἱ ἱποοπδίογαίυηι σγοουδηὶ 6556, εἰ φυία τὐξδαι 

πδϑοεηάϊΐᾳυε οεἴυπι δίογὶ ἀδίυγις ὨΟῚ οἴμπὶ αἰ ρεδίδ ρεθ- 

νἱάοδὶϊ, υἱ ἰδίθ ἰα ᾿υοδη; νἱΐδιηψυε ἰαἰγοϊ(υδ φύδληι δαροξιδδς- 

εἰτιυα ἢδὶ,, ἐο ἐδουπι αυϊάξηι δἰ μδΐοεος οὔβεί ἱπαρεδιόεςο 

οαγδπι, υἱ οδίυ}! οοδοὶρίδοίος ἐχ φαΐ οροείεἰ εἰ φοο ἔεαν»- 

Ρογο οροτίεἰ δίᾳφυς ἐχ δἴϊεοι 5 τ ορογίοὶ τοδιβκυείὶ, εὐποάδι. 

ἰἐγαυε δξογα ἃν ΐυηι οἰΐδπὶ δίυάϊοκοι, (213) χυΐῃ εἰ οδίεγοβ, ψαὶ 

ξοποιοδογυπι Δ] π} ἀο5ἰάοτγίο ἰδπδπίυγ, οὐτ είς πιοάδε 

ργοερίοεγο, πὲ ἰδϑρογε βδὶ ργουγοδίίο, ποινὶμεβ τόγὸ βοῖϊδαι 

δοῦοἹ δ δῦδο γαϊ ἰοθόσῃ ἤδθογα, βοὰ οἱ ἰδ ργοοζοδϑάο ἰεύβετε 

ρεγίιποίοτίοησε γὙογεδγὶ, οἱ ἰβ οὐσοδηάο ἱβοιϊ τ ιπνόοφψαεε 

ΡΓογδὰβ πορ  ρεηῖογ. Ηδης δηΐσι πγδνἐξειτδὴ) εὐμοβεδιοὶ- 

τη Τυ6 Ὀἰυγίπηογυ) Ὠοπιίηυπι πλ ἰ55 δίφυς ἱπυμεουιδες 



(.28--- 4...) 

᾿τῆς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων χαχίας τε καὶ φαυλότητος" 
βοσκηματώδη γὰρ καὶ εἰχαίαν τινὰ γίνεσθαι τὴν τε- 
χνοποιίαν παρὰ τοῖς πολλοῖς. Τοιαῦτα ὑφηγήματα χαὶ 
ἐπιτηδεύματα παρὰ τοῖς ἀνδράσιν ἐχείνοις διὰ λόγων 

δ τε χαὶ ἔργων ἠσχεῖτο περὶ σωφροσύνης, ἄνωθεν παρει- 
ληφόσιν αὐτοῖς τὰ παραγγέλματα ὥσπερ τινὰ πυθό- 
χρῆστα λόγια παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Πυθαγόρου, 

ΧΧΧΙ]. (114) Περὶ δὲ ἀνδρείας πολλὰ μὲν ἤδη καὶ 
τῶν εἰρημένων οἰκείως καὶ πρὸς αὐτὴν ἔχει, οἷον τὰ 

10 περὶ Τιμύχαν θαυμαστὰ ἔργα χαὶ τὰ τῶν ἑλομένων 
ἀποθανεῖν πρὸ τοῦ τι παραδῆναι τῶν δρισθέντων ὑπὸ 
Πυθαγόρου περὶ χυάμων χαὶ ἄλλα τῶν τοιούτων ἐπι- 
τηδευμάτων ἐχόμενα, ὅσα γε Πυθαγόρας αὐτὸς ἐπετέ- 
λεσε γενναίως, ἀποδημῶν πανταχοῦ μόνος καὶ πρὸς 

16 πόνους χαὶ χινδύνους ἀμηχάνους ὅσους παραδαλλόμε-- 

νος, ἑλόμενος δὲ χαὶ τὴν πατρίδα ἀπολιπεῖν χαὶ ἐπὶ τῆς 
ἀλλοδαπῆς διατρίόων, τυραννίδας δὲ χαταλύων καὶ 

πολιτείας συγχεχυμένας διατάττων, ἐλευθερίαν τε ἀπὸ 
δουλείας ταῖς πόλεσι παραδιδοὺς καὶ τὴν παρανομίαν 

80 παύων, ὕθριν τε χαταλύων καὶ τοὺς ὑδριστὰς καὶ τυ- 
ραννιχοὺς χολούων, καὶ τοῖς μὲν δικαίοις καὶ ἡμέροις 
πρᾶον ἑαυτὸν παρέχων χαθηγεμόνα, τοὺς δὲ ἀγρίους 
ἄνδρας καὶ ὑδριστὰς ἀπελαύνων τῆς συνουσίας χαὶ μὴ 

θεμιστεύειν τούτοις ἀπαγορεύων, χαὶ τοῖς μὲν συνα- 
45 γωνιζόμενος προθύμως, τοῖς δὲ παντὶ σθένει ἐνιστά- 

μενος. (116) Πολλὰ μὲν οὖν τούτων ἔχοι τις ἂν λέγειν 
τιχμήρια καὶ πολλάχις αὐτῷ χατορθωθέντα, μέγιστα 
δὲ πάντων ἐστὶ τὰ πρὸς Φάλαριν αὐτῷ μετὰ παρρησίας 
ἀνυποστάτου ῥηθέντα τε χαὶ πραχθέντα. Ὅτε γὰρ 

80 ὑπὸ Φαλάριδος τοῦ ὠμοτάτου τῶν τυράννων κατείχετο, 
καὶ συνέμιξεν αὐτῷ σοφὸς ἀνὴρ Ὑ περδόρεος τὸ γένος, 

"Λύαρις τοὔνομα, αὐτοῦ τούτου ἕνεχα ἀφικόμενος τοῦ 
συμθαλεῖν αὐτῷ, λόγους τε ἠρώτησε καὶ μάλα ἱερούς, 
περὶ ἀγαλμάτων χαὶ τῆς δσιωτάτης θεραπείας χαὶ τῆς 
τῶν θεῶν προνοίας, τῶν τε κατ᾽ οὐρανὸν ὄντων καὶ τῶν 
περὶ τὴν γὴν περιστρεφομένων, ἄλλα τε πολλὰ τοιαῦτα 
ἐπύθετο, (216) Ὁ δὲ Πυθαγόρας, οἷος ἦν, ἐνθέως σφό- 
δρα καὶ μετ᾽ ἀληθείας πάσης ἀπεχρίνατο καὶ πειθοῦς, 
ὥστε προσαγαγέσθαι τοὺς ἀχούοντας. Τότε ὃ Φάλαρις 
ἀνεφλέχθη μὲν ὑπὸ ὀργῆς πρὸς τὸν ἐπαινοῦντα Πυθα- 
γόραν Ἄδαριν, ἠγρίαινε δὲ χαὶ πρὸς αὐτὸν τὸν Πυθα- 
γόραν, ἐτόλμα δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς αὐτοὺς βλασφημίας 
δεινὰς προφέρειν καὶ τοιαύτας, οἵας ἂν ἐχεῖνος εἶπεν. 

Ὃ δ᾽ "Αθαρις πρὸς ταῦτα ὡμολόγει μὲν χάριν Πυθαγόρᾳ, 
45 μετὰ δὲ τοῦτο ἐμάνθανε παρ᾽ αὐτοῦ περὶ τοῦ οὐρανόθεν 

ἠρτῆσθαι χαὶ οἰχονομεῖσθαι πάντα ἀπ᾽ ἄλλων τε πλειό- 
νων χαὶ ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν ἱερῶν, πολλοῦ τε ἔδει 

γόητα νομίζειν Πυθαγόραν τὸν ταῦτα παιδεύοντα, ὥστε 
καὶ αὐτὸν ἐθαύμαζεν ὡς ἂν θεὸν ὑπερφυῶς. Πρὸς ταῦτα 

50 Φαλαρις ἀνήρει μὲν μαντείαν, ἀνήρει δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς 
ἱεροῖς δρώμενα περιφανῶς. (217 Ὁ δὲ Ἄδαρις μετῆγε 
τὸν λόγον ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὰ πᾶσι φαινόμενα ἐναργῶς, 
καὶ ἀπὸ τῶν ἐν ἀμηχάνοις, ἤτοι πολέμοις ἀτλήτοις 
Ἵ νόσοις ἀνιάτοις ἣ χαρπῶν φθοραῖς ἢ λοιμῶν φοραῖς 

Φ 

ΙΑΜΒΙΠΙΟΗ͂Ι ΠΕ ΡΥΤΗΛΑΘΟΒΙΘΟΑ ΥἹΤΑᾺΑ ΧΧΧΙΙ. ηῖ 

6686 σδυββαπὶ) : πἰ(ηἰγυ πὶ ὑ6᾽υἱπὸ γΐυ οἱ ἰϑππογδγί δρυὰ 

Ρἰεγοδᾷθ ΠΙΡογογυπὶ ἤοτὶ ργοοσγθδίίοπομ. Εἰυβηοὰϊ ἀαεία 

δίαιια δἰυἀΐο υἱγί {1} νϑγὶβ (δοίίϑδαυα οἶγοᾶ ἰεϊηρϑγδη 

[ἴαπὶ Ἔχογοθρδηΐαν, ἰάφυθ ᾿υχίδ ργοορία, αυῶ οἰΐπ ἴδῃ». 

4ιιᾶπὶ ογᾶου δ αυδοδπι Ὠοὶρΐοα δῸ 'ρϑο Ρυ(μᾶρογα δ0ο60- 
ρογδηΐ. 

ΧΧΧΙ͂Ι. (214) Ουοά δυΐεπι δὰ (οτἰἰυἀΐηθη) δροοίδϊ, πηυ} ἃ 

ἦδλπι ὁχ δηί6 ἀἰοίἰ8 μγορίυι δὰ δὰπὶ ρογίϊποηξ, υἱ δαπιίγδη- 
ἄσπι "Πυὰ Τίπηγ οΕἸν85 (ΔοίΠ 5 ἴφια Θογιη), αυΐ πηογίδα οὐ ΐγθ 

πδ Πογυ πὶ, αυδιη ΡΥΓΠΑρΟΓα Ρῥἰδοίία 46 (Δ}0}8 ἰγδηςσγοάὶ, 

αιφαῃα 818 δὰ δ) υβπιοὰΐ οσηδίυ.8 τγοίογοηἀα βυηΐ, οἱ αι 

ἴρ86 ΡΥ ΙδρΟΓαΒ ργέεοίδγα ρεγροίγαυϊ, αυΐρρα 41} 501. 4118- 

αυδνεγϑιπὶ ρογΓορυϊπδίῃβ ἰδοῦ θι15 80 ρογίου 8 ἱπηπηδηβυμη 

αυδῃῖ5 6686 ΟὈΐΗΠ οἱ γε]εία ραίγίδ υἱΐδιη ἃρυά δχίογοβ 

ὅβΕΓ6 βίδιυἷξ, δ 1 δῖα ἐγγηπίάε (τ θαἴδ8 γοβριυ Ὁ} 1.85 ἰη ̓ τἰβίϊ- 

Ὠ0ΠῚ Ογάΐποπη γοϑί υἱέ οἱ οἰν [4168 6 βογυϊ τα ἴῃ Πἰθογίδίθιη 

8556γυ 1, ἱπ) δε: {ἰ8πὶ Θοπηραϑου!, σοηίαπι6 188 αἰθρυ}} οἱ 

Ὀγοίΐετν!5. ἱπηρϑγίοβίβαιδ (γθδιπι ἱπιροδυΐξ, ἃς 815 φυϊάοηι 

ὠδηδυείίϑαυς Ὀοηΐξηυπι 86 ἀυοίογοπι ργοοθυ, (ΌΓΟβ γθγο οἱ 

Ὀγοίθγνοβ ἃ οοηυϊοία δ00 γοηουΐΐ, ᾿ΠΠ|βαὰ 6 πορανὶξ 86 τγθ- 

βρθη58 ἀδίυγυη), 8|} 18 ἀδηίᾳυδ ἰδοῦ (ον ὀρϑί 0}, ἃ} {8 (οἱ ἐδ 

Υἱγίθι.8 γαραρηδυί. (215) Μυ δ ἰρί υγ πογυπὶ δἰΐαυΐβ δίϊογδι 

ἀοουϊηοηΐδ δίχυθ 818 πη}}} 8 δ 'ρβο (6 οἰΐογ ρεογδοίδ, βοὰ 

ΟΠ ηΐυ πὶ ΠΓΑΥ β5 8 ϑυηΐ, 4.88 οοτἂπ) Ρ[)αἰΑτ 6 οὐπὶ ἰῃ- 

νἱοΐα ογί» Προγίδία αἰχὶξ δίᾳυο ἔδοϊξ. Οὐυπη οηΐη) ἃ Ῥἢ4]8- 

τά ογυο] ἰβ8ἴμ)ο ἔγγηποόγυπὶ οδρίϊ νυ ἀοιἰπογοίιγ, ΘΟΏΥΘ» 

ηἰΐ οὐ Υἱῦ ϑδρίθηβ, βοηία ἩΥρΟγΌογουϑ, ποιΐπα ΑΒαγίβ, 

4υΐ Οὗ ᾿ιοο ἰρβῦπι νϑηθγαΐ, υἱ 6}05 οοηϑθοίυαἑπο γυσδγοίυν, 

αἶ46 αυσδίϊοηθὺ ργοροϑδιυὶῖ 88 Γᾶ Υοὶ τηδχί 6, ἀκα 5:Π|1}}8- 

ογί8 οἱ ἀθ βδηοί βδίπη!ο ἀοφογυτ οὐ]υ οἱ ἀς ἀϊνίηδ ὕγου 

ἀοη(ία, ἀδραυς γοῦυ8 418 σΟ]0 οοπίϊποηίυγ, συδαῦθ ἰη 

(ογγίβ νθγβδπίῃγ, πη} 1840} δ᾽ Π.}} 1018 818. (216) ΡΥΓΠδσοΓδθ. 

Υ͂ΘΓΟ, 00 οτγαΐ ἀϊνίηο δἰἤαίι ἰηοἰΔίυ8, δογί(ογ οἱ οχηηὶ οὐπι. 

νογ (δία ἰδηίδαυο οὐπὶ ροεγδυδάοηάϊ (δου ἰδ16 γοβρομπάϊξ, υἱ 

δυάϊδηιδυ5 αἰοσία ρ᾽8η6 δΔρργορδγεῖ. Τυπὶ Ρἢδίδγίβ 'ῃ ΑὮΔ- 

γἰάοπι, αφυοὰ ΡγΓ[αροτγδπι ἰαμάδγεῖ, ἱγὰ ᾿ΠΟΘΏ51:8 οαἱ, νυ, 

οἵ ἰῃ ἰρβυπὶ ΡγΓ Πδρογδϑιη ὀχοληοβοθῦδε, αυΐῃ οἰΐδπλ πῃ ἀθοδ 

ρϑοϑ ατδυΐδ,, αυδιίδαυο δὺ ᾿Π|ο Ἰίοοδὶ δχεροοίαγο, οοηνίοίδ 

ΘΟ] ΐΟΟγΘ διάορθδὶ. Αθδιὶβ δυίΐαπιὶ 6ὁδ Ὀγορίογ ΡΥ ΓΠΔρΡΟΓΩ 

ξταιΐδ8 ἀροθδὶ, ἰδίαι ἃ οο ἀϊδοθδαΐ, ἃ εοθΐο ροῃάεξγε γὲ- 

εἴᾳυο οπηηΐα,, ἰάαυ 6 φυυπὶ χ 8}}}8 ρ] υΥἱ πη 8, 0 ΠΔ ΟΧ Ὁ Γδ8- 

δοη [ἰ55[π|8 δδογοόγυηι οἰ υδοὶδ ΔρΡᾶΓΟΓῈ, δο ἰδηΐυπ) ἀρογαῖ, 

υἱ ἀοοσοπίδεῃ [4|18 ΡΥ ΠΔρΟΓΔἢ ὮγΟ ρειρδιἰσδίοτγο δϑογοϊ, υἱ 

Θυ ἰδηχύδη) ἀσυπὶ υργα τἡοάτπ δάτηϊγαγοίυγ. Αἀ [δος 

ῬΠΔΙγίβ ἀἰν παιϊίοποην, οἱ αυϊοαυϊὰ ἰῃ 58ιγὶ5 Πογὶ 5ο] δῖ, δρογίθ 

πορδῦδὶ. (217) Αραδ υοῦοὸ δὖὺ [ιἰἰδοα ἀΐξγοββιβ διὶ θᾶ, 408 

οπηηΐυπι ἰῃ οουϊοῦ ἱπουγγυηὶ, ὁχ θαποοἰΐβ, 4υ8ὲ ἰῃ [οπιρο- 

τυπὶ ἀἠου!δί 5, νο]υΐ ἴῃ Ὀ6}}}ς ἰπ οἱ ογδ ἰ  δγυδ γεὶ πηογὺὶς 
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ἢ ἄλλοις τισὶ τοιούτοις παγχαλέποις χαὶ ἀνηχέστοις, 

παραγινομένων δαιμονίων τινῶν χαὶ θείων εὐεργετη- 
μάτων ἐπειρᾶτο συμπείθειν, ὁ ὡς ἔστι θεία πρόνοια, πᾶ- 
σαν ἐλπίδα ι ἀνθρωπίνην καὶ δύναμιν ὗ ὑπεραίρουσα. Ὁ δὲ 

δ Φάλαρις ἠνησχύντει πρὸς ταῦτα καὶ ἀπεθρασύνετο. 
Αὖθις οὖν ὃ Πυθαγόρας, ὑποπτεύων μέν, ὅτι Φάλαρις 
αὐτῷ ῥάπτοι θάνατον, ὅμως δὲ εἰδώς, ὡς οὐχ εἴη Φαλάριδι 

μόρσιμος, ἐξουσιαστιχῶς ἐπεχείρει λέγειν. (218) ᾿Δπι- 
δὼν γὰρ πρὸς τὸν ᾿Αόαριν ἔφη ) ὅτι οὐρανόθεν ἣ διάδα- 

. 10 σις εἴς τε τὰ ἀέρια χαὶ ἐπίγεια φέρεσθαι πέφυχε, καὶ 

ἔτι περὶ τῆς πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀχολονθίας πάντων διεξ- 

ἦλθε γνωριμώτατα τοῖς πᾶσι, περί τε τῆς ἐν τῇ ψυχῇ 
αὐτεξουσίου δυνάμεως ἀναμφισθητήτως ἀπέδειξε, καὶ 
προϊὼν περὶ τῆς τοῦ λόγου καὶ τοῦ νοῦ τελείας ἐνερ-- 

15 γείας ἐπεξῆλθεν ἱχανῶς, καὶ ἔπειτα μετὰ παρρησίας 
περὶ τυραννίδος τε χαὶ τῶν χατὰ τύχην πλεονεχτημά- 
των πάντων, ἀδιχίας τε καὶ τῆς ἀνθρωπίνης πλεονεξίας 

ὅλης στερεῶς ἀνεδίδαξεν, ὅτι οὐδενός ἐστι ταῦτα ἄξια, 
μετὰ δὲ ταῦτα θείαν παραίνεσιν ἐποιήσατο περὶ τοῦ 

80 ἀρίστου βίου καὶ τὴν πρὸς τὸν χάχιστον ἀντιπαραθο- 
λὴν αὐτοῦ προθύμως ἀντιπαρέτεινε, περὶ ψυχῆς τε χαὶ 
τῶν δυνάμεων αὐτῆς χαὶ τῶν παθῶν ὅπως ἔχει ταῦτα 

σαφέστατα ἀπεχάλυψε, καὶ τὸ χάλλιστον πάντων ἐπέ- 
δειξεν, ὅτι οἱ θεοὶ τῶν χαχῶν εἶσιν ἀναίτιοι χαὶ ὅτι νό- 

85 σοι χαὶ ὅσα πάθη σώματος ἀχολασίας ἐστὶ σπέρματα, 

περί τε τῶν καχῶς λεγομένων ἐν τοῖς μύθοις διήλεγξε 
τοὺς λογοποιούς τε χαὶ ποιητάς, τόν τε Φάλαριν μετε- 

λέγχων ἐνουθέτει, χαὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ δύναμιν ὁποία 
τίς ἐστι χαὶ ὅση δι᾿ ἔργων ἐπεδείχνυε, περί τε τῆς χατὰ 

80 νόμον χολάσεως ὡς εἰχότως γίνεται τεχμήρια πολλὰ 
παρέθετο, περί τε τῆς διαφορᾶς ἀνθρώπων πρὸς τὰ ἄλλα 
ζῶα παρέδειξε περιφανῶς, περί τε τοῦ ἐνδιαθέτου λόγου 
χαὶ τοῦ ἔξω προϊόντος ἐπιστημονιχῶς διεξῆλθε, περί 
τε νοῦ χαὶ τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ χατιούσης γνώσεως ἀπέδειξε 

80 τελείως, ἠθικά τε ἄλλα πολλὰ ἐχόμενα τούτων δόγμα- 
τα. (:9ὴ Περὶ δὲ τῶν ἐν τῷ βίῳ χρηστῶν ὠφελιμώ- 
τατα ἐπαίδευσε, παραινέσεις τε συμφώνους τούτοις συν- 
ἥρμοσεν ἐπιεικχέστατα, ἀπαγορεύσεις τε ὧν οὐ χρὴ 
ποιεῖν παρέθετο, χαὶ τὸ μέγιστον, τῶν καθ᾽ εἱμαρμένην 

40 καὶ κατὰ νοῦν δρωμένων τὴν διάχρισιν ἐποιήσατο [καὶ 
τῶν χατὰ πεπρωμένην καὶ καθ᾽ εἱμαρμένην], περὶ δαι- 
μόνων τε πολλὰ δὶ σοφὰ διελέχθη χαὶ περὶ ψυχῆς 
ἀθανασίας. Τ᾽ αῦτα μὲν οὖν ἄλλος ἂν εἴη τρόπος λόγων, 
ἐκεῖνα δὲ καὶ μᾶλλον τοῖς περὶ ἀνδρείας ἐπιτηδεύμασι 

458 προσήχει, (220) Εἰ γὰρ ἐν αὐτοῖς μέσοις ἐμδεθηκὼς 
τοῖς δεινοῖς σταθερᾷ τῇ γνώμη φιλοσοφῶν ἐφαίνετο χαὶ 
παντάπασι παρατεταγμένως χαὶ χαρτερούντως ἠμύνετο 
τὴν τύχην, καὶ εἰ πρὸς αὐτὸν τὸν ἐπάγοντα τοὺς χιν- 
δύνους ἐξουσία χαὶ παρρησίᾳ χρώμενος ἔνδηλος ἦν, πάν- 

δ0 τως που χαταφρονγητιχῶς εἶχε τῶν νομιζομένων εἶναι 

δεινῶν ὡς οὐδενὸς ἀξίων ὄντων. Καὶ εἰ τοῦ θανάτου 

προσδοχωμένου, ὅσα γε δὴ τὰ ἀνθρώπινα, ὠλιγώρει 
τούτου παντάπασι χαὶ οὐχ ἦν πρὸς τῇ παρούσῃ τότε 
προσδοχίᾳ, δῆλον δήπουθεν ὡς εἰλιχρινῶς ἀδεὴς ἦν 

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΙῸΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ. (134 -- (“0] 

ἰΠ88η 8} }}} 118. τ 6] (γυοίυυτῃ ἱπίοτγ ἐυ νοὶ ρεβ  Ἰοπ δ ζγδϑϑαδ- 

τ΄οη6 γα] 8115 ο)ιιβηγοὰϊ σγαΥ βϑίπἷἱδ οἱ δί γοοϊθας οδιδιν- 

{{Ὀι5, ἀδιηοηυπ φυογυπάδπι δὸ ἀθογιπλ ἰηϑιςῖυ ποῦι- 

εἰθυ8 οοπίϊπριυηΐ, ρογϑυδάογα οοηδθαίυγ, 6556 υἱχῦο ἀὐτίδδδι 

ργου ἀθηξίαπι, 408 οπηηοπὶ ποπλίηυπι ἐχβρεοοίδ οηδε εἰ 

Υἱπὶ ἰοῆξα δχϑιρογοῖ, δεὰ ῬΠδὶαγίπι ποη ρθοδαῖ ἴῃ μος 

4υοχαα ἰηϑυϊίατα. Ευγδυβ ἰαίίας Ργ δρογαβ, δυδρῥοδίαυς χαὶ- 

ἄδηι ἃ Ρμδίαγίἀ6 ὩΘΟΘη, 510] ρϑγαγί, δἰ π)}} ἰδ βεΐθῶς, βοῖ 

6886 ἰῃ ἴδ(ϊβ υἱ δΔὺῸ ΠΟ οοοϊἀεγοίαγ, Ἰ᾿ἰρογτηθ οσρὲ 

ἀΐοογο. (218) Αἀ ΑΡδγίπι θῃΐῃ) ΟΟΏΥΘΓΒΙ5 ἃ ΟΕ]Ο ἰῃ Γὸβ 8δ6- 

Γοδ5 οἱ (ογγοδίγο ἰγδηκίυπ) αὐυθηύδηι ἤογὶ δο]ογο ἀϊχῆ, 

Δοϊηὰδ οπμηΐδ οἰ! ογάϊποηι 5640] ροῦ ποἰἐβδίπηδ ψαῦες 

οὐϊδθογιξ, δίαι!6 δηΐπ)θ (δου  δίοπι θογδῖ δυΐᾳυς ἱτ8 

6586 ἀοπιοηῃδίγανϊξ, ἰδίαυς ἰοηρί5 ργοζγοββεβ ρογίδεϊίδς γὰ- 

(ἰοῃΐδ πηθῃ[[841186 ΟρογαίϊοΠ68 Θπδγγαυΐ, ἴᾳπὶ 50} 118 "Πρεγίδις 

ἀδ ἰὐγδπηΐϊὰθ οπιηϊδυϑαθςα (ογίυπ ΟὈΪδ[ϊ5 οσοτηπιοάϊς, ἀδ- 

ᾳυς ἰη͵υϑε 8 οπηπίαυο Ἰιοπιίηυπι ἀυαγί(ἷδ, αυδῖι πυ]Πας 

ἰδία μγείϊΐ οββοηΐ, πγιηΐογ ἀοουϊί, θαι κυ πῆ χῖξ ἀἰνίδδιι 

ἀδ ορίϊπηα Υἱίδ δά πηοηϊ ἰορ, ο᾽υ5δαυς οὔτ ροϑδί γᾶ οοξυρᾶ- 

γα οηθπι δογϊογ ἰηδι οἷ , οἱ φυυπιοάο δηΐπηδ οὐυϑαυς [265}- 

(ἴε5 οἱ δἤϊοίιι8 8656 Προδηΐ οἰατβδίπια δροσγοὶ, φυοάσυς 

οἴππίι ργερβίδῃ [[35]}}01 Θδὲ ἀοιηοπεοίγαυϊϊ, ἀδοβ Ὠοδ εἴθ 

Δ ίοΓΙ ἢ) δυοίΐογοθ, πόγροϑαυο, οἷ δὶ 4υς [ἴδ ὄόυρος πιδὶο 

δίπείαπ!, δὴ ἱπίαπιρογδηίίδ δχογίγὶ, (Δ υϊδγατω κοειρίοειθας 

δίαιτα ροοίΐ5 ΟὟ δᾶ αυδὲ ἰῃ (Δ 0}}8 δοοίυδ ἀϊεῖδ δεϑθϊ γερεε- 

Ἰιοηβὶ8, δίφυδ ἢἶβ οοηνίοἴαπι ῬἢηΔ]αγιάθηι δάμηοδυϊξ, αυξεαῦε 

οἱ φυδηία οδδοΐ σα ροΐοηἰ8 ὁχ ἰρδὶ8 ορεγῖθυ οβίοπαϊξ, εἰ 

ΡΟ Δ ἰορὶθι18 5δδηςὶ (88 ἴυγα πγειοαυθ ἰῃΠιὶσὶ πα} 5 ἀγσὸ- 

[ΠΟ ΠΕ5 σοι ργοαυϊξ, ργείογοδαυθ φυδηίυπι ἀϊδογίπηεα ἰπὲες 

ποπίηαπ) οἱ οοίογὰ Δηϊπιδ]}α ἰπίοδγοθὰ γαῖ δροσγίς ἱπάϊοδνῃ, 

ἃς ἀδ ογδίϊοηθ αυοαυδ ἰηίογηδ οἱ ολίογπα νἱᾶ οἷ γδιῖοδο 

ἀἰαοογυ!, υἱ οἵ ἀδ πηρηΐο φυθαυο δῷ {Π|4 ργονοηῖϊδ ποιὰ, 

80 ἀδ 8}}15 τῃογ 08 [8416 Πϊηΐ 08 ἀορηιδίϊβ. (219) ΤΓὰ» 

ἀἰάϊξ οἰίδτη φυδδ Υἱέβε θβϑϑϑηὶ υ}}155᾽π|8 ῃίβαυθ οοηςτυδέ δὰ- 

ΠΟ ἰοη6 8, ᾿Θηἰβδί πᾶ δρί βϑί 6 δηποχυϊ δίχυς ἑπίογάϊοϊδ 

ἀ6 8 αυῶ (υξἰοηἀδ 6β5οηΐ δ ὐθΐ,, πηᾶχί πιο 485 ἰδίο, 

φυξαιι δι ἐγίο Ὠυμθδηο ἤογοηί ἀἰδιἑηχίί, δ. ἀ6 ἀδοπνοκίντω 

οἱ ἀ6 ἰπηπιογί δ} ἰδία δηΐπγδῈ βαρίθηΐοσγ τυ} 8 ἀϊδρηίδτη., Δ1- 

ᾳυς ἰιος φυΐάδηι 8] υἀ (μμογὶ ἐ μἢ ]ΠΟϑορ ἢ ΐδ6 ἀγρυπηοοδίσπι, ἱεΐλ 

γΟΓῸ δ) ργορίυβ δὰ [ογί υδϊηοπ) δροοίδηϊ δχογεθθάδσω: 

(20) ΝΔ[Ὶ 5ὶ ἰῃ ̓ ρ5}8 πηοα 5 ρασίου δ νεγϑδίυ 5 οο δίδηιὶ δηῖηνο 

ΡΠ οδορμδρδίαν, (οτίυπδιηαυθ ργοιηρ 58 π|6 δο μαι εῶῖος 

δυδίϊηοῦδ! δίαυδ ἰῃ ἰρβυπὶ ἀϊθογί πη ἰπἷδ δυςίογοῖα διπλπι 

δρεγία βογιμοηΐβ ᾿ἰογίδίο υἱορδαίυγ, εἰπς φυδηίθπι, συ τυϊρὸ 

ρΡογίουα ρυϊδηίυγ, υἱ ἢ0}1}0 ἐπ παπιογο μδρομάδ οουϊεπερδον 

τίς δρρϑτγεί. ΑΟ 8ὶ πιογίϑηιν δἰ υἱ, φυδηίΐίυπι υπιδοίίυς με- 

νἱἀογὶ ρμοίυϊξ, ἱπηπιπεπέοπι ρίδῃθ ποὺ οὐυγαρδῖ, πρῆδὸ 

ργαπθη ἰβδίπλδε ἡθοἷδ αχεροοϊδίϊοπὶ δηίπιυπι δάυογίεμδί, πι2- 

ηἰ[οβίυπι υἱΐφιθ εδί, χαδη) ρεοηϊίυϑ μοτὶξ ἃ {ἰπορδ πνογίο 

δ᾽ίθηυ3. 56ἀ [ν͵8 πιδίογα οἰΐδπι ρογροίγαυ!ᾳ ἐο, φυοὰ ἱγτδῦ- 
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πρὸς θάνατον. Καὶ τούτων δὲ ἔτι γενναιότερον διεπρά-- 
ξατο, τὴν χατάλυσιν τῆς τυραννίδος ἀπεργασάμενος 
καὶ χατασχὼν μὲν τὸν τύραννον μέλλοντα ἀνηχέστους 
συμφορὰς ἐπάγειν τοῖς ἀνθρώποις, ἐλευθερώσας δὲ τῆς 

δ᾽ ὠυοτάτης τυραννίδος Σικελίαν. (221) Ὅτι δὲ αὐτὸς 
ἦν ὃ ταῦτα κατορθώσας, τεχμήριον μὲν χαὶ ἀπὸ τῶν 

“ρησμῶν τοῦ Ἀπόλλωνος, τότε τὴν χατάλυσιν διαση-- 
μαινόντων τῷ Φαλάριδι γενήσεσθαι τῆς ἀρχῆς, ὅτε 
κρείττονες καὶ δμονοητιχώτεροι γένοιντο χαὶ συνιστά- 

10 μένοι μετ᾽ ἀλλήλων οἱ ἀρχόμενοι, οἷοι καὶ τότε ἐγέ- 
νοντὸ Πυθαγόρου παρόντος διὰ τὰς ὑφηγήσεις χαὶ παι- 
δεύσεις αὐτοῦ. 'Γούτου δ᾽ ἔτι μεῖζον τεχιμήριον ἦν ἀπὸ 

τοῦ γρόνου" ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς ἡμέρας [Πυθαγόρα τε 

καὶ ᾿Αράριδι Φαάλαρις ἐπῆγε χίνδυνον θανάτου χαὶ 

16 αὐτὸς ὑπὸ τῶν ἐπιθουλευόντων ἀπεσφάγη. [Καὶ τὸ 
κατ᾽ ᾿Επιμενίδην δὲ τῶν αὐτῶν τούτων ἔστω τεχαΐή- 
ρῖον. (1222) Ὥσπερ γὰρ ᾿Επιμενίδης, ὁ Πυθαγόρου 
μαθητής, μέλλων ὑπό τινων ἀναιρεῖσθαι, ἐπειδὴ τὰς 
᾿Εριννύας ἐπεχαλέσατο χαὶ τοὺς τιλωροὺς θεούς, ἐποίησε 

20 τοὺς ἐπιδουλεύοντας πάντας ἄρδην παρὰ ἑχυτοῖς ἀπο- 
σφαγῆναι, οὕτω δήπου χαὶ Πυθαγόρας, ἐπαμύνων τοῖς 
ἀνθρώποις χατὰ τὴν τοῦ Ἡ ραχλέους δίχην χαὶ ἀν- 
δρείαν, τὸν ἐξυῤρίζοντα καὶ πληυ μελοῦντα εἰς τοὺς ἀν- 
θρώπους ἐπ᾽ ὠφελεία τῶν ἀνθρώπων ἐχόλασε καὶ θα- 

45 νάτῳ παρέδωχε δι᾽ αὐτῶν τῶν χρησμῶν τοῦ Ἀπόλλωνος, 

οἷς ἦν αὐτοφυῶς συνηρτημένος ἀπὸ τῆς ἐξ ἀρχῆς γενέ- 
σεως. Τοῦτο μὲν οὖν τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ τῆς ἀν- 
δρείας κατόρθωμα ἄχρις τοσούτου μνήμης ἠξιώκαμεν. 
(22) Ἄλλο δὲ τεκμήριον αὐτῆς ποιησώμεθα τὴν σωτη- 

840 ρίαν τῆς ἐννόμου δόξης, δι᾿ ἣν αὐτός τε μόνος τὰ δο- 

χκοῦντα ἑαυτῷ ἔπραττε καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ ὀρθοῦ λόγαυ 
ὑπαγορευόμενα, μύτε ὑφ᾽ ἡδονῆς, μήτε ὑπὸ πόνου, μήτε 
ὕπ᾽ ἄλλου τινὸς πάθους ἣ χινδύνου μεθιστάμενος ἀπ᾽ 
αὐτῶν, οἵ τε ἑταῖροι αὐτοῦ πρὸ τοῦ τι παραδῆναι τῶν 

26 δρισθέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ ἡροῦντο ἀποθανεῖν, ἐν παντοδα- 
παῖς τε τύχαις ἐξεταζόμενοι τὸ αὐτὸ ἦθος ἀδιάφορον 

διεφύλαττον, ἐν μυρίαις τε συμφοραῖς γενόμενοι οὐδέ- 
ποτε ὑπ᾽ αὐτῶν μετετράπησαν. Ἣν δὲ χαὶ ἀδιάλειπτος 

παρ᾽ αὐτοῖς παράχλησις τὸ νόμῳ βοηθεῖν ἀεὶ καὶ 
40 ἀνομίᾳ πολεμεῖν, χαὶ πρὸς τὸ εἴργειν καὶ ἀπωθεῖσθαι 

τὴν τρυφὴν χαὶ συνεθίζεσθαι ἀπὸ γενετῆς σώφρονι χαὶ 
ἀνδρικῷ βίῳ. (24) Ἦν δέ τινα μέλη παρ᾽ αὐτοῖς πρὸς 
τὰ τῆς ψυχῆς πάθη πεποιημένα, πρός τε ἀθυμίας χαὶ 
δηγμούς, ἃ δὴ βοηθητιχώτατα ἐπενενόητο, καὶ πάλιν 

45 αὖ ἕτερα πρός τε τὰς ὀργὰς χαὶ πρὸς τοὺς θυμούς, 

δι᾿ ὧν ἐπιτείνοντες αὐτὰ καὶ ἀνιέντες ἄχρι τοῦ μετρίου 
σύμμετρα πρὸς ἀνδρείαν ἀπειργάζοντο. Ἦν δὲ καὶ τοῦτο 

γίστον εἷς γενναιότητος ἕρμα, τὸ πεπεῖσθαι ὡς οὐδὲν 
δεῖ τῶν ἀνθρωπίνων συμπτωμάτων ἀπροσδόκητον εἶναι 

60 παρὰ τοῖς νοῦν ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντα προσδοχᾶν, ὧν μὴ 
τυγχάνουσιν αὐτοὶ χύριοι ὄντες. ()5) Οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἴ 
ποτε συμθαίη αὐτοῖς ἢ ὀργὴ ἢ λύπη ἢ ἄλλο τι τῶν 
τοιούτων, ἐχποδὼν ἀπηλλάττοντο χαὲ καθ᾽ ἑαυτὸν ἔχα- 
στος γενόμενος ἐπειρᾶτο χαταπέπτειν τε καὶ ἰατρεύειν 
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πἰάοπι Γιπάϊ 5 ἀοϊεν, ἰρδυπηχυο ἰγγδηηυπὶ δἰγοο  βϑἰ Πη8 5 

οδἰδην δῖος ποι ΐηΐθι18 πηδο} ἱπδηίοπι ΟοΟἰ ἰδ υἱξ οἱ δ οἰ] δ πηι 

ογυ εἰ ἰ8ο πηᾶ ἀοηνηδίουα ᾿ἰογανὶ!. (22) Πρϑαπὶ δυΐθῃλ ἴδπι 

ργωοἰδγὶ (δοϊπογὶβ διιοίογοπι θα |586.,. 4. ΡΟ] πἷ8 78 ογδοι ἃ 

[οϑἰδηίυγ, υἱροΐα φυΐθυ8 ργαιάϊοΐι πη οὁ5[, ἰυπὶ ἀσηλπ) ἢ] 1ἃ- 

Ἰαγί ἃ18 ἀοιηϊπδΐίυπη βυδδίυπι ἰγὶ, 4101} Οἶ γ68 τ 6] ΠΟΓ68 Πηᾶ- 

Εἰ34116 ἰπίοΓ 86 ὁοησοΓγσ5 οἱ σοπϑρη οη(68 (Δο(ἰ ορδοηΐ, 4118168 

Ργ(παοτὰ διοίογο ὅς πιδρϑῖγο ἴππὸ οἰΐδπ) (Δ οἰΪ δυηΐ. Αἱ ἰβίο 

δτανίυϑ δύ υς ἃ ἰδ ροτγε ἀγρυπιοηΐυτ κυ ρροί : Θοάδιη 6δηΪΠὶ 

ἀἰδ ΡιΠδἰαγὶβ, 4ιὸ ΡγΓΠιᾶρογα' οἱ Αθαγίαϊ οδρὶεἰ8 ραγίουϊιη ἱπ - 

ἰοπίανίξ, οἱ ἴρβ6 δ} ἰηβἰἀϊδίογί θυ ἱπίογίδοίυβ δὶ. Ουἱη οἱ 

80 Ερμἰ"ηοπἰ δ δυμιπηοηίυπι ᾿ἰοοδὶ γοροίογο. (222) δἰουΐ οἐπίπι 

6, φυὶ Ργάπδροῦδο ἀἰβείρυ!υϑ ογαὶ, απ} αυϊάδηι πηοτγίαπι) 

αἱ πιϊπαγοπίυγ, Εὐγὶ 8 ἀϊδαια υἱ οτίθυ5 ἱπνοσαδί 8, οἰἴροί!, 

εἴ μά ϊδίογοβ {}}} 8686 πχυΐυ ΐβ οἰ 0.8 σοηῇοογοιΐ, [ἃ 5416 

οἱ Ὀγ(πδόογδθ, δου} δ γε οἱ υἱγίυϊα πηογίδ! 05 Ορειη 

[ἐγθηδ, ουπ, ἃ 4110 ΠΟΙ Π68 ργοίογτα ηθίαδγί θα [ν4}}{] [0 6- 

γδηΐ, ᾿Πογ πὶ ἰπ υϑυπ ρυπίνὶξ δίχια πηογίΐ ἰγδύ ϊ, 416 

ΡῸΓ 'ρ88 ΑΡοΟ  Π ἶβ ογδου δ, εὐτἢ Πυἱ 08 ἃ ργίηδ παι να! 6 

Πδίιγ8}}8 οἱ 4 δ 81 σοΠ] ης[ο ἰηἰογορίεραί. Εἰ ᾿ιεοἴσηι!8 

αιἰάδθπι ργαοἸδγυὴ [06 6}118 (Δο πΠ05 ἃ ΠΟ 5. πηοπιογίαΣ Θ0Π- 

δοογδῖι πὶ 65ῖ0. (223) ΑἸ εἴδη (γι {1} Π|6 6}115 ἀγ τ ΠΊΘἢ- 

ἰυτ ΔΓ 118, αυοι ἰηΐονγᾶπη σοηβογναυΐ ἰησ πὶ 56ῃ- 

(οπίϊδι!,, ΟὉ 4ιιᾶπ) Οἱ 'ρ8ε 80108, 418 5 δὲ νά θαπίιγ, 4π2- 

416 τοοίᾶ ἀϊοία αἰ γαῖϊο,, ρογαρεοῦρδὶ θαι γοϊηρίδί 6, Π64116 

ἰᾳθογὶϑβ πιο οδίϊα, πθηυ6 δ᾽'ο ᾳυοηυδπὶ) αἴδοϊυ δος μογίσυ!ο 

8} ἰδ(ἰ5 586 ρᾷϑ5.5 ὀϊιπονογὶ, οἱ ἀΐβείρυ}} 6}1138 πγογίαπι ΟὈΐΓα 

αυδηὶ αἱ! υἱη 6͵05 μου ἰΓᾶ παστοῦ ΐ πια]ουδηΐ, ναγί 5411 

οὑπὶ οδδίδυ8 οΟἸυοΐδεϊ ὁοϑάθια πγογεβδ Ἰποογγυρίοβ οὐδίοα θ- 

Ὀαηΐ, πρὸ ἱπῆη 8 οδ δηλ ἰδί Ὁ01.5 υηαι8πὶ ἰπηπλιίδι!. Εγαὶ 

οἰΐδπι μογροίυδ δριυἃ 608 οοἰιοτίδ[ϊο, ᾿οσὶ Ορδιη [δγοπήδηι, οἱ 

υϊοαι!ά οὶ δάἀνογβδίιγ ργορυ ϊβθδηπυπΠ) 6656, ἰ[6Π14116 8Γ- 

σαηάυμῃ ἀορα! πα υμ 406 ᾿υχυπὶ οἱ Υἱία" δου γίδ δο Υἱ γι! } ἃ ἰῃ 

ουηΔΌυ}}8 δβδιιθβδοεπάμηι, (224) Εγδηΐ οἷδ εἴϊδ) οδη[0.5 αυΐ- 

ἦἶδπὶ 8] βδηδη08 δηϊπηΐ δϊδοϊ.5 ΘΟ Οϑ}{Ὶ οἱ σοηίΓΆ ἐγ ϑι {8 Π 

δηἰπιίαυς πηοΓθ}}8 τοὶ υἱἱ ργρθϑθη ἰβδἰ πη γοπηθαΐ ὀχουρί(δι!, 

ΓυγδΌθϑαι 8}}} σοηίγα ἰγᾶπι οἱ δηἰπηοβ  ἰδίθι,, ρ6Γ 4105 δίϊδεί 5 

ἰδῖφβ ἱπίπάορδηίΐ γον οραηίαυο, ἀοπος (ογυἀϊηΐ ΟΠ ΓΙΟΘ 

γοϊάογοηῖ. Ηος αυόχιθ πιαᾶχίηγιπ) ογαὶ δά βίγοπιι δίθπη 

τιομηρηΐυπι, αυοα ρογδυδϑυπ ΒΔ ΡΟ θδηΐ, βαρ Θη{{0 18 ΘΟΓΌΏ), 

αυὰ Ποπιίηὶ δοοίάογο ροδϑίηὶ, ἱποχϑροοίδίιι) ἀθῦθγο 6886 

ὨΪΏ1)], 86 πἰἰ} 608 ποθὴ οχδρθοίδγο, 40 ποὴ δ ἰῃ ἰρβϑόγυπὶ 

ρΡο(οϑἰδίο. (225) Ουοάδὶ φυδηάο ἱγὰ Ὑοὶ (γε {18 γε] δ ἃ αυϊά- 

Ρΐδια μυ)υβιηηοάϊ δ ουΐ δυρογυθη βϑοί, 6 πιθαἷο 56 ργογὶ ρί υδηςξ 

οἱ δοουπὶ αυΐϊδαυα δἰη6 δε 8 δοίη} ΠΠυπὴ αἰ Γαγο αἱ 88- 

ΒΑΓ δίγεπυε οοημδρδίυγ. Ναίίνα 4υο406 οἷδ ογαὶ ἰῃ ἀΐδε 0} } Ὁ 
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τὸ πάθος ἀνδρικῶς, Ἦν δὲ γενιχὸν αὐτῶν χαὶ τὸ περὶ τὰ 
μαθήματα καὶ ἐπιτηδεύματα ἐπίπονον χαὶ αἱ τῆς ἐμ- 
φύτου πᾶσιν ἀχρασίας τε χαὶ πλεονεξίας βάσανοι, ποι- 

χιλώταταί τε χολάσεις καὶ ἀναχοπαί, πυρὶ χαὶ σιδήρῳ 
δ συντελούμεναι ἀπαραιτήτως χαὶ οὔτε πόνων οὔτε χαρ- 

τερίας οὐδεμιᾶς φειδόμεναι. Εἰς τοῦτο μὲν γὰρ ἀποχὴ 
ἐμψύχων ἁπάντων καὶ προσέτι βρωμάτων τινῶν ἠσχεῖτο 
γενναίως, εἰς τοῦτο δὲ ἐχεμυθία τε χαὶ παντελὴς σιωπὴ 
πρὸς τὸ γλώσσης χρατεῖν συνασχοῦσα ἐπὶ ἔτη πολλὰ 

10 τὴν ἀνδρείαν αὐτῶν ἐγύμναζεν, ἥ τε σύντονος καὶ ἀδιά- 
πνευστος περὶ τὰ δυσληπτότατα τῶν θεωρημάτων ἐξέ- 

τασίς τε καὶ ἀνάληψις. (256) Διὰ ταῦτα δὲ ἀοινία χαὶ 

ὀλιγοσιτία καὶ ὀλιγουπνία, δόξης τε χαὶ πλούτου χαὶ 
τῶν ὁμοίων ἀνεπιτήδευτος καταφρόνησις, καὶ ταῦτα 

16 πάντα εἷς ἀνδρείαν αὐτοῖς συνέτεινεν᾽ οἴχτων δὲ χαὶ δα- 

χρύων καὶ πάντων τῶν τοιούτων εἴργεσθαι τοὺς ἄνδρας 

ἐχείνους φασίν. ᾿Απείχοντο δὲ χαὶ δεήσεων χαὶ ἱκετειῶν 
χαὶ πάσης τῆς τοιαύτης ἀνελευθέρου θωπείας ὡς ἀνάν-- 

δρου καὶ ταπεινῆς οὔσης. 'Γῆς δὲ αὐτῆς ἰδέας τῶν ἠθῶν 

30 θετέον χαὶ ὅτι τὰ χυριώτατα χαὶ συνεχτιχώτατα τῶν ἐν 
αὐτῇ δογμάτων ἀπόρρητα ἐν ἑαυτοῖς διεφύλαττον ἅπαν- 
τες ἀεί, μετὰ ἀχριθοῦς ἐχεμυθίας πρὸς τοὺς ἐξωτερι- 
χοὺς ἀνέκφορα διατηροῦντες καὶ ἀγράφως ἐν μνήμη τοῖς 
διαδόγοις ὥσπερ μυστήρια θεῶν μεταπαραδιδόντες. 

85 (2}7)) Διόπερ οὐδὲν ἐξεφοίτησε τῶν γε λόγου ἀξίων, μέ- 
χρι πολλοῦ δὲ διδασχόμενά τε καὶ μανθανόμενα ἐντὸς 
τοίχων μόνον ἐγνωρίζετο. ᾿Επὶ δὲ τῶν θυραίων χαὶ ὡς 
εἰπεῖν βεθήλων, εἰ καί ποτε τύχοι, διὰ συμθόλων ἀλ-- 
λήλοις οἱ ἄνδρες ἠνίττοντο, ὧν ἴχνος ἐστὶ νῦν, ἃ περε- 

80 φέρονται τὰ θρυλούμενα, οἷον πῦρ μαχαίρᾳ μὴ 
σχάλευε, καὶ τὰ τοιαῦτα σύμθολα, ἅπερ ψιλῇ μὲν 
τῇ φράσει γραώδεσιν ὑποθήχαις ἔοιχε, διαπτυσσόμενα 
δὲ θαυμαστήν τινα χαὶ σεμνὴν ὠφέλειαν παρέχεται 
τοῖς μεταλαδοῦσι. [228) Μέγιστον δὲ πάντων πρὸς 

ἀνδρείαν παράγγελμά ἐστι τὸ σχοπὸν προθέσθαι τὸν 
κυριώτατον, ῥύσασθαι χαὶ ἐλευθερῶσαι τῶν τοσούτων 
εἰἱργιῶν καὶ συνδέσεων τὸν χατεχόμενον ἐκ βρεφῶν 
νοῦν, οὗ χωρὶς ὑγιὲς οὐδὲν ἄν τις οὐδὲ ἀληθὲς τοπαρά-- 

παν ἐχμάθοι, οὐδ᾽ ἂν κατίδοι, δι᾽ ἧς τινος οὖν ἐνεργῶν 
αἰσθήσεως. Νοῦς γὰρ χατ᾽ αὐτοὺς πάνθ᾽ δρῇ χαὶ 

πάντ᾽ ἀχούει, τἄλλα δὲ καὶ χωφὰ χαὶ τυφλά, 
Δεύτερον δὲ τὸ ὑπερσπουδάζειν διακαθαρθέντι λοιπὸν 

αὐτῷ χαὶ ποικίλως ἐπιτηδειωθέντι διὰ τῶν μαθηματιχῶν 
ὀργιασμῶν, τὸ τηνικάδε τῶν ὀνησιφόρων τι καὶ θείων ἐν- 

τιθέναι καὶ μεταδιδόναι, ὡς μήτε τῶν σωμάτων ἀφιστά- 
μενον ἀποδειλιᾶν, μήτε πρὸς τὰ ἀσώματα προσαγόμενον 
ὑπὸ τῆς λαμπροτάτης αὐτῶν μαρμαρυγῆς ἀποστρέφε- 
σθαι τὰ ὄμματα, μήτε προσηλούντων τῷ σώματι τὴν 
ψυχὴν παθημάτων καὶ προσπερονώντων ἐπιστρέφεσθαι. 

0 Ὅλως δὲ ἀδάμαστον εἶναι πρὸς πάντα γενεσιουργὰ χαὶ 
καταγωγὰ παθήματα. Ἧ γὰρ διὰ τούτων πάντων γυμ- 
νασία καὶ ἄνοδος τῆς τελειοτάτης ἀνδρείας ἣν ἐπιτήδευ- 

σις. Τοσαῦτα καὶ περὶ τῆς ἀνδρείας ἡμῖν τεχμήρια 

χείσθω» περὶ Πυθαγόρου τε καὶ τῶν Πυγαθορείων ἀνδρῶν. 

κο σ' 

ῳ» Φ 

' οι 

(ι16----455. 

ηἷ5. οἱ εἰυά δ ἀἰ σεις οἱ ἱπηδίδο οπιηΐθυ5 ἐδοοσιῖ θη 

δΥαΓἰαυδ εγυείδηχοηίδ, εἰν ογειδδί ραις οδει αι δοῦδο οἱ 

δυ ΠΠδιἶπδ ἰσπο ἔργγοασυο ἱποχογδῦ}}} βουογίίδιο ρογδοῖο, Ὁ 

4αυ6 π0}}0 Ἰαϊνογὶβ υΐ ρδιϊθηζία ἀεϊοοῖι. Ηΐης οπίεα δοῖν- 

Ὡδη[ἴ8 ἃ οὐηηΐθυ8 δηΐ 8 0.5 οἱ ΔῸ 4115 οἰΐδιπι φυϊδεςήδπι 

οἱ ̓5 οίγοηυο ὀχογοουδίυγ, ἶΠ0 δογηοηΐβ ΠΟ ῖο οἱ ρίδποει 

δ᾽ Ιοηἰϊυπ) ἴδηφυδπὶ πιρϊδιηρηίδ δὰ ᾿ἰησιιδι οοετγοδσμίδπι 

ΡΟΓ ΠΟΙ υγθ8 8Πη08 δογῦπι (ογιυὐΐποπι ὀχ ρογι ουδιεωγ, υἱ 

οἱ ἰηἰοηΐᾷ οἱ οοπίίπυδ αἰ [ἢ οἰ} πηᾶγυ τὰ αυξοσίουπι ρόγτος- 

{ἰςα[ο εἰ γεοογάδίίο. (226) Ηΐης νυἱπί εἰδίφῃς δὲ βοῃηπὶ ματ- 

δἰιηοηΐᾶ, ἰἰο4υς ρ]οτγί: οἱ ἀϊν ἰἰδγυπὶ οἱ δἰπλ αι τα ἐπλίϊος- 

(αἴυβ σοῃἰοπηρίυϑ, 4118 οπηηΐδ 1{|}8 (πο δηΐ δὰ ἑογ υὐϊποτη: 

Ἰαπηοηΐδ διιΐδηη 84:16 ᾿ἸΔοῦ  π]ὰ5 οἱ ἰὰ 5615 ΟΠπηηΐδ ργοςῦ! ἢΠ}0ς 

Υἱγοβ [4556 ἰυπῖ. ΑΞ πο δηί δἰ ἰδ) ἃ ργεοῖ 5 οἱ ξυρρὶ!- 

οδἰϊοηΐθιι8, οἰηηΐχυα ΠΠ|Π 0 6γδὶ! 81} δἀυ!αϊίοπα υἱ νἶγο ἱπά ἴσο 

δίαιιο ἢυπ}}}}. Αα φδηάδη) πιοῦῦπὶ βρθοίοτῃ οἰΐδιη γοίθγεραται 

οδῖ, φυοά ρῥγαοίρυδ ἀυρβη)αίδ, αυϊθυ8 ἀἰκοϊ ᾽ 8 ΘΟΓΌπι οο8- 

{πο δίεν, (δα υ8Π) δύο ἢ ΟΠ]Π68 ΒυΠΏΠ)0 δἰἰθηϊίο ἰορευδηΐ, 

ουγδηίοϑ. Π6 Ρογουγί 5 ἱπποίοϑοογοηΐ, γογυπ ἱπδοσίρίδ κοἱδ 

τηοηοτίδ αιδδὶ ἀθόγιιπὶ γϑίογὶδ ἰγδάθγοηΐῃγ δυ σοσςξογίθας. 

(227) 118 ἀνοηΐ, αὐ ἢ11}}} 4185 ΘΟΓῸ ΠῚ ΟΟΠΙ ΠΟ ΓδίϊΟ 86 ἃ »η8 

Θβ86ῃ1 ἰῃ ΡῈ] οὐπὶ οτηδηδτγοί, δοὰ ἀἰυ ᾿σοὶ οορη δ ίαυο ἀοοία 

ἰηΐγδ ργίνδίοβ ἰλμίυτη ρᾶγίοίοβ ἰηηοίοποογοηξ. Οὐγδι σίγα. 

Ποΐ8 Υ6ΓῸ, 8 Γθ8 ἰἰὰ [ἐγγεῖ, οἱ υἱ ἰΐα ἀΐσᾶπ) ρεοΐδηϊδ μός 

ΒΥ οἷ μοῦ 86 ἀρορδυΐ, συογυπὶ δρηϊριηδίυη οἰξδιρποσι 

ηυφάδη οἰγουπιίοεγυπίαυγ, νοὶ αἱ « ἰσηοπὶ οἰ δάϊο ἢ ἰοάϊῖο » εἰ 

δ᾽ ΠῚ ἢ ἶὰ, 41188 5018 γογθᾶ δἰ βροοίδβ, δηϊ  ἰθυ5 τοηϊεἰς δἰδωῖβ 

υἱἀοηίαγ, δχρ] δία γογὸ δ πη γδ Ὁ} } 6 φυοάάδπι οἴ δὰ ταὶ- 

βᾶγα ρογεϊρί σης υ5 ργαθοηὶ σοιμητηοάιϊπ). (228) Οπππηίστο 

δυΐοπι πιαχί πη δὰ (ογ {ἀπο ἱπο ἰἀπηοηίυπ οξί, ικνὰ 

ΒΌΠΠΊ τ ΠΊ Ππ6π) ργοροσί πὶ 5] ΠΔΌΘΡαηϊ, υἱ 80 οπιπὶθυ» 

πα ρϑο πιοη 5 δίφυς σπου δ, φυΐθυ8 δ ἱπου ΠΔΌΌΪ35 ἐοα- 

δἰγίείδ ἰϑηοίυτ, ογιογοηΐ δίαυ Πθογαγοπῖ πιρηΐρῃν, οἰε αυὰ 

Π6Ι0 αυϊδαυληὶ δ8ηὶ αὐἱά γογίαι6 δἰνα ἐϊάϊοογιὶ δ'τὸ τάς - 

τἰϊ,, αυοουπαθδ ἀδηΐ 406 56η51 υἱδίυγ. Ναπλ) π|6}5 ἐχ δοζβιω 

βοη(οηϊίᾳᾷ οποία ςογπὶΐ, οἰἱποίαφιις αμαὶϊΐ, επγάα οἱ 

σασοα οσοίετγα. ϑδοιιηαά 5 δυίεπι) ουγὶ5 ἰὰ ἀροπάυπῃ ἐξθοϊδοί, 

υἱ 5δογὶβ ἀἰβεὶ μ᾽ πᾶγυπὶ δίυ 8 ἀδἰποθρα ἐχρυγαδῖδ νδγίορχυς 

οιπμοπάδίδ τ26Π8 βἷς ἀδηγυπ) δδ  υἱδγδυ5 ἃς ἀἰνίἷς γοῦνος ἐπὸ- 

ρΡοειἰγοίαγ δίχυς ἱπδίγυσγοϊυγ, Π6 γ6] ἃ σόγροῦε γεοδδγε [ἢ- 

᾿πιογοῖ, νοὶ δὰ ἱποογρογοᾶ δοοθάθηβ ἢγῶ βρίσπάογὸ ἤϊοσπτα 

[απ ἰδβίηο οου]οβ ἀνογίογοϊ, τοὶ δὰ δἰδοοϊαβ, χυΐ δοὶ- 

τοᾶπι οογροτὶ νοϊαι! αὐυἱθυθάδπι οἰανὶβ Β υϊίδηυς δἰῆτδαι 

(οποηΐξ, οοηγογίογείυγ. Οπιηΐδο δάνογδυβ οὔθ 5 βεηοτγδί θαι 

ἱπβογυίοηίδβ ἰπαυο ἰσγγᾶπι ἀείγδῃθηῖοβ δἴοοϊι:δ ἱπάοιπ δε 

6686 Οροτίεγα. Ρογ ἰϑῖοβ φυΐρρα ξυδάυϑ δη 685 Ἔχεγοξδῦο εἰ 

δδοοηβίο ρογίεοι δϑίμηϑ (ογἰυἀϊη ἰδ ἐγδί διυάϊιη. Εἰ δρο η0- 

υἱβ ᾿ιδοΐδηυς ἀς ΡγίπδρυγαΣ οἱ Ργιπαρογθογιπὶ (ογ χη 

φιοααο ργοροβίίἃ διιηίο ἀοοππιεηίδ. 



(ε52--456.) 

ΧΧΧΠΙ͂Ι. (129) Φιλίαν δὲ διαφανέστατα πάντων πρὸς 
ἅπαντας Πυθαγόρας παρέδωχε, θεῶν μὲν πρὸς ἀνθρώ- 
πους δι᾽ εὐσεδείας χαὶ ἐπιστημονικῆς θεραπείας, δο- 

μάτων δὲ πρὸς ἄλληλα χαὶ καθόλου ψυχῆς πρὸς σῶμα, 

5 λογιστιχοῦ τε πρὸς τὰ τοῦ ἀλόγου εἴδη διὰ φιλοσοφίας 
χαὶ τῆς κατ᾽ αὐτὴν θεωρίας, ἀνθρώπων δὲ πρὸς ἀλλή- 

λους, πολιτῶν μὲν διὰ νομιμότητος ὑγιοῦς, ἑτεροφύλων 
δὲ διὰ φυσιολογίας ὀρθῆς, ἀνδρὸς δὲ πρὸς γυναῖχα ἢ τέχνα 
Ἢ ἀδελφοὺς χαὶ οἰχείους διὰ χοινωνίας ἀδιαστρόφου, 

ὁ συλλήδδην δὲ πάντων πρὸς ἅπαντας χαὶ προσέτι τῶν 
ἀλόγων ζώων τινὰ διὰ διχαιοσύνης χαὶ φυσιχῇς ἐπιπλο- 

χῆς καὶ χοινότητος, σώματος δὲ χαθ᾽ ἑαυτὸ θνητοῦ χαὶ 
τῶν ἐγκεχρυμμένων αὐτῷ ἐναντίων δυνάμεων εἰρήνευ- 
σίν τε χαὶ συμδιθασμὸν δι᾽ ὑγείας καὶ τῆς εἰς ταύτην 

δ διαίτης χαὶ σωφροσύνης, χατὰ μίμησιν τῆς ἐν τοῖς 
χοσμιχοῖς στοιχείοις εὐετηρίας. (230) ᾿Εν πᾶσι δὴ τού- 
τοις ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ χατὰ σύλληψιν τοῦ τῆς φιλίας 

ὀνόματος ὄντος εὑρετὴς χαὶ νομοθέτης δμολογουμένως 
Πυθαγόρας ἐγένετο, χαὶ οὕτω θαυμαστὴν φιλίαν πα- 

0 ρέδωχε τοῖς γρωμένοις, ὥστε ἔτι χαὶ νῦν τοὺς πολλοὺς 

λέγειν ἐπὶ τῶν σφοδρότερον εὐνοούντων ἑαυτοῖς, ὅτι 
τῶν [Πυθαγορείων εἰσί. Δεῖ δὴ καὶ περὶ τούτων τὴν Πυ- 
θαγόρου παιδείαν παραθέσθαι χαὶ τὰ παραγγέλματα, 
τς ἐχρῆτο πρὸς τοὺς αὐτοῦ γνωρίμους. Παρεχελεύοντο 

'ἰ5 οὖν οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐχ φιλίας ἀληθινῆς ἐξαιρεῖν ἀγῶνά 

τε χαὶ φιλονεικίαν, μάλιστα μὲν ἐχ πάσης, εἶ δυνατόν, 
εἰ δὲ μή, ἔχ γε τῆς πατρικῆς καὶ χαθόλου ἐχ τῆς πρὸς 
τοὺς πρεσδυτέρους, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐχ τῆς πρὸς τοὺς 
εὐεργέτας" τὸ γὰρ διαγωνίζεσθαι ἢ διαφιλονειχεῖν πρὸς 

Κὶ τοὺς τοιούτους ἐμπεσούστις ὀργῆς ἢ ἄλλου τινὸς τοιού- 

του πάθους οὐ σωτήριον τῆς ὑπαρχούσης φιλίας. 

(2) [ἔφασαν δὲ δεῖν ὡς ἐλαχίστας ἀμυχάς τε καὶ ἐλ- 
κώσεις ἐν ταῖς φιλίαις ἐγγίνεσθαι, τοῦτο δὲ γίνεσθαι, 
ἐὰν ἐπίστωνται εἴχειν χαὶ κρατεῖν ὀργῆς ἀμφότεροι μέν, 

5 μᾶλλον μέντοι ὁ νεώτερός τε χαὶ τῶν εἰρημένων τάξεων 
ἔχων ἥνδήποτε. Τὰς ἐπανορθώσεις τε χαὶ νουθετήσεις, 
ἃς δὴ παιδαρτάσεις ἐχάλουν ἐχεῖνοι, μετὰ πολλῆς εὐ- 
φημμίας τε χαὶ εὐλχδείας ᾧοντο δεῖν γενέσθαι παρὰ τῶν 
πρεσθυτέρων τοῖς νεωτέροις, χαὶ πολὺ ἐμφαίνεσθαι ἐν 

0 τοῖς νουθετοῦσι τὸ χηδεμονιχόν τε καὶ οἰχεῖον" οὕτω γὰρ 
εὐσγήυονά τε γίνεσθαι καὶ ὠφέλιμον τὴν νουθέτησιν. 
(232) ᾿Εχ φιλίας μηδέποτε ἐξαιρεῖν πίστιν μήτε παί- 
ζοντας μήτε σπουδάζοντας" οὐ γὰρ ἔτι ῥάδιον εἶναι 

διυγιᾶναι τὴν ὑπάρχουσαν φιλίαν, ὅταν ἅπαξ ἐμ πέση 
46 τὸ ψεῦδος εἰς τὰ τῶν φασχόντων φίλων εἶναι ἤθν͵,. Φι- 

λίαν μὴ ἀπογινώσχειν ἀτυχίας ἕνεχα ἢ ἄλλης τινὸς 

ἀδυναμίας τῶν εἰς τὸν. βίον ἐμπιπτουσῶν, ἀλλὰ μόνην 
εἶναι δόχιμον ἀπόγνωσιν φίλου τε χαὶ φιλίας τὴν γινο- 
μένην διὰ χαχίαν μεγάλην τε χαὶ ἀνεπανόρθωτον, 

ὃ Εχθραν ἑκόντα μὲν μηδέποτε αἱρεῖσθαι πρὸς τοὺς μὴ 
τελείως χαχούς, ἀράμενον δὲ μένειν εὐγενῶς ἐν τῷ δια- 

πολεμεῖν, ἂν μὴ μεταπέσῃ τὸ ἦθος τοῦ διαφερομένου 
καὶ προσγένηται εὐγνωμοσύνη. Πολεμεῖν δὲ μὴ λόγῳ, 
ὀλλὰ τοῖς ἔργοις, νόμιμον δὲ εἶναι καὶ ὅσιον τὸν πόλε- 

ΙΑΜΒΙΙΟΗΙ ὉῈ ΡΥΤΗΛΟΘΟΒΙΟΑ ΥἹΤΑᾺ ΧΧΧΙΙ. ΧΧΧΠΙ. 75 

ΧΧΧΠΙ. (229) Απιϊεἰ ἴδηι γογὸ ΡἸδη 58: π|6 ἰγδα ὰ! Ῥγ(}α- 

βΒΟΓΔ5 ΟΠ ΠΙΌ ΠῚ Ἔγρἃ ΟΠΊΠ68, δῖ 6 ἀθόγυπὶ ογβᾶ Ποπιΐπ68 ροῦ 
Ὀἰαίβἴθπι Οὐ Πρ αι6 οὐ πη βοίοηίία οσοπ͵υποίυηι, δἰνα ἀο6- 

πηδίυ πῃ ἰπίογ 86, δ ἴῃ υῃί γογβυ πὴ ΔΗ Πη25 Ἔγρᾶ ΘΟΓΡΏΒ, ρᾶγ- 

{|[540}8 γα ΟΠ Δ} 1 Ἔγρᾶ ἰγγδι! ΟΠ] 6 τ γῈγ Ρἢἰοβορ δηι ο͵υθ4υα 
δρθου δΕϊοΠ68,, εἰν μοπηίπιιπι βθουπι ἰηνίοοπι, οἰνίαπι 8 
ῬΕΓ 5808Π) ᾿δρί δ᾽ δἰ ΟΏ 6 Π|, ρογοσγίπογυπι ῥοῦ γοοΐδηι ΓΟΓᾺ ΠῚ 
ὨδίμΓΔΠ [πὶ ἀοοίγίηδπι, πιδγὶ πἰ ὙΘΓῸ ὄγρᾶ ὕὑχόγοπὶ δυΐ "|86- 
ΓΟδ δ [γᾶῖγϑϑ δυΐ πΠϑοσβϑδγο5 μ6γ ΘΟ ΟΠΘηι 5 ΠΟΘΓΔΙ,, 
θ6410}6 δι πηπιδί πη ἀἰσαπι, οπιηία πη ογρᾶ ομηη65 οἱ δγρᾶ 4ι.8- 
ἀἄ(ἀπὶ ἃ πὶ πλ] πὶ οἰΐδιπ ἐγγδι!οπδὈΠΠπῈ ρογ [ας Πἰᾶ πὶ οἱ πᾶ- 
ζυγά] επὶ ποορβδιυἀ πθη} βοοίοἰδίοπηια, ἀδηΐᾳια ἰαἰοηίἑ πὶ 
'ῃ ΘΟΓΡΟΓΘ ΡΘΓ 86 τηογίδ]! οἱ οοηίγαγίαγωπι [δου ἴα ρᾶ- 
οἰΠπείίοηοπι οἱ ἑοποὶ αἰ ομοπὶ ρὲ βδπίἰαίθην, Βυ 6406 (0}- 
δγυ Υυἱοΐυπη) οἱ ἰοπηρογδη(ίδη, 88] υδγὶ υπά πογυπη 6]6- 
Ἰηέπίογαπι δίδίαϊ 5. π}}] 6}. (230) Η:θὸ οπιηΐα δἰ αὶ] δ ἐπὶ δὰ 
ἰάει δηλ οἶα Ὠοπηθη γὙϑ]υΐ ΘΟ μοπάΐο δὰ ὑπυμῃ οδρι 
γΓονοσδῖα, οπηηΐπὶ οοη[δϑδίοης ἰην θη δίαφυο βδηχίξ Ργ(}13- 
δΌΓΔΒ,, ἴδ6}6 (8 δ πλί γ᾽ !6 τ (ΔΩ ατί θυ8 δυΐ8 ἀπιίοί (ἴδ πὶ 
ἱπάϊ }}, υἱ οἰΐδπηηιπι ἱΐ, 41105 ἃγαίίογ Ῥοηανο ο ἷὰ δοείᾷ- 
Υἱδ, 6556 6 ΠιΠΊΘΓΟ Ῥγίπαᾶσογοοόγυπι ἀΐςεΐ γπσο δοϊραηΐ. 78Π| 
(6 1ἰ5 φυοαυα αὐυἱὰ ἱπρε! ἀϑγὶξ ΡΥ Ια σοτᾶϑ ασ!άπσυα ἀϊςεὶ- 
Ρυ]}8 δυἷ8 ργασορογίί ργοροποπάίυπι. σ οθτηΐ ἰσίίωγ ἢΐ νἱτὶ 
σεΓίδΠΊΘη οἱ σοη(οηζοπίβ 5ἰυἀίιπι γοιηονογο αἷν οπηηΐ ἰῃ υηΐ- 
ΥΕΓΒΙΠῚ 5ἱ Πογί γυβ8οί διηΐοἰ ἴ8, δ' ΠΟ, 58 {6 πὴ Ὁ ἐδ, “ΠΡ ΠΟ 8 
οὐπ) ρᾶγϑη( 05 οἱ ΟΠηηἶπο εὐπὶ δοπίογίθυ5 οἵ σμι Ὀρηρίδο- 

ἰογίθιυ8 ἱπίογοο Ἔγοΐ : ἤδη ομηι 4} } 0.8 ἀορογίαγο δίᾳυο 60Π- 
ἰοπάογα ἰγὰ γ6] δ! 10 δὐυϑπιοάϊ αἰδοῖα δουδάρηΐα ἤθη 6458 δὰ 
Βεγυδη δπὶ διη ἐπ τι{116. (231) ΑἸηΐο {88 αἰθυδηΐ ἀδθογθ 
οἰοαί γί οθϑαβ ρυ] δ α8η110 6556 Π18Π| μἰηΐπηθ, μοΟ δυΐθη) 
{εγί, δὶ αἰδγαμθ διμίσογιπι ὁθθγθ, ἰγαμηαυδ ΘΟ ργίΠΊΟΓΟ 
δοίνογὶΐ, ἱπργι 8 σόγὸ ῥίον, ΄υΐψυδ ἀἰ 40 δοὶ αχ δηΐθ 

ἀἰοί[5 Ιοοο. ΕἸηδμἀδίοπε5 οἱ οαϑ αι υπ68, 4088 ρα ἀαγέα- 

865 1}}} ποι ὕδηΐ, πηι} οὐ γοΓθοΓι ΟἸαΠγοη 8 δ8ι.-- 

[πε 416 ἃ δομ ογίθυ5 ἐγρὰ μιπίοτος Πογὶ ἀοθογο αχἰ δ ἰπιὰ- 

θδηΐί, μ᾽υγίπηυμ4ι6. 50} οἰ 8. αἴας αἤδοίυβ πῃ οᾶ8. 

{{πητ 08 ΔΏΡάΓΕΓΟ : ἰίὰ οηΐη οαδίϊσαίοπο πὶ ἀδοογδιη 

υἱΠ πη4116 ἴοσθ. (233) Νυπημδιη 8} πη οἰ {ἰἃ Πάἀδιῃ ἤρθη υ6 

ΡΟΓ ͵οσι ποῆι 6 56 Γ10 ΓΟΙΠΟΥ̓ΘΠ4ΔΠ| 6886 : ΠΟη 6Πὶπ) (8616 

8 ΠῚ ΟἾ ἴ8Π| 58 ν8Π| ΠΊΔΠΘΓΟ, 4111Π| 5οπγεὶ πγοηδοίαπι ἰῃ πιοὸ- 

Γ65 ΘΟΓΠΠῚ,, απὶ 86 δῖ 08 ἰδοίδηΐ, 5656 ᾿ποπυδγογίξ. Απιὶ- 

οἰ ἴδιαν ΠΟῚ 6586 ργορίογ ἰηίογίπἰτππὶ γὸ] δδη αυδηάαιη 

ἱπίγπλ!δίοπι, αυ1ὲ8 γα 0 Πλδιι8 ἱπίεγνδπὶδῖ, ἀδροηθη Δ], 

56] υπΐσᾶπι, αυς αυΐάδιῃ ργουαὈΠ 511, δυο οὲ δηγοἰ {ἴ29 

γο) οἰ ἀδ5 οδυ θη) ἰῃ Ὠγδ͵ογο αυδάδιῃ οἱ ἱποιμοπά δ }}} Πηᾶ- 

ἰ8 6556 ροδίίδπι. [πἰϊη οἰ (ἰ8πὸ υ]ΓῸ ἤθη 6586 δυβοὶρίοη δι 

ὁοηίγα 608, 40} πο δἰπί γ]8π6 ἐἱπηργονί; δὶ δυΐδθηχ βϑιηρὶ 

διιδοορίδ Πιογίϊ, ρβογβουθγδη 11Π} 6856 δίγοηυ 6416 ἀδοογίδη- 

άνηι, πἰδὶ ΙΏΟΓ65 πηι δυογὶὶ δὰ γογβδγὶι5 οἱ δα βοηδπ) πιοηίθαη 

τοαϊογὶ(. σογίδπάυπ) δυίοπι ποὴ ὙογὉ 5, 86 (Δ ο[8, ῃος δυυ θη, 

Ιορ λυ πὶ βδποίυ 4} 6 6586 Ὀ6᾽Π.Π|, 5ἱ Πυΐ5 υἱ ΠΟΠΟ οὐπὶ 
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μον, εἰ ὡς ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ πολεμήσειεν. Αἴτιον 
ατ,δέποτε γίνεσθαι εἰς δύναμιν διαφορᾶς, ἀλλ᾽ εὐλαύεῖ- 
σθαι ταύτην τὴν ἀρχὴν ὡς οἷόν τε μάλιστα. (23. Ἴν 
τῇ μελλούση ἀληθινῇ ἔσεσθαι φιλίᾳ ὡς πλεῖστα δεῖν 

ἔφασαν εἶναι τὰ ὡρισμένα καὶ νενομισμένα,, καλῶς δὲ 
ταῦτα δεῖν εἶναι χεχριμένα καὶ μὴ εἰκῇ, καὶ δῆτα καὶ 
εἰς ἔθος ἕχαστον χαταχεγωρισμένα, ὅπως μήτε ὁμιλία 
μηδεμία ὀλιγώρως τε καὶ εἰκῇ γίνηται, ἀλλὰ μετ᾽ αἷ- 
δοῦς τε χαὶ συννοίας χαὶ τάξεως ὀρθῆς, μήτε πάθος 

ἐγείρηται μηδὲν εἰχῇ χαὶ φαύλως καὶ ἡμαρτημένως, 
οἷον ἐπιθυμία ἢ ὀργή. ὋΟ αὐτός τε λόγος χαὶ χατὰ τῶν 
λειπομένων παθῶν τε χαὶ διχθέσεων. Ἀλλὰ μὴν τεχμή- 
ραιτο ἄν τις χαὶ περὶ τοῦ μὴ παρέργως αὐτοὺς τὰς ἀλ- 

λοτρίας ἐκχλίνειν φιλίας, ἀλλὰ χαὶ πάνυ σπουδαίως 

περιχάμπτειν αὐτὰς χαὶ φυλάττεσθαι, χαὶ περὶ τοῦδε 
μέχρι πολλῶν γενεῶν τὸ φιλιχὸν πρὸς ἀλλήλους ἀνέν-- 
δοτον διατετηρηκέναι, ἔχ γε ὧν Ἀριστόξενος ἐν τῷ περὶ 
1Πυθαγοριχοῦ βίου αὐτὸς διαχηχοέναι φησὶ Διονυσίου 
τοῦ Σικελίας τυράννου, ὅτε ἐκπεσὼν τῆς μοναρχίας 
γράμματα ἐν Κορίνθῳ ἐδίδασχεν. (23) Φησὶ γὰρ οὕὔ- 
τως ὃ ̓ Αριστόξενος. Οἴχτων δὲ καὶ δαχρύων χαὶ πάντων 

τῶν τοιούτων εἴργεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐχείνους ὡς ἐνδέ- 

ψεται μάλιστα, ὃ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ θωπείας καὶ 
δεήσεως χαὶ λιτανείας χαὶ πάντων τῶν τοιούτων. Διο-- 

νύσιος οὖν ἐχπεσὼν τῆς τυραννίδος, ἀφιχόμενος εἰς 

Κόρινθον πολλάχις ἧμῖν διηγεῖτο τὰ περὶ τῶν χατὰ 
Φιντίαν τε χαὶ Δάμωνα τοὺς Πυθαγορείους. Ἦν δὲ 
ταῦτα τὰ περὶ τὴν τοῦ θανάτου γενομένην ἐγγύην. 
ὋὉ δὲ τρόπος τῆς ἐγγυήσεως τοιόσδε τις ἦν. Τινὲς, ἔφη, 

τῶν περὶ αὐτὸν διατριθόντων πολλάχ!ς ἐποιοῦντο μνείαν 

τῶν Πυθαγορείων, διασύροντες χαὶ διαμωχώμενοι χαὶ 
ἀλαζόνας ἀποχαλοῦντες αὐτοὺς χαὶ λέγοντες, ὅτι ἐχχο- 

πείη ἂν αὐτῶν ἥ τε σεμνότης αὔτη χαὶ ἣ προσποίητος 
πίστις χαὶ ἣ ἀπαθεια, εἴ τις περιστύήσειεν αὐτοὺς εἰς 

συμφορὰν ἀξιόχρεων. (2᾽ δ) ̓Αντιλεγόντων δέ τινων 
χαὶ γινομένης φιλονειχίας, συνταχθῆναι ἐπὶ τοὺς περὶ 
Φιντίαν, ἐναντίον τέ τινα τῶν χατηγόρων αὐτοῦ εἰπεῖν, 

τι φανερὸς γέγονε μετά τινων ἐπιόουλεύων αὐτῷ, χαὶ 
τοῦτο υἁαρτυρεῖσθαί τε ὑπὸ τῶν παρόντων ἐχείνων καὶ 
τὴν ἀγανάχτησιν πιθανῶς πάνυ γενέσθαι. Τὸν δὲ Φιν- 
τίαν θαυμάζειν τὸν λόγον. ᾿Ὥ: δὲ αὐτὸς διαρρήδην 
εἶπεν, ὅτι ἐξήτασται ταῦτα ἀχριῤῶς καὶ δεῖ αὐτὸν ἀπο- 
θνήσχειν, εἰπεῖν τὸν Φιντίαν, ὅτι εἰ οὕτως αὐτῷ δέ- 

δοχται ταῦτα γενέσθαι, ἀξιώσαι γε αὐτῷ δοθῆναι τὸ 
λοιπὸν τῆς ἡμέρας, ὅπως οἰχονομήσηται τά τε χαθ᾽ ἑαυ- 
τὸν καὶ τὰ χατὰ τὸν Δάμωνα. Συνέζων γὰρ οἱ ἄνδρες 
οὗτοι χαὶ ἐχοινώνουν ἁπάντων, πρεσθύτερος δ᾽ ὧν 
ὁ Φιντίας τὰ πολλὰ τῶν περὶ οἰχονοαίαν ἦν εἰς αὑτὸν 
ἀνειληφώς. ᾿Ηξίωσεν οὖν ἐπὶ ταῦτα ἀφεθῆναι, ἐγγυη- 
τὴν χαταστήσας τὸν Δάμωνα. (5326) "Ἔφη οὖν ὁ Διο- 
νύσιος θαυμάσαι τε χαὶ ἐρωτῆσαι, εἰ ἔστιν ὁ ἄνθρωπος 

οὗτος, ὅστις ὑπουενεῖ θανάτου γενέσθαι ἐγγυητής. Φή- 
σαντος δὲ τοῦ Φιντίου μετάπεμπτον γενέσθαι τὸν Δά- 
μωνα, χαὶ διαχούσαντα τὰ συμδεθηχότα φάσχειν᾽ 

ΙΑΜΒΛΑΙΧΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ͂. {348 --ς, 

᾿νοπιὶπο ὁεγίανογι(. Νυπαυδη) ἀϊβςἰάϊο, φυδηΐυη ἔπ ποδὲς οἱ. 

ΟΟΟΔΒΙΘΠρθη ἀδηάδη) 6536, βοὰ, φυδηΐυι αυΐβ ροβδὶξ,, ὁσκδίδο 

ἴοῦ σατδηάυπη. (233) ἴπ δι οἰ, 485 τοῦδ 1 [Ἴίγὰ, φασο 

Ρ᾽υγίπια ἀθθεγα 6556 ἀεθηϊδ οἱ Ἰόσίθυβ οἰγουπμρεγμα, 

ἀεπιηδ. Ὀθπ6 δίπηυϊ, πος ἰθηογο ἀἰδιϊθςῖα, ξοὰ τοαεαείο. 

ἀϊπε φυδάδπι ἰδ οτἀϊπδία, αἱ Βο]06 οοἰοχυίΐπει αἤπαι πε- 

εἰϊξοηίεγ ἀἴφυθ ἰοίηεγα ἱπϑιυδίαν, 5ο οὐπὶ ρυάοεςε οἐ ὡρα- 

δἰἀογαίίομο οἱ θη ογάΐῃα, ποαὺυδ αἴεοϊας. ὩΠὰς ἔραν 

Ἰον (ἐγαὺς οἱ υἱποθ6, νοὶυἱ ουρίαϊδς δυὶ ἱγα, δχεϊεΐαε. Ε2- 

ἀέαυς γοϊυογυμ αυόᾳυς δηϊπιὶ ποΐσυπι δίχως δίδει». 

Ὠμτὴ γᾶί!0 6ϑῖ. Αἴ γεγο πο ΟὈΐϊογ θοϑ, οοὰ ξυπηδοθ εὗννδν 

ἀφο! πανΐδοα εἴ οδΥΐθθα ρεγορ γι Π85 τη ο ἶδ5 δἰ Ρῥεορέεσες 

᾿αμυθμ ἰπίοΓ 86 ΔΠΊΟΓΘΠῚ ρ6Γ ῃ]πγὰ Ξῷου δ ἱπισευξλέπο 

ΟΟηδογνᾶθβα, Θχ 8 σογίο οοἰ ἰκὶ ροίογι!, 485 Ατἰπίοχενας ἃ 

{ἶἰππτο ἀἐ υἱία Ρυϊξδαρφοτίοσα ἐχ Ὠϊοπγδίο ϑὲολιίαρ ἔγτασωο, 

αι πραγ. ἀεσ)εείυβ ᾿ ἰογὰ5 σογίηξιι! ἀοσοξεξ, εὸ δϑάν 

ΥἹ8506 Γοίογί. (234) 515 διίθην Ἰσφυϊιγ Αγἰβίοχοηις. Αδεῖμοο- 

δδηΐ ἃ Ἰυοΐω εἱ Ἰαοτίπιῖβ, οπιπίθαβηυ ἰά φοδυϑ τἰςὶ ἢ}: φαδαι 

αιαχίπιθ, ἰδ 8 80 δἀυ]άπάο οἱ ργειδηάο εἰ βδυρφῥολδόο. 

εὐποίίδαιε ἐυ) υδιηυά!. Ὠἰοηγείιβ ἰἰδαυς ρορῖχυδεα ἔτταα- 

ηὰς ἀοἠοοίυϑ γαῖ, Οογίῃι!πι ργοίδοϊυβ βαρρο πολ ἐς 

ΡΙϊη 8 οἱ Ὁδιθοηα ΡΥ Πάσογοῖβ γοίογεραϊ, φυοξζυιο δι ίον 

ΡΓΟ ![6γὸ τη οδρί(α]ὲὶ οἂι1588 Βροῃϑίοποι ος πιοάο ἔξζεγαδι. 

Ουϊάδην, ἰηαιυίεθαὶ, 6χ δυ} οἷἰβ, Ἰη)θοίδ βοβρίιιβ Ρυεβδρακιο.- 

τπὶ Πηδη(οπ6,, οδΥ}) αἰ ίοης οο5 υἀϊυτίοφυς ἱγαδοκεδοδ, 

ἸΔοίδθιιηιο8 φιίρρα δρρε !δπίςδβ, δοτυπισυς ργανὶδέραι ἑποαυ 

δ᾽ π)ι δίάπη4ι6 θάοπι οἵ δηΐπιὶ δχυϊίδίδεῃ (δςῖο οἶδε πὶ 

ἀΠὶγπμδυαιΐ, εἰ φυΐδ {Π|05 ἴῃ ἀἰθογίπηθ 5δ(15 πηλρσπι αἱ- 

ἀπ χίϑοοί, (235) Ουυπι4ιο 8}}18 οοπίγδἀϊορηι νας οοοίονῦυ 

ογίγοίαγ, εἰγιοὶϊς ἱπ ῬΙ η(ἰδ πὶ ἐπε 41}8 ὑπ δχ διυυσσεσδδοςν 

Ὀυ5 οογᾶηι οἱ Οὔ )οοΐβδθ, φυοὰ ἀῤργείιδας 8 ἐξεεῖ εἴπ ψαι- 

θιυιδύδηι ἰῃ διι8π| Υἱίᾶπι οοπερίγαθδο, ἰάαυς ρεδοδεο πο ὡς 

{Πποηἷο οοπῇἤγτηδίι) Πηδρηδπὶ 5045 ἰηἀϊχηδιίλονιἑ δυῤιδνοοι 

γογὶ βϑρεοίοι. Αἀςιιρείδοϊ πὶ 6556 ἰᾶς ογαϊνης Ἀἐιαῖτοεα. 

δοά αυυπιὶ ἰρ5ε Π|] ἀἰϑογί 5 τ γος ἰπ ἰοδαβοῖ, τ ροηΐζας ᾿κεῖ 

ὀχρίογαϊἃ 6556, οὐ 241} πηοτὶ ορογίογα, ρει 556 Ρ ἐπ ἔδαι αἱ 

αυοηίδιη ἰΐὰ ἴοο ἤεγὶ οἱ ρου δεῖ, τοὶ χυα οὶ ἰδ μδᾶγε τα 

"2 

οεἀεγοίιγ, αἱ οἱ δου οἱ Παπιοηΐβ πσκοίία οοδιροδογο μονϑεῖ. 

Υἱοι τ αηΐ οηΐηι ἰη Ὀοπογιυῖ οπηπλι) οοπγανα ίοεμ τοὶ 

ἰδεῖ, οἵ φυΐα ΡΠ ἐπ ἰΔ8 «ἰδία ρεονεοίίος εγαῖ, ροϊοξοιω τεὶ 

(δ γῖβ οὐ γᾶπ ἰῃ 86 δυδοερογαῖ. Η)}05 ἰἰδηθς οεὐίασο ὲν 

ἐδιι588 ἀπ} γοχααΐ,, διηγοῦ νδάς ἀδῖο. (236) Αἰεδαὶ 

ἰεϊ γ᾽ Ὀ]οη γϑῖι5 δα πιὶγα θυ πάλι) 56 γορᾶϑες,, ηυτὰ ᾳαὐδαοσαν 

᾿ιοπηπὺ πὶ οδδοῖ, 4υΐ ἰῇ Οδυ.558 ΟδρίϊΔ]} νῶ5 ἤοζὶ διιβέλασετε 

Ουοὰ υυμ Ρἰ κι η{1858 ΔΙ γπηδοβοί, δγοθοϑ τ) Ὠδιυσούδτη ᾿ 

οοφηΐίἃ νδοϊπηοηΐιιπι) δυϑοορίϑες οἷ, ὀοπος Βδϊπξδε γονεοσίο.- 

τεῖυγ, 56 ΠῚΔΠΒΕΓΙΙΏ. ὨΓΟΙἶ51656. Ηος ἰδοίο εἰδίϊπο οὐεῖνοί ὦν 
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ἐγγυξσασθαί τε χαὶ μενεῖν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπανέλθη 
ὃ Φιντίας. Αὐτὸς μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις εὐθὺς ἐχπλαγῆ- 

ναι ἔφη, ἐχείνους δὲ τοὺς ἐξ ἀρχῆς εἰσαγαγόντας τὴν 
-.» ν , “"᾿ « ’ διάπειραν τὸν Δάμωνα χλευάζειν ὡς ἐγκαταλειφθησό- 
μενον χαὶ σχώπτοντας ἔλαφον . ἀντιδεδόσθαι λέγειν. 
ν , Ὕ Ἂ “ , Ν Ὄντος δ᾽ οὖν ἤδη τοῦ ἡλίου περὶ δυσμὰς ἥχειν τὸν 
Φιντίαν ἀποθανούμενον, ἐφ᾽ ᾧ πάντας ἐχπλαγῆναί τε 

- Ψ 
χαὶ δουλωθῆναι, αὐτὸς δ᾽ οὖν, ἔφη, περιβαλών τε καὶ 

Ά φ "Ὁ ΄ι ’ ,.ἂ» ὶς: 

φιλήσας τοὺς ἄνδρας ἀξιῶσαι τρίτον αὐτὸν εἰς τὴν φι- 
λίαν παραδέξασθαι, τοὺς δὲ μηδενὶ τρόπῳ, καίτοι λι- 

παροῦντος αὐτοῦ, συγχαταθεῖναι εἰς τὸ τοιοῦτον. 
αι » “Ἕ « ϑ 4 ΄- ΤΡ 

(37) Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστόξενος ὡς παρ᾽ «αὐτοῦ τοῦ 
Διονυσίου πυθόμενός φησι. Λέγεται δέ, ὡς καὶ ἀγνοοῦν- 

τες ἀλλήλους οἱ Πυθαγοριχοὶ ἐπειρῶντο φιλιχὰ ἔργα 

διαπράττεσθαι ὑπὲρ τῶν εἰς ὄψιν μηδέποτε ἀφιγμένων, 
ἡνίχα τεκμήριόν τι λάῤδοιεν τοῦ μετέχειν τῶν αὐτῶν 
λόγων, ὥστ᾽ ἐκ τῶν τοιῶῦνδε ἔργων μηδ᾽ ἐχεῖνον τὸν 
λόγον ἀπιστεῖσθαι, ὡς ἄρα οἱ σπουδαῖοι ἄνδρες καὶ 

προσωτάτω γῆς οἰκοῦντες φίλοι εἰσὶν ἀλλήλοις, πρὶν 
Ἢ γνώριμοί τε χαὶ προσήγοροι γένωνται. Καταχθῆναι᾽ 
γοῦν φασι τῶν Πυθαγορικῶν τινα μαχρὰν καὶ ἐρήμην. 
δὲὸν βαδίζοντα εἴς τι πανδογεῖον, ὑπὸ χόπου δὲ καὶ 
ἄλλης παντοδαπῆς αἰτίας εἰς νόσον μαχράν τε καὶ βα- 

ρεῖαν ἐμπεσεῖν, ὥστ᾽ ἐπιλιπεῖν αὐτὸν τὰ ἐπιτήδεια. 
(. 6) Τὸν μέντοι πανδοχέα, εἴτε οἴκτω τοῦ ἀνθρώπου, 
εἴτε καὶ ἀποδοχῇ, πάντα παρασχέσθαι, μήτε ὑπουρ- 
γίας τινὸς φεισάμενον, μήτε δαπάνης μηδεμιᾶς. ᾿Επειδὴ 
δὲ χρείττων ἦν ἢ νόσος, τὸν μὲν ἀποθνήσχειν ἑλόμενον 
γράψαι τι σύμόολον ἐν πίναχι χαὶ ἐπιστεῖλαι, ὅπως, 
ἄν τι πάθοι, ἐχχρημνὰς τὴν δέλτον παρὰ τὴν δὲὸν ἐπι- 
σχοπῇ, εἴ τις τῶν παριόντων ἀναγνωριεῖ τὸ σύμθολον᾽ 
τοῦτον γὰρ ἔφη αὐτῷ ἀποδώσειν τὰ ἀναλώματα, ἅπερ 
εἰς αὐτὸν ἐποιήσατο, χαὶ χάριν ἐχτίσειν ὑπὲρ ἑαυτοῦ. 
“Γὸν δὲ πανδοχέα μετὰ τὴν τελευτὴν θάψαι τε χαὶ ἐπι- 
μεληθῆναι τοῦ σώματος αὐτοῦ, μὴ μέντοι γε ἐλπίδας 
ἔχοντα τοῦ χομίσασθαι τὰ δαπανήματα, μήτι γε χαὶ 
πρὸς εὖ παθεῖν πρός τινος τῶν ἀναγνωριούντων τὴν δέλ- 

τον. “Ὅμως μέντοι διαπειρᾶσθαι ἐκπεπληγμένον τὰς 
ἐντολάς, ἐχτιθέναι τε ἑχάστοτε εἰς τὸ μέσον τὸν πίναχα, 
Χρόνῳ δὲ πολλῷ ὕστερον τῶν Πυθαγοριχῶν τινα πα- 
ριόντα ἐπιστῆναί τε χαὶ μαθεῖν τὸνθέντα τὸ σύμδολον, 
ἐξετάσαι τε τὸ συμθὰν καὶ τῷ πανδοχεῖ πολλῷ πλέον 
ἀργύριον ἐκτῖσαι τῶν δεδαπανημένων. (239) Κλεινίαν 
γε μὲν τὸν Γαραντῖνόν φασι, πυθόμενον, ὡς Πρῶρος 
ὃ Κυρηναῖος, τῶν Πυθαγορείων λόγων ζηλωτὴς ὦν, 

χινδυνεύοι περὶ πάσης τῆς οὐσίας, συλλεξάμενον χρή- 
ματα πλεῦσαι ἐπὶ Κυρήνης καὶ ἐπανορθώσασθαι τὰ τοῦ 
Πρώρου πράγματα, μὴ μόνον τοῦ μειῶσαι τὴν ἑαυτοῦ 
οὐσίαν ὀλιγωρήσαντα, ἀλλὰ μηδὲ τὸν διὰ τοῦ πλοῦ χίν- 
δυνον περιστάντα. 'Γὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ Θέστορα 
τὸν Ποσειδωνιάτην ἀχοῇ μόνον ἱστοροῦντα, ὅτι Θυμα- 
ρίδης εἴη Πάριος τῶν Πυθαγορείων, ἡνίκα συνέπεσεν 
εἰς ἀπορίαν αὐτὸν χαταστῆναι ἐκ πολλῆς περιουσίας, 

πλεῦσαί φασιν εἰς τὴν Πάρον, ἀργύριον συγνὸν συλλε- 
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ρβυπι αυϊοπ) οὈοίυμι 556, ΠΟ στόγο,, αι Ρογί οι} (Δεἰοπάϊ 

Ργίην! δυοσίογοβ [υἰβδθηΐ, ᾿ἰγγίβἰϑδα ἃ πηομθ τ! ἴῃ ἀἰβογί μη 

Ρ ογΠὕγυ πὶ, συ νου συσνδηη νἱοαγίδηι 5: 05 1 ΠΠ}  πῈ 6556 

ΤΑΝ} Π8ῖ05. Οὐυπῃ ἰμίίυγ ͵8π| δ οσοϑόυτη 501} τπεϊηδγεῖ, 

ΡΠ  ἰᾶτὰ δυρογυθηΐδθα πλοῦ ὈΓΌ ΠῚ), 4ιιἃ γὸ οὐὔβίυροίδοϊος 

6558 ΟΠΙΠΕΒ δίαι!α σἀρίοβ, ἴρβϑιιπι Υ6ΓῸ 86 ΠΟ ΠΥ 9108 δίου δῖ 

Υἱγοϑ [1108 διῃῃίοχαπ οἱ ἀδοβου!δίαπη ΓΟμΑΥ 556, υἱ 56 ἴοῦ- 

(ἰ ἰῃ Δηνἰ οἰ {Δ 50.8π} γοοίρογοηΐ, [ΠΠ08 διυιΐθιῃ πη 110 ποάο 

υ{ τηυ]ίμπι ᾿ἰσοἱ Παρ δ η{ἰ ππογοπὶ ἐεγογεηΐ δά υςΐὶ μοί υἶπ56. 

(237) Αἴφυδ δοο αυϊάδπι Αγίβίοχοπυϑ Θχ ογ Ὠϊοηγϑβὶϊ δοςορίᾶ 

δμδγγδυί. Ἑδγίωγ δυΐθημ, οἰΐδῃ) πυ}}8 σοπϑειιοξ ιν ἶπο [υποίος 

ΡγΓ Πα σΟΓΘΟ8 ΠΠΠ]Π δ δηΐθᾶ υἱβὶ8 δηοἰ (ἴ85 οἤ εἶα οΧ ἢ θοΓα 

βίυἀυΐ556, ἀυπιη:ο0 οοπηπηυη δ ϑθοίθα αυοάδη) ἈρσποΞοο- 

γοηΐ ἀοουπηθη!υπ, υη46 ηθς {}}} ἀἸεἴο ἢά65 ἀογοσδηάα οβέ, 

Ὑ]ΓΟΒ ὈΟΠΟΒ, πιᾶχίηο ᾿ἰσοῖ (5) ποῖο5 ἱπίογνυα ο, ἰἀπηθῃ 

ΔΠιΐσῸ5 5|}}} 6856, δηίβαυϑῆ) 86 γ6] σογϑῃ) υἱ θγίηΐ γο] ἐοιη- 

ΡεἸ]ανογίηΐ. Αἰυπί ἰίδαῃα, γι δρογοῦπι φιρηάδηιν, 411ΠῚ 

Ἰοπρῖπν μῈΓ ἀοβογία ἰοῦ ροάϊθυ8 σοη(δοίβδοί, ἴῃ ἀἰ ψουϑογίμπῃ 

'ψοηΐίββο, ΠὈίψιιθ οχ ἀοίοοίίοπο 8} }}|54}6 γαγὶ 8 ἱποοῃηπιοάϊς 

'π Ἰοηρυηι ΠΓΔΥΘΙΏ416 ππογίλιπν ἰποί 556, ἰΐα εἱἱ οἰἴδπὶ π6 τὸ 

ΟΟσβαγὶΪ δ ΤΩΡ [118 ἀδηΐ {π|6 διιπὶ ἀεἤοδγθηί. (238) Οδυιροηοπι 

ΨΟΓΟ ΠΟΙΆ ἷδ8 δἰ α ΟΠ ϑογαί ὁ η6 δἶγα οὈςογν ηία ἀποείιπι 

οἰ ηΐα ργαθυΐ856., ΠΧ δίνο Ορογῖο δῖ ν6 5} Πρ ρα ρογ- 

οἶ5896. ΜόγθῸ δυίεπι ἱησγδυθβοθηία τηοῦ υηάυν) δυο υηι 

8 1ποἀ (6118 ᾿πβουῃϑῖ556 οἱ σδιιροηΐ ργαθοορίθθθ, υἱ οϑπη, 

5ἱ αὐ 510] δοοίἰ586ῖ, λεχία Υἱὰπιὶ φυβροηδογοῖ, οὐὔξογταγοί- 

4116, 5Ϊ 4115 ργρ ΘΓΟΌ 1) 5Υ 1} 001} Π} δοπί γι5 φοβεῖ : 1]- 

᾿0.}Π} 6Π1ΠῈ ΟΠΊΠ65 ἴῃ 86 [Δ0[05 5:1Π|01|8 οἱ γοβί υἱυγιπι, ᾿Γᾶ- 

[ἰαᾳυα Ὀοηδἤ οἱ! γοἰαίυγιπι. Μογίιο ἀδηΐαια βορυ οι 6 

ἐδ ροηο ᾿υδί8 ρογβοΙν κθ6., 506 οπιηὶ 806. (4 ἴογα υἱ Ξιη1- 

Ρίι8 5:0] γοβϑί υδγϑηίιγ, πθάιπ} υἱ ἃ Ὁ Θογιπὶ αυυαηᾶπι, αὶ 

{406} πὶ δρποβοογοηΐ, σγδιία 5.0] γοίογγοπίι. [π|ογίπη [4- 

Τη6η Πηϊγδί ΠῚ 8} ργοι)δ ΘΠ 185 πηᾶηι]ΐᾳ,, ἱπά υοίυπλατο, 

υἱ εοπίϊηιο (Δ ῦ.}}4πὶ ρυ 8] 66 ργοροπογοΐ. ἢησο ἀοημη 

ροϑβί ἰδηρογο ΡυΓΠῺδρογοῦμ ᾳυῤηάδιη ἰΠΠ|ὸ ἰγδηβουηίασηι), ἰΠ- 

16]Π6οἰο ὁχ ἰδῦυϊα αυΐβ ΒΥ πιθο] πὶ δες γι μαῖδβοί οἵ γὸ οπηηὶ 

δχρίογαία, οδιροηὶ πλυ}]0 Ρ]05 μοουηΐ φυᾶπὶ ἰπῃροη- 

ἀογαί 8ο  υἱδδθ. (239) Θυΐη οἰΐδηι ΟἸΪπίδπ) Ταγοη ἤυηι τη6- 

πιογδηΐ, ροβίιδπι) ΟσοΙηρογίεδοὶς ῬΓΟΓΙΠῚ ΟΥ̓ΓΘΠδοΌ Πα οἵ 

δοοίδο γί! ,σογίοιβ δα ἀἰςίυν ἀς (δου 4{}}}}8 508 ΟπηηἾ θι}9 

Ρυγίο αγὶ, οὐ]!οοῖα ροουηΐαᾶ ΟΥΓΟΠΟΏ ΠΑΥΪβ8586, ΓΟΒΑΙΙ6 

Ργογὶ ἰπ ἰμίοστγιπη τοδί 5886, ΠΟῚ πιοήο (16 5ι)85 γοὶ (Ἀπ|ῖ- 

᾿ἰδγὶο (δεϊεηὰδ ͵Δοίυγα ρᾶγυπ 50} οἰ, 564 Πρ4. 6 πανὶ μἃ- 

«Ἰοηἰς ρΡογίουϊα) {ἰπηοηίοπ. ἔοάσπι πηοῦο Τ|ιοοίογοη) Ροεὶ- 

ἀοπίαϊοπι, αὐυυπὶ (Δηὰ ἰδηίιπ) δοοθρίβϑοί, ΤἼγπηδγί ἀ8η} 

Ραγίιιαι Ργιπαφογοῦπ ὁχ ἰδηΐο ρϑίγἰ πηοηΐο ἱπ ρϑιρεογίδίθηι 

οἰαμθυπι 6886, Ῥαγαπὶ (ογυπΐ πΑΥβᾶ586. οἱ Ππιαϑηδ ἀγβομίὶ 
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ξάμενον, χαὶ ἀναχτήσασθαι αὐτῷ τὰ ὑπάρξαντα. 
(240) Καλὰ μὲν οὖν καὶ ταῦτα τῆς φιλίας τεκμήρια, 
πολὺ δὲ τούτων θαυμασιώτερα ἦν τὰ περὶ τῆς κοινω- 
νίας τῶν θείων ἀγαθῶν καὶ τὰ περὶ τῆς τοῦ νοῦ ὅμο- 

ὅ νοίας καὶ τὰ περὶ τῆς θείας ψυχῆς παρ᾽ αὐτοῖς ἀφορι- 

σθέντα - παρήγγελλον γὰρ θαμὰ ἀλλήλοις, μὴ διασπᾶν 
τὸν ἐν ἑαυτοῖς θεόν. Οὐχοῦν εἷς θεοχρασίαν τινὰ χαὶ 
τὴν πρὸς τὸν θεὸν ἕνωσιν χαὶ τὴν τοῦ νοῦ χοινωνίαν χαὶ 
τὴν τῆς θείας ψυχῆς ἀπέόλεπεν αὐτοῖς ἣ πᾶσα τῆς φι- 

λίας σπουδὴ δι’ ἔργων τε χαὶ λόγων. Τούτου δὲ οὐχ ἂν 

ἔχοι τις εὑρεῖν ἄλλο βέλτιον οὔτε ἐν λόγοις λεγόμενον 

οὔτε ἐν ἐπιτηδεύμασι πραττόμενον, οἶμαι δὲ ὅτι καὶ 
πάντα τῆς φιλίας ἀγαθὰ ἐν αὐτῷ περιέχεται, Διόπερ 

καὶ ἡμεῖς ὥσπερ ἐν χεφαλαίῳ τούτῳ τὰ πάντα περι- 
ι6 λαθόντες τῆς Πυθαγοριχῇς φιλίας πλεονεχτήματα 

παυόμεθα τοῦ πλείω περὶ αὐτῆς λέγειν. 
ΧΧΧΙΥ. ("εὴ ᾿Επεὶ δὲ κατὰ γένη τεταγμένως οὕτω 

διέλθομεν περὶ Πυθαγόρου τε καὶ τῶν Πυθαγορείων, 
ἴθι δὴ τὸ μετὰ τοῦτο καὶ τὰς σποράδην ἀφηγήσεις εἴω- 

40 θυίας λέγεσθαι ποιησώμεθα, ὅσαι οὐχ ὑποπίπτουσιν 
ὑπὸ τὴν προειρημένην τάξιν, Λέγεται τοίνυν, ὡς φωνῇ 

χρῆσθαι τῇ πατρῴα ἑκάστοις παρήγγελλον, ὅσοι τῶν 
“Ελλήνων προσῆλθον πρὸς τὴν χοινωνίαν ταύτην " τὸ 
γὰρ ξενίζειν οὐχ ἐδοχίμαζον. Προσῆλθον δὲ καὶ ξένοι τῇ 

Πυθαγορείο» αἱρέσει καὶ Μεσσαπίων καὶ Λευχανῶν καὶ 
Πευχετίων καὶ ἹΡωμαίων. Καὶ Μητρόδωρός τε ὁ Θύρ- 
σου τοῦ πατρὸς ᾿Επιχάρμου καὶ τῆς ἐχείνου διδασκα- 
λίας τὰ πλείονα πρὸς τὴν ἰατρικὴν μετενέγχας, ἐξηγού- 
μενος τοὺς τοῦ πατρὸς λόγους πρὸς τὸν ἀδελφόν φησι 

80 τὸν Ἐπίχαρμον καὶ πρὸ τούτου τὸν Πυθαγόραν τῶν 
διαλέχτων ἀρίστην λαμθάνειν τὴν Δωρίδα, καθάπερ 
γχαὶ τὴν ἁρμονίαν τῆς μουσιχῇς, καὶ τὴν μὲν ἸΙάδα καὶ 

τὴν Αἰολίδα μετεσχηχέναι τῆς ἐπὶ χρώματος προσῳ- 

δίας, ᾿Ατθίδα δὲ χαταχορέστερον μετεσγηχέναι τοῦ 
80 χρώματος, τὴν δὲ Δώριον διάλεχτον ἐναρμόνιον εἶναι, 

συνεστυηχυίαν ἐκ τῶν φωνηέντων γραμμάτων. (244) Τ ἢ 

δὲ Δωρικῇ διαλέχτῳ μαρτυρεῖν τὴν ἀργαιότητα χαὶ τὸν 
μῦθον. Νηρέα γὰρ γῆμαι Δωρίδα τὴν ᾿βχεανοῦ, τούτῳ 
δὲ μυθεύεσθαι γενέσθαι τὰς πεντήχοντα θυγατέρας, ὧν 

4η εἶναι χαὶ τὴν Ἀχιλλέως μητέρα. Λέγειν δέ τινάς φησι 
Δευκαλίωνος τοῦ Προυηθέως χαὶ Πύρρας τῆς ᾽᾿Επιμη- 

θέως γενέσθαι Δῶρον, τοῦ δὲ “ἔλληνα, τοῦ δὲ Αἰόλον. 
᾿Ἴἦν δὲ τοῖς Βαδυλωνίων ἀχούειν ἱεροῖς, “Ελληνα γεγο- 
νέναι Διός, τοῦ δὲ Δῶρον χαὶ Ξοῦθον χαὶ Αἰόλον, αἷς 

45 ὑφηγήσεσιν ἀχολουθῆσαικαὶ αὐτὸν Ἡρόδοτον. (343) Οπο- 
τέρως μὲν οὖν ἔχει περὶ τῶν ἀργαίων, οὐκ εὐμαρὲς 
δέχεσθαι τἀκριξὲς τοῖς νεωτέροις χαταμᾳθεῖν, ὁμολο- 

γουμένως δὲ δι’ ἑχατέρας τῶν ἱστοριῶν συνάγεσθαι τὸ 

πρεσδυτάτην εἶναι τῶν διαλέχτων τὴν Δωρίδα, μετὰ δὲ 
60 ταύτην γενέσθαι τὴν Αἰολίδα, λαχοῦσαν ἀπὸ τοῦ Αἰόλου 

τοὔνομα, τρίτην δὲ τὴν Ιάδα, γενομένην ἀπὸ ἡ[ωνος τοῦ 
Ξούθου, τετάρτην δὲ τὴν ̓ Ατθίδα, τεθειμένην ἀπὸ Κρεού- 

σης τῆς ᾿Ερεχθέως, χληθεῖσαν δὲ τρισὶ γενεαῖς ὕστερον 
τῶν πρότερον χατὰ Θρᾶχας καὶ τὴν ᾿Ωρειθυίας ἁρπα- 

[1 Φ 

[ῸῚ υ" 

(ε;ο---χἹ 

νἱ σοδοία "8 ομρα58 τοδί υ͵556. (240) Ἐσεορῖδ ἴνδος αμίσα 

δηγίεἰ 5 ἀοουπιοηίδ διηΐ, νογυσῦι ρθη 511:)5 τ} 10 δόπεσα 

ρδγ οδί, φυδ ἂς οοππηπμηίοης αἰ νπογ πὶ Ῥομογαπι, ὀρψν 

πηοης δ οοποογάΐᾳ δ ἀδ ἀϊτίπα δηΐπιδ ἱρεῖβ ἀδθεγοίδ κηπ: 

ΟΓΘΌΓΟ ΘΠ) 56 ΠῚ δ πογίδυδηῖγ, πα ἀπ ρει οὐδ. 

Ὀἰδηίοιη αἰγνο! ! ογοηΐ. {8406 84 οἰδεϊοπ δε συ πε αἰ 82 ΕΣ. 

ἴυγα πιϊ χιοη6πΠὶ οἱ οὐπὶ ἀ60 Ἰυπεί πο οἱ δα αἰνῖπδε πυεθῦ 

δ ΪΠΊ0Ρ4116 ΘΟΠ,Π}ΙΠἰΟΠ6 ἢ ΟΠ6 δηιὲο (86 δίιράϊυπα τες 

(Δοἰΐκᾳυο δὺ {1115 ἀἰγί εμθδίυς, φιιο φυξάστω πῖἢὲ μεαείδδεοι 

ἱπνϑα τὶ μοίογίῖ δυΐ ογδίίοπο ργοϊδίυ αι, δ ἵρδοὸ σρεζὲ γεῖ- 

[ϑοΐυπ), φυΐη οπμηΐα δπιίοἰ 85 Ὀοπδ ἰθ τος Θοπί(ϊβοεὶ εἰς 

βίϊΠη0.. Ουδεα οἱ π08 οἤγηθπ Ρτ(Πδρογῖοδο δηνίοἱ ἐἷϊα» μεῖρη28- 

(ἰὰπὶ μος ψο]υ[ἱ οοτηροηιἶΐο οοπιρ]οχὲὶ δυτγα ἀδ ||}8 ἄκεν 

ΒυροΓ ΘΟ ἀ 6 Π}08. 

ΧΧΧΙ͂Ν. (241) Ουυπλ ιδεξεπυβ Ργὶ ἤασογαο ἀϊςεὶροϊοζαι- 

406 6}08 Γ65 ἰ(ἃ σοπογαίϊπιὶ ογἀη8185 ὀχϑθου οἰίγε, δῷ δ ἡῃ 

ἀείποορδ οἵ διγδίϊοποϑ, αυοίχιοϊς βρδεϑῖπι ὧς ᾿ἐΞδε ο08:- 

Το οΓασγὶ δοϊθηῖ, φυφαυθ δὰ ποι υὐυπ οεἀΐποι το 

ποαπθυπί, ργοίδγδηγιβ. Αἰυπὶ ἰίδαυο ἱ}|05 δἰησεϊο ρεᾶτε- 

ΡὈἶ8586, υἱ ᾿ἰπρυδ υΐδα! 6 νογηδουΐα υἱογεῖτιγ, ᾳηοίχυοϊ εἰ 

Οτγιθοῖβ 8 ἤδηο δοοἰαἰδί6Π) δοσαββογδηΐ : θη οπίξ ἰἰΒεὺσ 

Ρογοαγίηδδ Π0ἢ ργορδθδηΐ. Ασορβδογὶ δυίοει οδηι ρέτο- 

ετίηΐ δὰ βοοίδηη ΡγίΠᾶσογίοδπηι, Μοββδρὶΐ οἱ Σ,υσδηὶ οἱ Ῥευεξίῃ 

εἴ Βοπιδηΐ. Μείγοάογιβ οἰΐδιη, Ερ Ομ ᾶγιηὶ ΠῚ ς, ΤΌΣ δὲ: 

ΡΟΒ, αυὲ ρἰεγαηᾳυα ἀοοίγπδη) ρϑίτβ δι} δὰ γϑεὴ εηράϊοδα 

ἰγδαυχίξ, οὐ Ὀτο8 [γαῖγὶ Ἔχροπθηβ Βρίοἰμδγησι δὲ α 

δηίο ᾿ρϑυ πὰ ΡΥΓΠασογϑη) αἰ] ἐοἴοτυπ) ορ[δ, υἷ εἴ πυυετει 

Ινατπηοηΐδπι, Ὠογίοδημ (6 Π8111856, δίχα οπίσδην χυΐῤόεα εἰ 

ΦΕοϊἐδπὶ ραγ εἶρ68 6586 πιοάυ]αἰοηἱθ σὨγοπηγδίϊοδο, Αἰξςον 

δυίοπι πλ}}} 0 οἰἰδπ) πιᾶσὶβ, Ὠοτίοδπι ΤῸ ΓῸ δϑδὸ δῃδγτθυδι- 

ΗΝ εχ {Πἰογὶϑ σοῦ θυ5 οοηβίδηίοπι. (242) Τοαδίοθι ἱμεὶ δὲ- 

(ἰχυ ἴδηι 6556 δίχυο (0145. Νογοῦπι οηΐπὸ χορ; ὁα χε 

Ι)ογα, Οεὐδηὶ ἢἰίδηι, ἰυἷὸ δυΐοαμ παίδϑ δὰ σΖυΐβη8ὲ- 

σἰηία ἢΠΔ5, 1) φυΐϊθυβ οἰΐδι πιαῖγοηι ΑὉ}}}}15. Οὐοράδη δὺ- 

ἴοπῃ ἀἴσογα αἷὶ, θόγυπ ἐχ Ῥγοπηοί οὶ ΠἸο Ὠϑῃςοδ])ίοδς εἰ ΕῪτ- 

ρα Ερ δ ίΠ6] ΠΠ ἃ πδίι!π), 6χ 60 Ηδ]]ϑηοη,οχ Πεἰἔοπο Ἐριπι. 

[ἡ Βα Υ]οπίογυηι Υ6ΓῸ βδογίϑ ἰγαάϊ, ἐχ ὅονα Ὡδίυτ Ἠοξοποε, 

6Χχ ἴος γοργὸ όγυπὶ οἱ Χυίΐμυπι οἵ ΞΕ οἸ πὶ, (θαυ ας πδιτοθαὶ- 

θ05 ἱμϑυαι οἰΐαπι ΗΠ ἐγοάοίυπι δοσδάεογο. (243) Ουοα φυθιιοῦο 

8686 ῃδροδί, ἰπ ἰᾶπ| τοί υδι15 ΓΟ 8 Ποὴ ἰδοῖ] 6 Γοοδ  ογ 5 ρόοθὰν 

ἰηάᾶρᾶγα, ε6ἀ ᾿ιος ἰΔπηθη υΐΓΔ416 ὁχ ἰἰοίογία δροεῖο οοδδςὶ, 

υἱ Ποτίοδ ἀϊδ᾽ δου Ομ ἰὴ 5ἰ[ δη ̓ 4υϊβϑείδ, Ὠἷς ρεοχῖμδλ 

ΖΕ οϊϊοδ 80 ΖΞ οἷο βοιηθῃ βου δ, ἐογίἰἃ Ἰοϊοδ δ Ἰοδο Χαῖδ! 

ἢ!Πΐο οχογίδ, ᾳυδεία ἀοηίαυο ΑἰεδΔ ἃ τοῦθ, Ἐγροδδα 

ἢ Πα, οοπά 8, οΔ416 ργίογίθυβ γοοο πον ἐγ 5 κοβουϊε εἴτ 

ΤΙιγδοι ἰορογδ οἱ ΟΥἰ ἢ γῖδ6 γταρίυπι, υἰὶ μ᾽ΌΓΟΑ ᾿ δέοι; 
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σθαι δὲ τῇ Δωριχῇ διαλέχτῳ χαὶ τὸν ᾿Ορφέα, πρεσόύ- 
τερον ὄντα τῶν ποιητῶν. (244) Τῆς δὲ ἰατρικῆς μά- 
λιστά φασιν αὐτοὺς ἀποδέχεσθαι τὸ διαιτητιχὸν εἶδος 

καὶ εἶναι ἀχριθεστάτους ἐν τούτῳ, καὶ πειρᾶσθαι πρῶ- 

τον μὲν χαταμανθάνειν σημεῖα καὶ συμμετρίας ποτῶν 
τε χαὶ σιτίων καὶ ἀναπαύσεως, ἔπειτα περὶ αὐτῆς τῆς 
κατασχευῆς τῶν προσφερομένων σχεδὸν πρώτους ἐπι- 
χειρῇσαί τε πραγματεύεσθαι καὶ διορίζειν. “ψασθαι δὲ 
χρισμάτων καὶ χαταπλασμάτων ἐπὶ πλεῖον τοὺς Πυθα- 
γορείους τῶν ἔμπροσθεν, τὰ δὲ περὶ τὰς φαρμαχείας 

ἧττον δοχιμάζειν, αὐτῶν δὲ τούτων τοῖς πρὸς τὰς ἑλχώ- 

σεις ἀάλιστα χρῆσθαι, τὰ δὲ περὶ τὰς τομάς τε χαὶ 

χαύσεις ἥχιστα πάντων ἀποδέχεσθαι. Χρῆσθαι δὲ χαὶ 
ταῖς ἐπῳδαῖς πρὸς ἔνια τῶν ἀρρωστημάτων. (145) Πα- 
ραιτήσασθαι δὲ λέγονται τοὺς τὰ μαθήματα χαπη- 
λεύοντας καὶ τὰς ψυχὰς ὡς πανδοχείου θύρας ἀνοίγον- 

τας παντὶ τῷ προσιόντι τῶν ἀνθρώπων, ἂν δὲ μηδὲ 
οὕτως ὠνηταὶ εὑρεθῶσιν, αὐτοὺς ἐπιχεουένους εἰς τὰς 

πόλεις καὶ συλλήῤδην ἐργολαδοῦντας τὰ γυμνάσια καὶ 
τοὺς νέους χαὶ μισθὸν τῶν ἀτιμήτων πράττοντας. Αὐτὸν 

δὲ συνεπιχρύπτεσθαι πολὺ τῶν λεγομένων, ὅπως οἱ μὲν 
χαθαρῶς παιδευόμενοι σαφῶς αὐτῶν μεταλαμθάνωσιν, 
οἱ δέ͵ ὥσπερ “Ὁμηρός φησι τὸν Τάνταλον, λυπῶνται, 
παρόντων αὐτῶν ἐν μέσῳ τῶν ἀχουσμάτων μυδὲν 
ἀπολαύοντες. Λέγειν δ᾽ αὐτοὺς οἶμαι καὶ περὶ τοῦ μι- 
σθοῦ διδάσχειν τοὺς προσιόντας, οὃς καὶ χείρους τῶν 

ἑρυογλύφων καὶ ἐπιδιφρίων τεχνιτῶν ἀποφαίνουσι" τοὺς 
αὲν γὰρ ἐχδουμένου τινὸς ᾿Ερμῆν ζητεῖν εἰς τὴν διά- 

θεσιν τῆς μορφῆς ξύλον ἐπιτήδειον, τοὺς δὲ προχείρως 

ἐκ πάσης φύσεως ἐργάζεσθαι τὴν τῆς ἀρετῆς ἐπιτήδευ- 
σιν. (316) Προνοεῖν δὲ δεῖν μᾶλλον λέγουσι φιλοσοφίας 

ἢ. γονέων καὶ γεωργίας " τοὺς μὲν γὰρ γονέας καὶ τοὺς 
γεωργοὺς αἰτίους εἶναι τοῦ ζῆν ἡμᾶς, τοὺς δὲ φιλοσό- 
φους χαὶ παιδευτὰς τοῦ εὖ ζῆν καὶ φρονῆσαι, τὴν ὀρθὴν 
οἰκονομίαν εὑρόντας. Οὗτε δὲ λέγειν οὔτε συγγράφειν 
οὕτως ἠξίου, ὡς πᾶσι τοῖς ἐπιτυχοῦσι χατάδηλα εἶναι 
τὰ νοήματα, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο πρῶτον διδάξαι λέ- 
γεται Πυθαγόρας τοὺς αὐτῷ προσφοιτῶντας, ὅπως 

ἀκρασίας ἁπάσης καθαρεύοντες ἐν ἐχερρημοσύνῃ φυλάτ- 
τοσσιν, οὖς ἂν ἀχροάσωνται λόγους. Τὸν γοῦν πρῶτον 
ἐχφάναντα τὴν τῆς συμμετρίας χαὶ ἀσυμμετρίας φύσιν 
τοῖς ἀναξίοις μετέχειν τῶν λόγων οὕτω φασὶν ἀποστυ- 

γηθῆναι, ὡς μὴ μόνον ἐκ τῆς κοινῆς συνουσίας χαὶ 
διαίτης ἐξορισθῆναι, ἀλλὰ καὶ τάφον αὐτοῦ κατασχευ- 
ασθῆναι, ὡς δῆτα ἀποιχομένου ἐχ τοῦ μετ᾽ ἀνθρώπων 
βίου τοῦ ποτε ἑτέρου γενομένου. (241ὴ ΟἹ δέ φασι καὶ τὸ 
δαιμόνιον νεμεσῆσαι τοῖς ἐξώφορα τὰ τοῦ Πυθαγόρου 
ποιησαμένοις " φθαρῆναι γὰρ ὡς ἀσεδήσαντα ἐν θαλάσσῃ 
τὸν δηλώσαντα τὴν τοῦ εἰχκοσταγώνου σύστασιν (τοῦτο 
δ᾽ ἦν δωδεκάεδρον, ἕν τῶν πέντε λεγομένων στερεῶν 
σχημάτων εἰς σφαῖραν ἐχτείνεσθαι. Ενιοι δὲ τὸν περὶ 
τῆς ἀλόγου καὶ τῆς ἀσυμμετρίας ἐξειπόντα τοῦτο παθεῖν 
ἔλεξαν. ᾿Ιδιότροπός τε μὴν καὶσυμθολιχὴ ἦν ἣ σύμπασα 

ΙΑΜΒΙΙΟΗ͂Ι ΠΕ ΡΥΤΗΛΧΟΟΆΙΘΑ ΥἹΤΑᾺ ΧΧΧΙΨΥ. 

γήν, ὡς οἵ πλείους τῶν ἱστοριχῶν ἀποφαίνουσι. Κεχ οὗ- 

79 

δογὶρίογοοδ (γδυπῖ, ἀρρε} δία. Οὐΐη ΟΥρ θυμη υοημ ροοία- 

ΓῸΠπὶ δη (140 55 υ πὶ Ὀογίοδ ἀὐδίοοῖο ὑδυπη 6556. (244) Μ6- 

ἀἰϊείηδο Θ 1 τᾶ χίΠ)6 βροοίθπὶ διηρί οἰ δηΐγ, αι ἀἰϊδοίδιη 

τιοδογαίυγ, θαυ Ὦδο Θχογοοπὰδ δοοιιΓα 55 1ηΐ ογδηΐϊ. Ἂς 

Ργϊυ φυϊά θη) δἰίρπᾶ οορξποβόογο δἰ ἀθθδηΐ, 4ἰθυ.8 Ο0η- 

δτυυτ ἰΔροτὶ5 υἱοίυ84116 οἱ δοιηηΐὶ πηοάπ πη Θχρίογαγηΐ, ἀοἰπάα 

ἀκα ἰρδ8 οἰ "ογυπι ργεραγδηάογιπι Γαϊδοηο |ΠΠ| ἴογο ρυίηΐ οοι}- 

1" θηἰδγὶ δίαφυς ργοίρογο οοῃδροδηίυγ, ησυδηΐδ διιίΐοιῃ οἱ 

(δἰδρδδϑιηδί Ῥυίμδρογοὶ (γοαυθδης 8, αυδπὶ 40}] 608 δηίο- 

ορβδογδηί, δα  ἱ μοθδηΐ, δοὰ ροίϊοποβ πηοάϊοδία8 πηΐηιβ ργο- 

Βαθαπί, ᾿ιΐδηυθ ἰμ5ἰ8 δὰ νη ηθγα ρο 58: ΠῈ 5δηδηΐδ ευἴ6- 

βδηίυτ, ᾿ποἰβί ΟΠ68 Υ6ΓῸ Οἱ υ5[10065 Ἰηἰηἰπι6 ΟἸπηΐι ἢ δι] ἐ- 

ἰοαηΐ, Οὐοβάδιη ΠΟΓΌῸ5 οἰΐαπη οὐγαθαπί ἰηοδηίδιϊοηίΐίθι. 

(249) Ὀιουπίων πιπίπιθ ργο 556 608, 4υὶ ἀἰδοὶ ρ! πᾶ 5 οδιιρο- 

πδηΐυγ, αι ΟὈΥΟ Ουΐαυ! δηΐπηὰ8 τ αἰ γογβογὶΐ )ἀ μι 8 

Ραἰείδειαηϊ, οἵ τὶ Ὠ6 510 φυϊάδπ δπιρίογαβ ἰηνδηθγίηϊ, ρὸγ 

ὍγΡροδ5 Αἰ[[ 5] σΥπιπδϑία δί4υθ ᾿αγ 6 π65 οοηάυουπί εἴ ργο γὰ 

ΥἱἹἱ τηογοθάθῃ οχίριηΐ, Ιρϑυ!η δυΐδηη ρΙογᾶψυδ οσση 6 ἔγαὰ!- 

ἀἶδθ6, υἱ βίμοογα χυϊάθιῃ ἀοο! βοηϑυπὶ ἐχίμα. Ρεγϑρμίουϊη, 

οοἰογὶ υ ΓΟ 8ἀ ἰηδίαγ Τδηία!}} Ηοπλογοὶ, ἰῃ πηϑα ἶα ἰοοὲ δααὶ- 

(ἰοη 08 γογϑδη 68, Π1}}} 01 8}}1π} ἰΔπηθη ἰηάο [Γι οἰ τη 4ιιδι 

ἀοίογαιη ρογοϊρογοηῖ. ἃ Ργχπασοτγαὶδ οἰΐδπη) ἀἰείυϊη ΡΟ, 609, 

4υ! πιογοθάθ δυδιὴ ἰῃ ἀοοεηἋο οροζγδιῃ οἰοσδηΐ, ἀδίθγίοσγθι 

ΟΘΏ96Ι108 6586 5[δ 08 Γ1|8 δίφυθ 86} }| 818 Ομ οἰ θη}8. : [09 

θηΐπ, ΄αυτ 4018 ΜΙ Θγουγίυ) ᾿ρ8 8 Ιοσαν (Δοίαπάυιη, Πἰ στη) 

αυδίγεγα ἢ υ͵ς [οὐπλᾶ8 γος ρίοπ δε ἀρίυπι, [1108 γδγο φυσᾶν 8 

ἱησοπίαπ) δά εχϑουϊρομάδ πᾶ υἱγίυ [8 ὀρδγα δγγίρεγο. 

(240) ΡΟ 5ορὨΐεθ δυΐθπιὶ δίιιΐ ΠΙΔ)ΟΓΟΠῚ αυδηλ ρϑγθη  θυ8 

Εἴ ἀργιυ!ίυγα ἀδμἀ81} 6856 Οραγᾶπῃ ; ραγεηίοϑ ΘΠ} οἱ ἃστγί- 

(ΟἸ 5 ἰοὺ ἰδηίυπι οἰίοογα, υἱ Υἱνᾶμηιδ, Ὀἢ ΝΠ] ΟΘΟρ 08 γογὸ 

δίαυς ργοθρίογεθ, υἱ θ6Π6 γινδη)8 δία! δδρίϑη,ι8, εἱ 

4υΐ γοοίΐαπι ἱπνυθπογι πιοάυπι ἀἰδρομβδηΐὶ. ΝΙ}} δυίαπ, [18 

αἰεὶ δυΐ 586γ!}}} νοϊοθαΐ, αἱ οὐ 9 86η508 ουἱνὶδ 518 {πΔ ραίοΓεῖ, 

γογυπὶ ἰοα ἰρϑυπ) 8πηί6 οἰπηϊὰ αἰβοίρι}09 8008 ἀοουΐξ86 Ργ- 

{μδρόγαηι (ἐγυηΐ, υἵ 8 οπμηὶ ΠἰπσηαΣ ἱποομ ἰποπία ρυτὶ, 4υ 

ρογοορίββοπί, (δορὰ! ἃγία οοῃα ἃ δ θογοηί. Π{840}6 οὐ) 

4] ργί!ηι8 ΒΥ πιο γί οἱ ἀϑΥ πη) 6 Γ]88 γί οπ πὶ πα ΐ χη 8 

ιλ8ς ἀοοίγί πὰ ονυϊρανῖί, ἰΔηΐυηι δίυηΐ ἴῃ οὐ υν ἐπουγγίββο, 

αἱ ἠο0η ἰδηΐυπ) σΟΙΐ ΘΟΠΒΟΥ (0 ςοηνϊ οἴπαυ 6 ουπὶ ρΓο }!- 

νογοηΐ, νογιιμ} οἰΐδπλ βορη ! οὐ ατἢ 6}08 οΘοηάδγοηϊ, 4ιυ88ὶ ἰ9, 

4] οἰΐπ διῖυβ (μογαὶ, 6 υἱία ἀἰβϑοθβϑϑὶβδοῖ, (247) ΑἸ ἀἰνίηυμ 

Βι 6 οἰΐδη) ἰἰ5 ἰγα πὶ 6586 δίυπΐ, ἃ αυΐθι18 ΡΥΕΠδρογᾶδ ΓῸ8 

ἀϊνυ!ραγοηΐίυγ : ρογι 5886. δηΐῃ ἰῃ πιδιὶ ἰδηαύυδηι ἱπρὶ}πῈ, 

αιυὶ ἰοοφίασοηὶ ργοα ἀἰδθεΐ Θοπιροβι 0 η6Πὶ (11. 6. ἀοἀδοδοήτί, 

4ιὰ υπᾶ εβί οχ συίπαυς ἤρυτία, 41}28 βοϊἀογυπι ἀϊσυηίυτ) 

ἴῃ δριιογᾶμ οχίεπάσπαί γαιοηθην. δυπί ἰδ, αυἱὶ γοίεγαιϊ 

ιιος 1" δοείἀΐβϑα, φυΐ ἀοειγί δῖ ἀς ἱπῃυμηθγδὈ}}} οἱ ἱπο0Π}- 

ΤΘΠΒΌΓΔΟΪ ουι ζδβδϑοῖ. σθίογυπι οἠπηΐβ ΡΥ Παμοτγίοἃ ἰησί- 



80 ΙΑΜΒΛΑΙΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ͂ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ͂. 

᾿Πυθαγόρειος ἀγωγὴ καὶ αἰνίγμασί τισι καὶ γρίφοις, ἔχ 
γε τῶν ἀποφθεγμάτων, ἐοικυῖα διὰ τὸ ἀρχαΐζειν τῷ χα- 
ρακτῆρι, καθάπερ χαὶ τὰ ϑεῖα τῷ ὄντι χαὶ πυθόχρηστα 
λόγια δυσπαραχολούθητά πως χαὶ δυσερμήνευτα φαί- 

5 νεται τοῖς ἐχ παρέργου χρηστηριαζομένοις. Τοσαῦτα ἄν 

τις καὶ ἀπὸ τῶν σποράδην λεγομένων τεχμήρια ἂν 
παράθοιτο περὶ Πυθαγόρου τε χαὶ τῶν Πυθαγορείων. 

ΧΧΧΥ. (1.8) Ἦσαν δέ τινες, οἱ προσεπολέμουν τοῖς 
ἀνδράσι τούτοις καὶ ἐπανέστησαν αὐτοῖς. Ὅτι μὲν οὖν 

ι0 ἀπόντος Πυθαγόρου ἐγένετο ἣ ἐπιθουλή, πάντες συνο- 

μολογοῦσι., διαφέρονται δὲ περὶ τῆς τότε ἀποδημίας, οἵ 

μὲν πρὸς Φερεχύδην τὸν Σύριον, οἱ δὲ εἰς Μεταπόντιον 

λέγοντες ἀποδεδημηκέναι τὸν Πυθαγόραν. Αἱ δὲ αἰτίαι 
τῆς ἐπιθουλῆς πλείονες λέγονται, μία μὲν ὑπὸ τῶν 

ι0 Κυλωνείων λεγομένων ἀνδρῶν τοιάδε γενομένη. Κύλων, 
ἀνὴρ Κροτωνιάτης, γένει μὲν καὶ δόξῃ καὶ πλούτῳ 
πρωτεύων τῶν πολιτῶν, ἄλλως δὲ χαλεπός τις χαὶ βίαιος 

χαὶ θορυδώδης χαὶ τυραννιχὸς τὸ ἦθος, πᾶσαν προθυ-- 

μίαν παρασχόμενος πρὸς τὸ χοινωνῆσαι τοῦ Πυθαγο- 
40 ρείου βίου καὶ προσελθὼν πρὸς αὐτὸν τὸν Πυθαγόραν 

ἤδη πρεσθύτην ὄντα, ἀπεδοχιμάσθη διὰ τὰς προειρη- 
μένας αἰτίας. (349) Γενομένου δὲ τούτου πόλεμον 
ἰσχυρὸν ἤρατο καὶ αὐτὸς καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ πρὸς αὐτόν 

τε τὸν Πυθαγόραν χαὶ τοὺς ἑταίρους, χαὶ οὕτω σφοδρά 
40 τις ἐγένετο χαὶ ἄχρατος ἣ φιλοτιμία αὐτοῦ τε τοῦ Κύ- 

λωνος καὶ τῶν μετ᾽ ἐχείνου τεταγμένων, ὥστε διατεῖναι 
μέχρι τῶν τελευταίων Πυθαγορείων. Ὃ μὲν οὖν Πυ- 
θαγόρας διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἀπῆλθεν εἰς τὸ Μετα- 
πόντιον, χἀχκεῖ λέγεται χαταστρέψαι τὸν βίον, οἵ δὲ 

80 Κυλώνειοι λεγόμενοι διετέλουν πρὸς τοὺς Π᾿υυθαγορείους 
στασιάζοντες χαὶ πᾶσαν ἐνδειχνύμενοι δυσμένειαν. 
Ἀλλ᾽ ὅμως ἐπεχράτει μέχρι τινὸς ἣ τῶν Πυθαγορείων 
καλοχαγαθία χαὶ ἣ τῶν πόλεων αὐτῶν βούλησις, ὥστε 
ὑπ᾽ ἐκείνων οἰχονομεῖσθαι βούλεσθαι περὶ τὰς πολι-- 

δι τείας. Τέλος δὲ εἰς τοσοῦτον ἐπεδούλευσαν τοῖς ἀνδράσιν, 
ὥστε ἐν τῇ Μίλωνος οἰχία ἐν Κρότωνι συνεδρευόντων 
τῶν Πυθαγορείων καὶ βουλευομένων περὶ πολιτικῶν πρα- 
γμάτων ὑφάψαντες τὴν οἰκίαν χατέκαυσαν τοὺς ἄνδρας, 
πλὴν δυοῖν, Ἀρχίππου τε καὶ Αύσιδος " οὗτοι γὰρ τε- 

40 λεώτατοι ὄντες καὶ εὐρωστότατοι διεξεπαίσαντο ἔξω 
πως. (4:60) Γενομένου δὲ τούτου χαὶ λόγον οὐδένα 
ποιησαμένων τῶν πόλεων περὶ τοῦ συμόάντος πάθους 

ἐπαύσαντο τῆς ἐπιμελείας οἱ Πυθαγόρειοι. Συνέθη͵ δὲ 
τοῦτο δι᾿ ἀμφοτέρας τὰς αἰτίας, διά τε τὴν ὀλιγωρίαν 

ἐς τῶν πόλεων (τοῦ τοιούτου γὰρ χαὶ τηλικούτου γενομέ- 
νου πάθους οὐδεμίαν ἐπιστροφὴν ἐποιήσαντο), διά τε 
τὴν ἀπώλειαν τῶν ἡγεμονικωτάτων ἀνδρῶν. Τῶν δὲ 
δύο τῶν περισωθέντων, ἀμφοτέρων Ταραντίνων ὄντων, 
ὁ μὲν Ἄρχιππος ἀνεχώρησεν εἰς Τ ἄραντα, ὁ δὲ Λύσις 

0 μισήσας τὴν ὀλιγωρίαν ἀπῇρεν εἰς τὴν “Ελλάδα καὶ ἐν 
Ἀχαίᾳ διέτριδε τῇ Πελοποννησιαχῇ, ἔπειτα εἰς Θή- 
ὄας μετωχίσατο σπουδῆς τινος γενομένης, οὗπερ ἐγέ: 
γετο ᾿Επαμινώνδας ἀχροχτὴς χαὶ πατέρα τὸν Λύσιν 

ἐχάλεσεν. Ὧϑε χαὶ τὸν βίον κατέστρεψεν. (551) Οἱ δὲ 

(42ε--,56) 

(υἱίο ργοργίυπι φυθηδδπι οἱ βγηωροϊευπ) τοοδυξει μεξὲ "ἐ 

(ἐγορδὶ, ογδίαυθ ἐρηἰση δὶ! οἱ στρ ἷβ, φυδηίσει ᾳυδόνσα 

6χ Δρορ ορτηδίϊβ ΟΠ ἶσον ἰἰοοῖ, ἀυτ ρυίκοδιεν αἰδεκέδδοι 

ἰηάοίϊεπι, δἰ τ 5, υἱ οἱ γόγὰ οἰνίηδ Ργίμοδηυς οΥδεαῖδ α- 

(6!!Θου ἀχρὶἰοαίυχυα ἀϊ βῆ οἰ] τὶ ἀδηίητ 6496 ἔδεσε ϑοκο- 

ἰδι{υ5. Τοῖ αι}5 ΘΧχ οἷ5 Ζυοηι6, 4025 ορδγεῖγη εἰγοπαιεδεια- 

(υγ, ἀ6 Ργίαροτα οἱ Ργιμδρογοῖβ ἀοσυπηδηῖΐδ ρεοίογαι. 

ΧΧΧΥ͂. (248) Νοη ἀοίυσγυηίΐ ἰδηιοῦ, -4υἱ Ποδος Υἱσζὸς ἱπη- 

ρΡυσπδγοηΐ οἵ σοῃίγα 605 ὀχϑυγρογοηΐ. Αἴας ἰ δῸ χακίοιι, 

δὺβϑοηίο ΡγίΠαρογᾷ ἰηβίἀϊας δἰγαοίδς οδὲ6, ΟἿ 65 ὁομδοῦποι, 

864 αυῶ ἴυπι (υογὶὶ 6}5 ρογοργίηδίο δι συΐὶ : δὲ ἐαπα 

δὰ Ριογοογάσπι δυγίυμῃμ, 8}}} Μοίδροπίυπη ρεοίοείηδε ἴΣ- 

ἀυηΐ. Οδιιδᾶδε ΥΟΓῸ ἰῃδἰἀΐάγυα) ρἰυΓγοθ δίϊογιιπίυν, ἥσπῦτοα 

πηδη] ἃ Ογ!]οηΐᾶ (Δοἰΐοηο τοροΐυη!ϊ. ἔγαϊ Ογ]ο ρεθετζε εἰ βο- 

πηΐηα ἀἰν ἐἰϑαι Οτοϊοηδίδγυπι ἰδοῖϊα ὑγίποορα, οεΐεγοσαι 

Υ ΓΟ ΠΟγ)0 ἱϊμηρογίυηυϑ οἱ Υἱοϊ θη οἱ βοάἰοδεξ αἴαοο πιρο- 

γίοδυϑ. 18 4υδΙΉΥ 5 ΟΠ 6Π) Ορούδπὶ ἀοάϊδϑοῖ, υἱ ἰὰ Ῥγίιλευ- 

γϑογύπη ἐοπϑογίϊυ πὶ) δάπιἰ ογείυγ, δάθοασθας Ργίδαρργια 

ἰρϑουηι ἰυπ) ͵δι) δ6π6πὶ δάϊίθθοί, οὐ ἀϊοίδβ ἔδιροε: ᾿δϑδρ2ς 

γορυ θ8π| μᾶ38118 6ϑί. (2λ9) Ουο δοῖσ ἱρδα σαι δειείς ταῖς 

δύνογϑυβ ΡΥ ΠΔροτγᾶπι ο͵υδαυο ἀϊδείρυ!οα. δοσὸ θεῖ σαι τον 

οορίΐ, ἰδιηαφυὸ δἴτοχ (υἱέ ΟΥΟΗΐδ εἴ δογυπ, 4αἱ ἃ ἢ 

ρδυῖῖθυ5 βἰδυδηίΐ, δ. ἴδηι γϑἰ θη ἢ5 σοηἰεπῖϊο, υἱ δά οἱῇ- 

08 υϑ4υ6 Ργἐρογοοθ ρογἀυγαγογιί. ΡγΓδρογῶβ ἰΐλψες 

[δος ἀα οδυ8δ8 Μεϊδροπίυπι 568 οομί ἢ, ἰδίψας νἱΐδαι ἄοι- 

γἱββα ἀεί, ἰηζογίπι Ογ]οηϊΐ οοπίγα Ργίπδρογθοα οοδίϊειϑο 

δχϑυγροηΐδβ αυ πὶ ἰπ 605 ποη οὐδθδηί ἐπ[ο54ϊ διϑξει ἀοζα- 

πιοπίυπι. ΝΠ] οπιΐηυδ ἰδπιοη δἰ αυδπιάϊα ῬΥΓ δ ασογθογααι 

γψίγίυϑ ρογνυϊοορδὶ δίχφυς ἰρβᾶγυπι εἰν ἰδίυπι ΟΠ σα, 45. 

5.85 δῷ ἰ|}|6 νοϊοὐδηί γεβ ρυ Ὁ] 1088 δα πη! ἰβίγαγὶ. ζδηίηοε τεῦὺ 

60 ΟΥγ]Ἱοπίογυπι ἰηβίαἶδ ρεογυρογυηΐ, υἱ ἀοπιιη ΜΏοαις, Ἰα 

4υ8 Ργ(ιδρογεί ἀ6 ρυ}} 18 γεῦυ8 ἀεἰθεγδίυγὶ ὁοανεμεσα, 

ἰσῃθ 5 )οοἷο οὐ ἰρδ}5 υἱγὶβ οοπιθυγεγεηΐ, ἀυονοα δέσει 

ὀχοορίϊβ, Ατομίρρο οἱ 1,γβιἀ6 : Π] δηΐαι ἡδέα δεϊδιῖα τἰροτε 

υἰγίδυβαυδ ΡΟ] μί68 86 ἴογδϑ ῃγογίρυεγθ. (250) Οϑο ἐδεῖο 

χυυπὶ εἶνο8. δὰ ἰδηΐδπὶ οἰδάδπη οοπηίγεγεηὶ, Ῥυεπδρυγει 

οπηποπὶ γοὶρυθ!ϊοῦ ρεγοη δε ουγδι Δ) οεγυδί, ἰάφθε οὗ ἀπ- 

ρἰΐοαπ ρο(ἰβδίπιυπι οδυιδδϑδπι, αυθμ οὗ βϑοοογάϊδι οὐνήδισαι 

( (αἸῖο οπίπι δο ἰΔη(8 οδἰδπν δἰἰβ μυ ϊαπι γα ϊοϑει Βδθωεγος 

δου οὗ ἱπίογίἴαπι οογυπ 4 δὰ ρυ δ οδο γοδ δάμη εῖγσδ- 

ἀδς8 τοᾶχίπιο (υογαηΐ ἰἀοποὶ. ΠΠογυπὶ δυΐοαν ἀυογασα,, οὶ 

6 μογίςιϊο βδ!νί ουδϑεγδηΐ, χυίαηθ 80 Ταιοδι ογαδί. 

Ατοπίρρυβ φυϊάδηι ἴῃ ραϊτίδπι γϑά , [ωγ8}5 σ6γῸ Ὁρρ)εεῖααι 

δὶ Ρογοϑὺβ ἰῃ Οτγιαθοίδπι 80} υἱϊ οἱ ἴ Αοβμιδίἃ ῬεϊοροαρεΣ 

οοπριοτγαίαϑ 6ϑὶ, ἰίηο, ἱποογίαπι 4υο Ξρίγδηῖς ἔάνογε,, ΤϑἊ- 

888 σοπηπιίργαν!!, ἰθίχιια Ἐραπιϊποπάδῃ δυάιίογε ἐμαμαι,. 

8ἃ 4 οἱ ρᾶγδῃδ βϑἰυἱδίι5 οὶ, ὃς ἰδπάξηι ἰυϊει τθογί 

οὐἶ!. (291) Βεϊϊφαὶ Ργμιδροτγοὶ ργαείεγ Αγονγίδεα Ταγεβί 



(ερο--ἰο6.) 

λοιποὶ τῶν Πυθαγορείων ἀπέστησαν τῆς ᾿Ιταλίας, πλὴν 
Ἀρχύτου τοῦ 'Γαραντίνου. ᾿Αθροισθέντες δὲ εἰς τὸ 'Ρή- 
γιον ἐχεῖ διέτριδον μετ᾽ ἀλλήλων. Προϊόντος δὲ τοῦ 

χρόνου καὶ τῶν πολιτευμάτων ἐπὶ τὸ χεῖρον προδαινόν- 
ὃ των πδ΄ ἦσαν δὲ οἷ σπουδαιότατοι Φάντων τε χαὶ Ἐχε- 
κράτης καὶ Πολύμναστος καὶ Διοχλῇς, Φλιάσιοι, ξξε- 
νόφιλος δὲ Χαλκιδεὺς τῶν ἀπὸ Θράχης Χαλκιδέων. 
Ἐφύλαξαν μὲν οὖν τὰ ἐξ ἀρχῆς ἤθη καὶ τὰ μαθήματα, 
χαίτοι ἐχλειπούσης τῆς αἱρέσεως, ἕως ἐντελῶς ἠφανί- 

10 σθησαν. Ταῦτα μὲν οὖν Ἀριστόξενος διηγεῖται, Νι- 
χόμαχος δὲ τὰ μὲν ἄλλα συνομολογεῖ τούτοις, παρὰ δὲ 
τὴν ἀποδημίαν τοῦ Πυθαγόρου φησὶ γεγονέναι τὴν ἐπι- 
θουλὴν ταύτην. (8:55) 'ῶς γὰρ Φερεκύδην τὸν Σύριον, 
διδάσχαλον αὐτοῦ γενόμενον, εἰς Δῆλον ἐπορεύθη,, νο- 

16 σοχομήσων αὐτὸν περιπετῇ γενόμενον τῷ ἱστορουμένῳ 
τῆς φθειριάσεως πάθει καὶ χηδεύσων. ῬἩ[ὁτε δὴ οὖν οἱ 
ἀπογνωσθέντες ὑπ᾽ αὐτῶν χαὶ στηλιτευθέντες ἐπέθεντο 
αὐτοῖς χαὶ πάντας πανταχῇ ἐνέπρησαν, αὐτοί τε ὑπὸ 
τῶν Ἰταλιωτῶν χατελεύσθησαν ἐπὶ τούτῳ χαὶ ἐξερρί- 

40 ψῆσαν ἄταφοι. Τότε δὴ οὖν συνεπιλιπεῖν συνέθαινε 
τὴν ἐπιστήμην τοῖς ἐπισταμένοις, ἅτε δὴ ἄρρητον 
ὗπ᾽ αὐτῶν ἐν τοῖς στήθεσι διαφυλαχθεῖσαν μέχρι τότε, 
τά τε δυσσύνετα μόνα χαὶ ἀδιάπτυχτα παρὰ τοῖς ἔξω 

διαμνημονεύεσθαι συνέδη,, πλὴν ὀλίγων πάνυ. ὅσα τι- 
85 νὲς ἐν ἀλλοδημίαις τότε τυχόντες διέσωσαν ζώπυρα ἄττα 

πάνυ ἀμυδρὰ καὶ δυσθήρατα. (252) Καὶ οὗτοι γὰρ 
μονωθέντες καὶ ἐπὶ τῷ συμύάντι οὐ μετρίως ἀθυυ ἡ- 

σαντες διεσπάρησαν μὲν ἄλλος ἀλλαχῇ, καὶ οὐχέτι 
χοινωνεῖν ἀνθρώπῳ τινὶ λόγου τοπαράπαν ὑπέμενον, 

80 μονάζοντες δ᾽ ἐν ταῖς ἐρημίαις, ὅπου ἂν τύχη,, χαὶ κα- 
τάχλειστοι τὰ πολλὰ τὴν αὐτὸς ἑαυτοῦ ἕχαστος συνου- 
σίαν ἀντὶ παντὸς ἠσμένιζον. Διευλαθούμενοι δέ, μὴ 
παντελῶς ἐξ ἀνθρώπων ἀπόληται τὸ φιλοσοφίας ὄνομα 

καὶ θεοῖς αὐτοὶ διὰ τοῦτο ἀπεχθάνωνται, διολέσαντες 
86 ἄρδην τὸ τηλιχοῦτον αὐτῶν δῶρον, ὑπομνήματα τινα 

κεφαλαιώδη καὶ σύμθολα συνταξάμενοι τά τε τῶν πρε- 
σδυτέρων συγγράμψατα, καὶ ὧν διεμέμνηντο συναλί- 
σαντες χατέλιπον ἕχαστος, ο περ ἐτύγχανε τελευτῶν, 

ἐπισχήψαντες υἱοῖς ἣ θυγατράσιν ἢ γυναιξί, μηδενὶ δι- 

ει, δόναι τῶν ἐχτὸς τῆς οἰχίας. Αἱ δὲ μέχρι παυπόλλου 
χρόνου τοῦτο διετήρησαν, ἐκ διαδοχῆς τὴν αὐτὴν ταύ- 
τὴν ἐντολὴν ἐπιστέλλουσαι τοῖς ἐπιγόνοις, (254) ᾿Επεὶ 
δὲ καὶ ᾿Απολλώνιος περὶ τῶν αὐτῶν ἔστιν ὅπου διαφω- 
νεῖ, πολλὰ δὲ χαὶ προοστίθησι τῶν μὴ εἰρημένων περὶ 

45 τούτων, φέρε δὴ χαὶ τὴν τούτου παραθώμεθα διήγησιν 
περὶ τῆς ἐπὶ τοὺς Πυθαγορείους ἐπιδουλῆς. Λέγει τοί- 

νυν, ὡς ἐχείνῳ παρηχολούθει μὲν εὐθὺς ἐχ παίδων 
ὃ φθόνος παρὰ τῶν ἄλλων. Οἵ γὰρ ἄνθρωποι, μέχρι 

μὲν διελέγετο πᾶσι τοῖς προσιοῦσι Πυθαγόρας, ἡδέως 
ευ εἶχον, ἐπεὶ δὲ μόνοις ἐνετύγχανε τοῖς μαθηταῖς, ἦλατ- 

τοῦτο. Καὶ τοῦ μὲν ἔξωθεν ἥχοντος συνεχώρουν ἧτ- 

τᾶσθαι, τοῖς δὲ ἐγχωρίοις πλεῖον φέρεσθαι δοκοῦσιν 
ἤχθοντο, καὶ χαθ᾽ αὑτῶν ὑπελάμδανον γίνεσθαι τὴν 
σύνοδον. "Επειτα καὶ τῶν νεανίσχων ὄντων ἐκ τῶν ἐν 

ὙἹΙ͂ ΡΗΙΒΟΙΟΡΗ. 

ΙΑΜΒΙΙΟΗ͂Ι ΒΕ ΡΥΤΒΗΑΘΟΒΙΟΑ ΥἹΤΑ ΧΧΧΥ. δι 

πῦπὶ 1818 ἀχοεδβθογυηΐ, εἱ ἈΠορίυΠι ΘΟ σγορδίὶ 88 ἴἱ οοπ1- 

τοογᾶιὶ δυπὶ. Το ρογὶβ δυίθπ ριοβγοδδὺ αυ0π του ρυ ]. 

δαπηϊηϊςἰγδίίο ἰη ἀοἰογίυ5 γογρογοῖ "κ" ογδηΐ δου δ) ΘΟΓΌ πὶ ΠΟ- 

ὈΠ|6οἰ πὴ ΡΠδηίοπ, Βοϊιεογαῖος, Ροϊγπγπδείυδ, Ὠίοςϊοβ ΡΠ 8" 

8:1, οἱ Χοῃορ υ5 ΟΠ δ᾽ οἰ απο 6 ΤΊ ιγδοίδ. Ηἰ ἰκίτυν ἰῃ ργί5» 

{ἰἰ5. ἰηδι 15 διυἀϊΐδαυδ ρογβε  ογσυπΐ, ἀοπθοὸ ἀεβοίδηΐο 

δβεοίδ ροηίίυ5 ἱπίογοίἀογοηΐ. Αἰαυδ πδοὸ αυϊάοι δὺ Ατίδ- 

ἰοχοποδδγγδηΐυγ, Νἰ εοιηδοῦυδ δυίθι οοἰογοαυΐ φυίάοπι οὐ πὶ 

ἰδ ΘομβοηἘ , δοὰ δηβθηΐθ ΡυΓαζογα [88 ἰπ5, 48 δἰγΓυοίδϑ 

6686 ἀϊοί!. (253) Αἀ Ρῃογθογόθπι δπίπιὶ 5 γα), ργθθοδρίογθηι 

δύσῃ), Ὠουπ) 56 Οοπίι!ογαξ, υἱ ποΓΡΟ, 4ιΐ ροάϊσυ τὶ ἀΐ - 

αἰἴυν, Ἰαδογαπίοπι ἰαναγεῖ ουγαγοίπθ. Τια) ἰσίίυγ {1}, φυο8 

Ργ(μδρογοὶ γορυϊογδηΐ οο υπιηδαυδ δαρυ ϊογαὶ! ἠοίδγεγδηξ, 

ἴδοίο ἱπιρεία οἸγπ65 ἰψηὶ ἰγδάϊδευηΐ, ἰρϑὶ γϑγο δὺ 1{811εἷ8 

δῆς Οὗ οδυϑδδπι ἰδρίἀϊδυ8 οὈγυ τὶ ἱμδαρυ ἰᾳαα δ θοιὶ βαηΐ. 

Τυπο ἰίδαυς ὑπὰ οὐπὶ Υἱτὶβ ἀοείτί πδὸ Ῥογ 8 ἴρδᾶ φυοαια 

ἀοοίγίπδ ἱπίογοίαΐξ, υἱροίθ ἰῃ ροοίογί ὕυ.8 ἱρδογῦπι υϑὶυἱ ἂἃγ- 

οδηυπὶ φυοάάληι μδοίδηυδ γεοοπα δ, δοὶδ δυίθμ οὔδβουγα οἱ 

ἱποχ γί δ 8 ἀρυὰ Θχίογοβ γοϑίἱἰογυπί,, ρογρδυοὶβ ὀσοορίί8, 

408 συϊάδπι ἰβίο (ΘΙ ρΟΓΟ ραγασγί δη(68 νοὶ ἰζηίο]08 4Ἰ08- 

ἄδι) οὐδηϊὰοβ δίαυθ γᾶγοβ οοῃδογγδγυηῖ. (233) 86 [κε φιο- 

406 δὺ οὐηηΐ 8 ἀσϑογίὶΐ οἱ ἰγὶδίἱ βυογυπι οδϑυ γοθθη 6 Γ 

Ρογου δὶ, ἰῃ αἰ γεγβαβ οὐοΐβ ραγίοβ ἀΐβραγεὶ ϑιιηξ, ΠΘ40}6 δ} - 

Ηἰϊας οὐπὴ Ὠοιιΐπιπι φυοηυδπι ἀοοίγ᾽ δπὶ δ 8η) οομμπλυηί- 

ΟδΓΘ βυδι πο δηξ, γΘγῺ πὶ 30 {8γΐδπὶ Υἱίδην, υδἱου 2406 (οΓ5 

[(οεγοί, διῃ)ρ) οχὶ ἃς 8: δὶ αυΐϊδαυς νίνογο οοηίθηὶ ἀοηιΐ δυδ, 

86 ἰποὶυδ08 ρῥἰθγιπίαυθ οοπιἱπορϑηί. Ὑογ αἱ ἰδηγθη, πᾶ 

Ραμα ὃχ [οι  Ό ΠιΘΠ)ΟΥΐδ ἢ Οδορ δ ΠοπΊθη δχϑίίγρδ- 

ΓΟΪΌΓ, ΠΟΥ6 ἱρδὶ 60 ἀδθογιπι ἱπάϊρηδίίοποπι ἱπουγγεγοηΐ, 

φυοά ἰδῆ ἱπδίχζῃα ἰἰἰογυπὶ ἀοηυτην ργογδυδ ρογαϊαΐββοηΐ, 

διιπππ)8 αυδϑοάδημ ἀοοί γί οδρίίδ δίᾳυς δυγιθοΐδ ἱπ 001}"- 

τιρηίαγίοθ γοϊυϊογυπὶ, το δοίδαυς δοηϊογι) δογὶρίδ, οἱ 

4υὦ ευὐᾳφια πρϑηλογὶδ δυρροάϊδοσι, ἰῃ υπθη) γοαδοίδ δι 5 

υΐδαυς ταοϊαυογυηὶ, πιουϊυγίφυα ΠΝ} 18 δυΐ δ᾽ δθυ5 δυὶ 

υχοῦὶυϑ ἱῃ βυργοη} 8 πηδηα 8 ἀράδγυμηΐ, 6 οὐ ΘχίγδηθῸ 

οορίδηγ ΘΟΓΏΠ) (Δοογοηΐ. 1ἃ ἰδῖδ ἀΐα οἰΐδπι ἀοίηοορθ ΟἾὈΘ6Γ-. 

γδγυηΐ ροαίογίὶ8 ἰὰοπὶ πιαηήαίυ ΠῈ ρ6Γ δ ΟΒϑογοβ ἰΓδηβη) 

(οηίεκ. (254) 564 αυοπίδπι ΑΡΟΪ]]οπίυ5 συ ἀξ ἰε8 ἱρεέδ 

8᾽Ιοὐ ἱ ἀἰβδοηι, πνυϊίδαυα οἰΐαπ) οαἰότὶ5 ἰπάϊοίδ δα] ϊοἰξ, 

ΠῚ 8 χυοαυα παγγαίίοπμθῃ ἀ6 ἰπ51 4118 ἰῃ ΡΥΓΠᾶροΓΘΟ8 Ο0Π|-» 

Ραγα 8 ῃτοίογαπημβ8. Ἀοίογί ἰσίίυγ, ΡΥΓΠιδρογαπ) δίδίϊ τ ἃ 

ΡύογοΟ γεϊαυότγιπι Ὠοηιίδυπι ἰανἱἀΐδη) οχοορίβδ. Ουδηλάΐι 

θυ ὲπη οὐπὶ οπηη! θη15, 4υὶ δὰ 56 δοοράογοηΐ, ΒΟΓΙΠΙΟΠΘΠῚ δεΓοΓοῖ, 

ἐταίυβ δοοορίυϑ4υθ οΓδέ, ροδίαυδϑηηι γ6ΓῸ οὐπὴ 8016 ἀἰδοίρι} } 8 

δι} }5 οοηγθγδδγὶ οδρῖξ, ἀοἰτἰπηοηίυπι (Δοἰοῦαὶ. Εἰ οχίοτϑ 41} - 

ἄσδαι ροζίογοβ δρυὰ διπῈ ραγίεβ [ἰθεπίογ σοποοάοῦδηϊ, 4υ] 

Υ6ΓῸ 6 ρορυϊδγίθυ5 8υ}8 ρ'υβΒ δρηὰ οὐ νδίογα υἱἀδυδηζιτ, 

.νἷ5 δυσοοηερυδηῖ δίαυς δόνογδυβ 86 σοηργοδδυβ ἰδίοδ ρΑΓΆΓΙ 

ορἱπαραπίυγ. Αοοράόθαὶ, φυοὰ [γ 668 ̓ }}}, ὁ (Δ π|ἢ 15 ἀϊση [819 

46 



82 

τοῖς ἀξιώμασι καὶ ταῖς οὐσίαις προεχόντων, συνέθαινε 
προαγούσης τῆς ἡλικίας μὴ μόνον αὐτοὺς ἐν τοῖς ἰδίοις 
οἴχοις πρωτεύειν, ἀλλὰ χοινῇ τὴν πόλιν οἰχονομεῖν, 
μεγάλην μὲν ἑταιρείαν συναγηοχότας ( ἦσαν γὰρ ὑπὲρ 

ὃ τριαχοσίους), μικρὸν δὲ μέρος τῆς πόλεως οὖσαν, τῆς 
οὖχ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἤθεσιν οὐδ᾽ ἐπιτηδεύμασιν ἐχείνοις 
πολιτευομένης. (Δ456) Οὐ μὴν ἀλλὰ μέχρι μὲν οὖν τὴν 
ὑπάρχουσαν χώραν ἐχέχτηντο χαὶ Πυθαγόρας ἐπεδή- 
μει, διέμενεν ἢ μετὰ τὸν συνοιχισμὸν χεχρονισμένη 

1υ κατάστασις, δυσαρεστουμένη καὶ ζητοῦσα χαιρὸν εὕ- 

ρασθαι μέταδολῇῆς. ᾿Επεὶ δὲ Σύδαριν ἐχειρώσαντο, 
χἀχεῖνος ἀπῆλθε, χαὶ τὴν δορύχτητον διῳχήσαντο μὴ 
χαταχληρουχηθῆναι χατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πολλῶν, 

ἐξερράγη τὸ σιωπούμενον μῖσος, χαὶ διέστη πρὸς αὐὖ- 
10 τοὺς τὸ πλῆθος. “Ηγεμόνες δὲ ἐγένοντο τῆς διαφορᾶς οἵ 

ταῖς συγγενείαις χαὶ ταῖς οἰχειότησιν ἐγγύτατα “χαθε- 

στηχότες τῶν Πυθαγορείων. Αἴτιον δ᾽ ἦν, ὅτι τὰ μὲν 
πολλὰ αὐτοὺς ἐλύπει τῶν πραττομένων, ὥσπερ χαὶ 
τοὺς τυχόντας, ἐφ᾽ ὅσον ἰδιασμὸν εἶχε περὶ τοὺς ἄλλους, 

50 ἐν δὲ τοῖς μεγίστοις καθ᾽ αὑτῶν μόνον ἐνόμιζον εἶναι 
τὴν ἀτιμίαν. ᾿Ἐπὶ μὲν γὰρ τῷ μηδένα τῶν Πυθαγορείων 
ὀνομάζειν Πυθαγόραν, ἀλλὰ ζῶντα μὲν, ὁπότε βούλοιντο 

δηλῶσαι, χαλεῖν αὐτὸν θεῖον, ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησεν, ἐχεῖ- 
νον τὸν ἄνδρα, καθάπερ Ὅμηρος ἀποφαίνει τὸν Εὐ- 

5 μαῖον ὑπὲρ Ὀδυσσέως μεμνημένον, 

τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ᾽ ὀνομάζειν 
αἰδέομαι περὶ γάρ μ' ἐφίλει καὶ χήδετο λίην " 

(2:6) ὁμοιοτρόπως δὲ μηδ᾽ ἐκ τῆς χλίνης ἀνίστασθαι 
ὕστερον ἣ τὸν ἥλιον ἀνίσχειν, μηδὲ δαχτύλιον ἔχοντα 

80 θεοῦ σημεῖον φορεῖν, ἀλλὰ τὸν μὲν παρατηρεῖν, ὅπως 
ἀνιόντα προσεύξωνται, τὸν δὲ μὴ περιτίθεσθαι, φυλατ- 
τομένους μὴ προσενέγχωσιν πρὸς ἐχφορὰν ἥ τινα τόπον 
οὗ καθαρόν, ὁμοίως δὲ μηδ᾽ ἀπροθούλευτον, μηδ᾽. ἀνυ- 
πεύθυνον μηδὲν ποιεῖν, ἀλλὰ πρωὶ μὲν προχειρίζεσθαι 

25 τί πραχτέον, εἰς δὲ τὴν νύχτα ἀναλογίζεσθαι τί διῳχή- 
χασιν, ἅμα τῷ σχοπεῖσθαι χαὶ τὴν μνήμην γυμναζο- 
μένους, παραπλησίως δ᾽, εἴ τις τῶν χοινωνούντων τῆς 
διατριθῆς ἀπαντῆσαι χελεύσειεν εἴς τινα τόπον, ἐν ἐκείνῳ 
περιμένειν, ἕως ἔλθοι, δι’ ἡμέρας καὶ νυχτός, πάλιν ἐν 

40 τούτῳ τῶν Πυθαγορείων συνεθιζόντων μεμνῆσθαι τὸ 

ῥηθὲν καὶ μηδὲν εἰκῇ λέγειν, (257) ὅλως δ᾽ ἄχρι τῆς 
τελευτῆς εἶναί τι προστεταγμένον, καὶ ὅτι χατὰ τὸν 
ὕστατον χαιρὸν παρήγγελλε μὴ βλασφημεῖν, ἀλλ᾽ ὥσ- 
περ ἐν ταῖς ἀναγωγαῖς οἰωνίζεσθαι μετὰ τῆς εὐφημίας, 

45 ἥνπερ ἐποιοῦντο διωθουμένους τὴν ἀνδρίαν" κ᾿ τὰ μὲν 
τοιαῦτα, χαθάπερ προεῖπον, ἐπὶ τοσοῦτον ἐλύπει χοι- 
νῶς ἅπαντας, ἐφ᾽ ὅσον ὥνησεν ἰδιάζοντας ἐν αὐτοῖς τοὺς 
συμπεπαιδευμένους, ᾿Επὶ δὲ τῷ μόνοις τοῖς Πυθαγο-- 
ρείοις τὴν δεξιὰν ἐμόαλλειν, ἑτέρῳ δὲ μηδενὶ τῶν οἷ- 

[0 χείων, πλὴν τῶν γονέων, χαὶ τῷ τὰς οὐσίας ἀλλήλων μὲν 

παρέχειν χοινάς, πρὸς ἐχείνους δὲ ἐξηλλοτριωμένας, 

χαλεπώτερον ἔφερον οἷ συγγενεῖς. Ἀρχόντων δὲ τούτων 
τῆς διαστάσεως ἑτοίμως οἱ λοιποὶ προσέπιπτον εἷς τὴν 

ΙἸΑΝΒΑΙΧΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΙΓΟΡΙΚΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂. (ε96--τον. 

εἰ ορυ]οηία οἸΑγὶ8 ογῖΐ, ργοσοάοηία ἰδία απ πὶ (Δπίμτα 

ἰηἴογ 8.08 Ὀγίπιδ5 ΟὈ πο θδηΐ, γογυπὶ οἰΐδπι ρυ ὉΠ 06 εἰνηῖδ- 

ἴθ) δ πηἰηἰϑίγα θληΐ, δίᾳυο ἰΐα πιᾶσηυπι φυϊάσις. κοὐ δ} πη 

σοΟηργορδῦδηϊ ( ογδηῖ δηΐπ) 08 φυδιὴ ἰγθοθηί! ), ρᾶγτᾶπι (2- 

τηθῃ οἰ ν Δ{|5 ραγτίοπη, αυς πο ἰἰδιθη,, φυΐσις 1. πιοεῖθοι 

δυΐ ἰμδιΠ{π{18 υἱοτοίυγ, (255) Υ γι πὶ δη ηνογο συδιμι}} 58 

ἱπῖτα γοσίοηΐδ διι88 δη(υοδ ἰογηγίποϑ [ Οτοίοπίδ ἴδ } σοπ ἰπε- 

Ὀδηΐ, οσοτδηαυς Ρ.ΓΠδροτγδβ δάσγαΐ, ρογιιδηοθαΐ 68, 4υ28 ἃ" 

118 δ γεπίυ ἰηνοίογανογαὶ, γοῖρ. οοηβιϊ υἱο, οοί 5}8πὶ πιὶ- 

πι15 ρἰδεογεῖ οἵ τηυϊδιϊοηΐβ ορρογίυηϊ οι) Θχβρεοοίδγεί : 

φυσι νϑγοὸ δυρδιὶ οδρίδ εἱ Ῥυϊῃδσογδ δ᾽ἰογδυαι εοίοείο 

ἃσοῦ 610 ρᾶγίυβ ποπ οχ νοϊυπίδίο ρ᾽ονὶβ οοἸοπ 5 πουΐβ δι- 

δἰσηδίιβ οβϑοΐ, οοουϊ δίυπη ᾿υουϑαυς οἀΐυπ) τυρὶ, ρορυ- 

Ιυδαυδ δάνογβϑι"ϑ 1086 σοηῃϑυγγοχὶί. Ὠυο68 δυΐοπι βοή ἰοοῖ 

ἴυεγα, αυὶ Ῥγίπδσογοοθ βδηρυ ηῖ5 οἱ προορβϑ 5 Γαίοπε 

Ρτοχίπηθ σοη προθαπί. σϑυβθ8 εγαὶ, χσυοά πησ]ΐίδ ὁχ ᾿ΐ5, 

4ιι6 ὈΥΓδρογοὶ (Δοϊοδηϊ, οἱ ᾿ρ508 οἱ ρίεθοπι δἰ] οἴει- 

ἀερδηΐ, αυαὶ σομῃηράγαίδ εἰπὶ ἃ ογ πιογίθι15 δἰησυΐδγε 

δἰαυϊὰ ἴῃ 56 δογθι!, ρΙ υγἱλᾶ γ Γὸ ἰ5.Ϊ ἰῇ οι πὴ ηΐσδ οὐδ- 

{26} ]}8τ ἰηἰ ογργοίδθηίυγ. Νδηὶ α0ἃ ποη)ο ΡΥ ΠπᾶροΟγοο 

500 ποπηΐηθ ῃγοοορθίογοπι Δρρο ἰαγοί, δοά φιδυπάϊιι ἴῃ τἱνα 

(υἱἱι, αἰνίπιιπι, ροσίηυδπι γόγο ΟὈἷἑ, υἱῶν ἐπι ποαιῖ- 

᾿πᾶτγοῖ, φιυρηιδαπιοίπι) ΠΟΙ ΘΓ 5 Εὺπιου {ΠΠ1π|ὶ5 πηϑηίο- 

ποη) (Δοϊοηΐοπ) ἰηἰγοάιυεὶϊ, 

Ὠμπο ποσμθ8 νογϑοῦ, ᾿ἰσδὶ ἀρβὶῖ, ποπιΐπο βηδίο 
ρρειαγα ε οἰοηἰπι τΠ6 ουγᾶ οἱ δίπογα ἰονοϊμῖ ς 

(256) δια ἢΠ ον φιιοα πυπαιδηη πἰδὶ δηΐα 5015 ογίη πη Ἔ ἰδείο 

ΒυΓρογοηΐ, πο ἃΠη. η} σοσίαγοηϊΐ, ουἱ ἀεὶ ἱπιᾶσο ποι! ρία 

οβϑεΐ, δοὰ οἱ ογοηΐθαχ 50] 6 δάογαίιιγὶ οὐυϑογνυαγοεπῖξ, εἰ 

δἰ "5[ϊπογοηΐ δΔῸ ἰυ} υϑιηοάϊ! δππυΐο, πὸ ἰογίς δὰ Ἔχβεχαὶδϑ 

δῖ ἰῃ 8] 06 ἸΟΟι πὶ 0 ρυγυπι ουπὶ ἀδίεγγοηξ, ὩΣ ᾳυοὰ 

ὨΪΠ1] ἀσογοπέ, χσηοὰ πο ἀο  δογαίιπ) δηΐὸ οἱ δτρ!ογαίσει 

586, 564 πη8Π6 ἀσοη δ ρογροπάδγοπί, ψοϑρογὶ δοῖδ γεῖγα- 

οἰαγοηΐ, οδαδηηαιιθ ορογὰ ἰμο!]!] ον πὶ δ'πιυ} οἱ πηοποτγῖδιθ 

ἐκογοογρηΐ, ργϑίογρα 4Ποή, 5 φυΐβ ο)υδάσιη ἀπε θ᾽ έηδ» Ξο- 

οἷυ ἰη δἰφιοιη Ἰοουσι οσουγγοῦο 85 5561, ποσίδπ) ἀϊοτηχυς, 

ἄοπος δ᾽ ἴογ δι ινοηϊγοῖ, {ΠΠ|Ὶτ ρεγπηδηογοηί, δ. αυοαπδ ὀσοσ- 

οἰἰδίϊοπα ἰἰος δοοηΐξθιθ ΡγΠδρογοῖ, υἱ ἀἰείογυπι τρρεὶ- 

Ὠἶα86. πἰ 406 ἰοηθγα Ἰοψυΐ ἀϊξεεγοηΐ, (257) χυοάχαε 

οἸηηΐηο δὰ Οχίγοπ}}}} 1546 Υἱδα Ω0Π δρβηυδ οεγίδ ἰεξο 

δσογρηΐ, 80}} πιογίθην διιίθο Ὀγασορίογίὶβ [0880 ἐϑρεεςδ- 

{ἰοηΐθυ8 διυβιϊηογοηΐί, ϑοὰ νοοῖ 6 ρογίῃ! βοϊνοπῖθα Βοπῖς 

γογ δ δυξρίοδγοηίυγ : δ ΚΔ [Δ}}8., υἱ πιοάο ἀϊεῖθμι οεῖ, 

ἰδηΐυπῃ ἐομηπηλΠηἰἴοῦ οπιηΐυς9 ἀοϊοτγία δογοθδηϊ, συδπῆθει 

{1 Π|4{|8 116, 4} βοογϑῖαι 510 ὕηὸ ἀοοσοίογτα ργοίροργδαϊ. 

Ιηρτίηι5 δυΐεπὶ δἰῶγὸ (ογεῦδηΐ οοσπαίΐ, φυιοὰ οεπὶ 5018 

ΡῬγι[πδρμογοὶβ ἀσχίογδβ }Π1| ᾿θπρογοπί, οὐ σοπδδηρυϊηεογεσι 

ν6ΓΟ, Θχορθρίϊ5 ραγθη θ0.8.,, ἃ|10 π0}10, ἰδ πὶ ́υοά οοπησιιλενε 

ἱηῖο Γ 836 ορὸβ ἰνδγογεηΐ, 'ρ808 Υ6γΓ0 ἰδηᾷυδι μογοξτίπος 

ὀχουάογοηῖ. Ἦΐδβ ἰίααυο 56} {015 ἰα! {1} (Δα 8 }}}155 Γὲ- 
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ἔχθραν, καὶ λεγόντων ἐξ αὐτῶν τῶν Κροτωνιατῶν [π- 

πάσου χαὶ Διοδώρου χαὶ Θεάγους ὑπὲρ τοῦ πάντας 
χοινωνεῖν τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς ἐχχλησίας χαὶ διδόναι τὰς 
εὐθύνας τοὺς ἄργοντας τοῖς ἐχ παντὸς λαχοῦσιν, ἐναν -- 

τιουμένων δὲ τῶν Πυθαγορείων ᾿λλχιμάχου καὶ Δει- 
μάχου καὶ Μέτωνος καὶ Δημοχλήδους καὶ διαχωλυόντων 
τὴν πάτριον πολιτείαν μὴ καταλύειν, ἐχράτησαν οἵ τῷ 
πλήθει συνηγοροῦντες. (258) Μετὰ δὲ ταῦτα συνόντων 
τῶν πολλῶν διελόμενοι τὰς δημηγορίας εχατηγόρουν 
αὐτῶν ἐκ τῶν ῥητόρων Κύλων καὶ Νίνων. ἮΝ δὲ ὁ μὲν 

ἐχ τῶν εὐπόρων, ὃ δὲ ἐχ τῶν δημοτιχῶν, Τοιούτων δὲ 
λόγων μαχροτέρων παρὰ τοῦ Κ΄ λῶνος ῥηθέντων, ἐπῇ- 
γεν ἕτερος, προσποιούμενος μὲν ἐξηταχέναι τὰ των 
Πυθαγορείων ἀπόρρητα, περιπλαχεὶς δὲ καὶ γεγραφὼς . 

ἐξ ὧν μάλιστα αὐτοὺς ἔμελλε διαδάλλειν, χαὶ δοὺς τῷ 

γραιματει βιδλίον ἐχέλευσεν ἀναγινώσχειν. (259) Ἦν 
δὲ αὐτῷ ἐπιγραφὴ μὲν λόγος ἱερός, ὃ δὲ τύπος τοιοῦ- 
τος τῶν γεγραμμένων. Τοὺς φίλους ὥσπερ τοὺς θεοὺς 
σέθεσθαι, τοὺς δὲ ἄλλους ὥσπερ τὰ θηρία χειροῦσθαι, 
Τὴν αὐτὴν ταύτην γνώμην ὑπὲρ Πυθαγόρου μευνημέ- 
νους ἐν μέτρῳ τοὺς μαθητὰς λέγειν" 

τοὺς μὲν ἑταίρους ἦγεν ἴσον μαχάρεσσι θεοῖσι, 
τοὺς δ᾽ ἄλλονς ἡγεῖτ᾽ οὔτ᾽ ἐν λόγῳ οὔτ᾽ ἐν ἀριθμῷ. 

(1) Τὸν Ὅμηρον μάλιστα ἐπαινεῖν, ἐν οἷς εἴρηχε 
ποιμένα λαῶν " ἐμφανίσχειν γὰρ βοσχήματα τοὺς ἄλ- 
λους ὄντας, ὀλιγαρχικὸν ὄντα. Τοῖς χυάμοις πολε’λεῖν 

ὡς ἀρχηγοῖς γεγονόσι τοῦ χλήρου χαὶ τοῦ χαθιστάναι 
τοὺς λαχόντας ἐπὶ τὰς ἐπιμελείας. Τυραννίδος ὀρέγεσθαι 

παραχαλοῦντας χρεῖττον εἶναι φάσχειν γενέσθαι μίαν 
ἡμέραν ταῦρον ἣ πάντα τὸν αἰῶνα βοῦν. ᾿Επαινεῖν τὰ 
τῶν ἄλλων νόμιμα, χελεύειν δὲ χρῆσθαι τοῖς ὃπ᾽ αὖ- 
τῶν ἐγνωσμένοι. Καθάπαξ τὴν φιλοσοφίαν αὐτῶν 
συνωμοσίαν ἀπέφαινε χατὰ τῶν πολλῶν καὶ παρεκάλει 
μηδὲ τὴν φωνὴν ἀνέχεσθαι συμδουλευόντων, ἀλλ᾽ ἐν- 
θυμεῖσθαι, διότι τοπαράπαν οὐδ᾽ ἂν συνῆλθον εἰς τὴν 
ἐκχλησίαν, εἰ τοὺς χιλίους ἔπεισαν ἐκεῖνοι χυρῶσαι τὴν 

συμβουλήν. “Ὥστε τοῖς χατὰ τὴν ἐχείνων δύναμιν χε- 
χωλυμένοις τῶν ἄλλων ἀχούειν οὐ προσήχειν ἐᾶν αὐτοὺς 
λέγειν, ἀλλὰ τὴν δεξιὰν τὴν ὑπ᾽ αὐτῶν ἀποδεδοχιμα- 
σμένην πολεμίαν ἐχείνοις ἔχειν, ὅταν τὰς γνώμας χει- 
ροτονῶσιν ἣ τὴν ψῆφον λάθωσιν, αἰσχρὸν εἶναι νομί- 

ζοντας, τοὺς τριάχοντα μυριάδων περὶ τόν γε Τράεντα 

ποταμὸν περιγενομένους ὑπὸ τοῦ χιλιοστοῦ μέρους ἐχεί- 
νων ἐν αὐτῇ τῇ πόλει φανῆναι χατεστασιασμένους. 
(261) Τὸ δ᾽ ὅλον οὕτω τῇ διαδολῇ τοὺς ἀχούοντας ἐξη-- 
γρίωσεν, ὥστε μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας, μουσεῖα θυόντων 
αὐτῶν ἐν οἶχίχ παρὰ τὸ Πύθιον, ἀθρόοι συνδραμόντες 
οἷοί τ᾽ ἦσαν τὴν ἐπίθεσιν ἐπ᾽ αὐτοὺς ποιήσασθαι. Οἱ δὲ 
προαισθόμενοι οἵ μὲν εἰς πανδοχεῖον ἔφυγον, Δημοκή- 
δὴς δὲ μετὰ τῶν ἐφήθων εἰς Πλατείας ἀπεχώρησεν, οἵ 
δὲ χαταλύσαντες τοὺς νόμους ἐχρῶντο ψηφίσμασιν, ἐν 
οἷς αἰτιασάμενοι τὸν Δημοχήδην συνεσταχέναι τοὺς 

νεωτέρους ἐπὶ τυραννίδι, τρία τάλαντα ἐκήρυξαν δώ - 

ΙΑΜΒΙΙΟΗΙ ὉῈ ΡΥΤΗΛΟΟΈΙΘΑ ΥἹΤΑᾺ ΧΧΧΥ͂. 83 

ἰἰψαΐ Ργοιηρθίθ ἰὼ οὐΐυπι 8686 ἱπιηγϑοτυηξ, 4υυπη4ι6 οχ 

ἰρϑὶ8 Ογοίοηΐδίος Ηΐρρᾷβϑι8 οἱ Ὠϊοάογυ οἱ ΤἬθδρρθ ρῖῸ 60 

γεγῦδ ἰδοσγοηΐ, υἱ ΟΠΠ68 Οἶγ6 8 πηδσὶπΞίΓδίιΗ: ἢ) ΘΟΠ Εἰ ΟΓΌΠῚ - 

ᾳυς μδγίϊεἶρο8 Βογοηΐ, τηδρὶδίγαίυδαι6 δρυὰ 608, αυἱ ὁΧ 

ρΡορυ]ο βογίο Ἰθοιΐ δβδεοηΐ, ταϊϊομοπι γοαἀδογοηΐ, 6 Ργίμαρο- 

γεἰὶβ δυΐε) ΑἸοϊπηδοίιυβΒ οἱ Ὠοϊπιδοῦυβ οἱ Μοίοη οἱ Ὠδπιο- 

οορὗδα οοπῖγα ηἰξογοηίαγ, δίαυ δοοορίδπι ἃ πιδὶου Ὁ}8 Γοὶ- 

ρυδ] οδ8 ἰογπιδῖη ἰΟἸ γα ργο  θογοηΐ, δι ρογίογος ἰδηάθη, 

οὐδδθγο, αυΐ ρΙ οἱ ραίγοοϊπδοδηίυγ. (258) "8406 οοηνο- 

εδίδ οοῃοίοπα ΟΥἹου εἰ Νίποη γἰοίογοβ, 4 ΟΓυπὶ 8 [6 Γ χ 

ορυϊοηί 8, ΑΙ (6 Γ οχ γορυϊαγίθυς ογαΐ, αἰν δὶ8 ἰπίοθυ 86 ογἃ- 

κἰοηΐθυ5 ΡΥ ΓΊΔΡΟΓΘΟΒ δοσυξδῦδηί. ἤθη) ἃ ΟΥὙ]ἹΟΠα ρῥγοί χα 

ογϑιίοπο ἱποποδίδηι 8116 ρογογδ δὲ : ἀγοδὴϑ δηΐπη Ὀυ δ Ρ0» 

Γεογαηι 86 ὀχουδδῖ886 δἰ δέ, συμ ογἰπἰπδηἀἷδ ΡΥ- 

[παροτεοΐβ πηαχίιηο ἰάοηοδ νἱἀθυδηΐυτν, ἰῃ ΠΠΠ|6Γ88 γοάδρογαί. 

Ἡνῶς ἰσἰίυν. 6! ὰλ βογίθαι Ρυ δ] οο ᾿Ἰεσοηάππι, ἰγδαϊαϊῇ. 

(239) [ηδϑογίρίϊο εὖυδ ογαῖ 5Έγ "0 δαοο νῦν", ἱρδίυ8 δυίθη 00 

ἴετο ἀγρυτηδηίυπ). ΑἸπλίο08 ἀθόγιπ ᾿ηϑὯΓ σΟΘΠά05, ΓΟ 4008 

υἱ Ὀγυΐᾶ ὨΑθοηάο8 0566, ὀϑηάοπηαια 86 ηΓοη[|[81Π ΠηοΘίΓῸ 

δαεἰγίοἴδπι ΡΥΓΠδρογῶ δβθοίδίογοβ ἱρδυτη σοἰομγδηΐθ8 δίς 

Ἔχργίμηεγ : 

αἰδείρυ]οδ δαυΐϊάδπι πηδοίδραϊ ποπογο ἀδούυη 
δδῖ γοϊᾳυοϑ μαναΐς π}}0 Ὠμπι ΓοΥ ἸΟΟΟΥ͂Θ, 

(260) 1,δυ άεπι ἱπργίπνῖϑ πιέγεγὶ Ἠοπιεγαηι, φιοῦ ραπέογονι 

Ῥοριιὶ ποπκίθανογὶξ : συυηλ πῃ ἀοπλ παι οἢΐ ρδυοοτιπι 

[λνογοῖ, ἢοῦ ἶρ80 γϑ) 4108 ἱῃ ΡΟΟΌΓΙΙΠΙ ΟΘΏϑιπὶ ΓράοΘ 556. 

στη (0.8 θ6]}Π1ἢ σογαπά πη 6586, ἰδηαυδηι 80 Γ {08 ρᾶ-“ 

ἰγτοηΐβ, 4φιιοάφυ Ρ6Γ 1145 πλιιηθ γᾶ βογί θη 68 Θοπδοαυδηίυγ. 

Αὐ ἰγγδηπίάθῃ δρραοίοηάαπι δ μογίδηΐοβ 858 {105 6556 605 ἐΪ- 

θεῖο, Ραῦ υηυτ ἀΐσα) ἰδυγιη, 40 8Π| ΡῈΓ ἰοίδηλ Υἱίδπη Ὀο- 

γώη 6886. [,Δϑῃάδτα 608 αυϊόσηῃ δἰίογυη) ἰπϑι[υἱα.,, 5018 ΤΟ ΤῸ 

Ρἰδοί(ἰ6 ἰυθογα υἱΐ. Οὐληΐηο θ}Ποϑορ ιΐδπι {Ποτυπ σοηϑρίγᾶ- 

[06 Π} συδηάδπηι 6896 οοηίγα μία θ6 ΠῚ ρτοπιη(ἰδθαὶ, ἰάροσυα 

λοηθθαῖ, τ π6 νοσδ αὐἰάδη οομδι θη υπ) δυάϊγοηΐ, 

βοᾷ ροίίυ8 γοοογδυθηΐαγ, 56 ἰῃ σοΠοἸΟΠΘΙῺ ὙοῃίυΓΟῦ ρΓΟΓΒ.}5 

ὨΘῊ [Ἃςι͵556,, 5] τ} }6 νἱγίβ Θοη δ  ΠΠ ἢ δύ τπὴ 1}}} Δρργο μα βϑθηΐ. 

Οὐυδηηοῦγεπι Ποη ἄθοογα, 608, 4υἱ, φυδπίυπ) ἰῃ 1}}}5 [ι556ὲ, 

Ῥγο ἢ ἐβϑοπὶ ἢ οοἴοτοβ δυάγοηΐ, [ν|8 ἀϊσοηάϊ μο(εδία- 

(οι ἴδοογα, δβοὰ ροίΐυβ ἀοχέγαπι 8 οἷβ γοὐθοίδι) ἰη[δϑίϑη) 

1119 πᾶ θογα, φυυπὶ δυγαρία ἰδίιγι δυΐ δ ου]οβ βυπιρίυτγὶ 

δἰηΐ, ἴυγρα οχίβιὶπιδη 68 6886, 56 ἰγίρἰηία πηγγίδάυπι ἃρυ 4 

Πυπιοη Ττγδοηΐίδ νυἱοΐογοβ ἃ τη} οδἰ ἃ ̓ΠΠογὔυτ ρᾶγία ἰῃ ἱρ88 

Γ06 ΡΕΓ (Δοίἰοποπι ορργίη!. (261) ὕἱ Ρδυοὶβ Δθβοίνδπι, 

δάοο δυάϊ(οταοβ Ο] απ) η115 δυ 5 Θχδοογυαυ , υἱ ρᾶυοἷ8 ἀἰεθι59 

ΟΘ]δρδὶ5 ΡΥ ΠαροτΘΟΒ ἱπ ἄοπιο φυδάδπι ργορα Ρυ ἰτπὶ ΜῈ- 

ΒΑΓΌΠῚ [δϑίυπ) ἐσ Ὀγαπίοβ, [δοϊο ἰῃσθηίὶ ἢοιηΐηιϊπ (Ο0η- 

συ γ51}, δυάογοηΐ δήογίγὶ. Ηἱ υϑγο, γὸ ργίι8 δηϊ πη Υ̓εγεδ, 

δὰ ρυθ] ουπι μοβρ πὶ σοηυροτυπί, Ποιηο 6668 δυΐεπι οὕ! 

με ῖβ Ρ] αἴοᾶ5 δὲ γοοθρὶί, 56 ἡΠὶ ἰΙορίθυ5 ΔΟγορδί 8 ἀθέγεία 

(ἐοογυηΐ, αυΐθυ5 Πεοιηοοοάδῃ πίογ 68 δὰ οσουρᾶπάδῃι ἴνγ - 

ἱ τϑηπί θη) οὐοαίβ86 ἀγχυοσγυηί οἱ (γα ἰδίομ δ ἰηἰογίροίογὶ 6} 05 

46, 
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σειν, ἐάν τις αὐτὸν ἀνέλη, καὶ γενομένης μάχης, " χρα- 

τήσαντος αὐτοῦ τὸν κίνδυνον ὑπὸ Θεάγονυς ἥ, ἐχείνω τὰ 

τρία τάλαντα παρὰ τῆς πόλεως ἐμέρισαν. (5363) ΠΙολ- 
λῶν δὲ χαχῶν κατὰ τὴν πόλιν χαὶ τὴν γώραν ὄντων εἰς 

5 κρίσιν προύληθέντων τῶν φυγάδων καὶ τρισὶ πόλεσι τῆς 
ἐπιτροπῆς παραδοθείσης, 'Γαραντίνοις, Μεταποντίνοις, 

Καυλωνιάταις, ἔδοξε τοῖς πεμφθεῖσιν ἐπὶ τὴν γνώμην 

ἀργύριον λαθδοῦσιν, ὡς ἐν τοῖς τῶν Κροτωνιατῶν ὑπο- 

μνήμασιν ἀναγέγραπται, φεύγειν τοὺς αἰτίους. Προσεξ- 
ι0 ἐδαλον δὲ τῇ χρίσει χρατήσαντες ἅπαντας τοὺς τοῖς 

καθεστῶσι δυσχεραίνοντας καὶ συνεφυγάδευσαν τὴν γε- 
νεάν, οὐ φάσχοντες δεῖν ἀσεδεῖν, οὐδὲ τοὺς παῖδας ἀπὸ 
τῶν γονέων διασπᾶν. Καὶ τά τε χρέα ἀπέχοψαν χαὶ 
τὴν γῆν ἀνάδαστον ἐποίησαν. (463) ᾿Επιγιγνθμένων 

16 δὲ πολλῶν ἐτῶν καὶ τῶν περὶ τὸν Δείναρχον ἐν ἑτέρῳ 
κινδύνῳ τελευτησάντων, ἀποθανόντος χαὶ Λιτάγους, 

ὅσπερ ἦν ἡγεμονικώτατος τῶν στασιασάντων, ἔλεός τις 
χαὶ μετάνοια ἐνέπεσε, χαὶ τοὺς παραλειπομένους αὐὖ- 
τῶν ἠδουλήθησαν κατάγειν, Μεταπεμπόμενοι δὲ πρε- 

380 σδευτὰς ἐξ Ἀχαΐας δι᾽ ἐχείνων πρὸς τοὺς ἐχπεπτωχότας 
διελύθησαν χαὶ τοὺς δρχους εἷς Δελφοὺς ἀνέθηχαν. 

(16ι) Ἦσαν δὲ τῶν Πυθαγορικῶν καὶ περὶ ἑξήχοντα τὸν 
ἀριθμὸν οἱ κατελθόντες ἄνευ τῶν πρεσδυτέρων, ἐν οἷς 
ἐπὶ τὴν ἰατρικήν τινες χατενεχθέντες καὶ διαίτῃ τοὺς 

80 ἀρρώστους ὄντας θεραπεύοντες ἡγεμόνες κατέστησαν 

τῆς εἰρημένης μεθόδου. Συνέῤδη δὲ καὶ τοὺς σωθέντας, 
διαφερόντως παρὰ τοῖς πολλοῖς εὐδοχιμοῦντας, κατὰ 
τὸν χαιρόν, ἐν ᾧ τὸ λεγόμενον πρὸς τοὺς παρανομοῦν- 
τας « οὗ τάδε ἐστὶν ἐπὶ Νίνωνος » γενέσθαι φασὶν 

8υ ἐν ταύτη τῇ πόλει, χατὰ τοῦτο ἐμθαλόντων τῶν Θου- 
ρίων χατὰ χώραν ἐχδοηθήσαντας καὶ μετ᾽ ἀλλήλων 
χινδυνεύσαντας ἀποθανεῖν, τὴν δὲ πόλιν οὕτως εἰς τοὺν- 
αντίον μεταπεσεῖν, ὥστε χωρὶς τῶν ἐπαίνων, ὧν 
ἐποιοῦντο περὶ τῶν ἀνδρῶν, ὑπολαῤξῖν μᾶλλον ταῖς 

86 Μούσαις χεχαρισμένην ἔσεσθαι τὴν ἑορτήν, εἰ χατὰ τὸ 

Μουσεῖον τὴν δημοσίαν ποιοῖντο θυσίαν, ὃ χατ᾽ αὐτοὺς 
ἐκείνους πρότερον ἱδρυσάμενοι τὰς θεὰς ἐτίμων. Περὶ 

μὲν οὖν τῆς κατὰ Πυθαγορείων γενομένης ἐπιθέσεως 
τοσαῦτα εἰρήσθω. 

44 ΧΧΧΥ. (26) Διάδοχος δὲ πρὸς πάντων ὁμολογεῖ- 
ται Πυθαγόρου γεγονέναι Ἀρισταῖος Δαμοφῶντος, 
Κροτωνιάτης, χατ᾽ αὐτὸν τὸν Πυθαγόραν τοῖς χρόνοις 
γενόμενος ἑπτὰ γενεαῖς ἔγγιστα πρὸ Πλάτωνος, καὶ 
οὗ μόνον τῆς σχολῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς παιδοτροφίας καὶ 

40 τοῦ Θεανοῦς γάμου κατηξιώθη διὰ τὸ ἐξαιρέτως περι- 

χεχρατηχέναι τῶν δογμάτων. Αὐτὸν μὲν γὰρ Πυθαγό- 
ρᾶὰν ἀφηγήσασθαι λέγεται ἑνὸς δέοντος ἔτη τεσσαρά - 
χοντα, τὰ πάντα βιώσαντα ἔτη ἐγγὺς τῶν ἑχατόν, 
παραδοῦναι δὲ Ἀρισταίῳ τὴν σχολὴν πρεσδυτάτῳ 

0 ὄντι, Μεθ’ ὃν ἡγήσασθαι Μινήσαρχον τὸν Πυθαγόρου, 
τοῦτον δὲ Βουλαγόραᾳ παραδοῦναι, ἐφ᾽ οὗ διαρπασθῆγαι 
συνέθη τὴν Κροτωνιατῶν πόλιν. Μεθ᾿ ὃν Γαρτύδαν τὸν 
Κροτωνιάτην διάδοχον γενέσθαι, ἐπανελθόντα ἐχ τῆς 
ἀποδηνίας, ἣν ἐποιήσατο πρὸ τοῦ πολέμου. Διὰ μέν- 

ἸΑΜΒΑΊΧΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂. 

ῬΘΓ ῬγΘΟΟΠ6 πὶ ργΓβπιΐυπι ργοπυηίνογυηί, αὐὐστπηηπδ οοαν- 

(51 --- δ.) 

τηΐβϑο ργϊο Τἤοδσοδ {ΠΠυτὰ ἴῃ ἧρδο ρυξπδ ἀϊδογίπιδπε τι- 

οἶβδεί, ἰγίῳ ἰδία ἰαἰθηΐα {|| ἐγ υογυμί. (262) Ηἰπε πον δ 

μ|8}18 υγῦθ γοσίοποαυς Ἰδδογδηίθ, αυυπὶ ὀχ 685 ἰῃ ̓ υἀἰοίθει 

οϑϑϑηΐ νοοδίϊ, (γί δυδαυδ εἰν (δἰ υ.5, Τγοη(ἰηἰς5,, Ἀοῖδροδ- 

{π|8, Οδυϊοηίαί 8, δι (γί πι ρογιίβδυπηι, πιϊδδὶ δὰ οϑεξεῶδη 

οοσποδοοηάδη) ροουπίδ δοοορίᾶ, υἱ ἰῃ ρυδεἰ5 σεοίοιιδ- 

ἰδγιιπ) δοίἱβ δηποίδίιυπ) Θδῖ, γθοϑ οχ !ο 6566 αλ} δεν οε ἀε- 

ογευοσυηῖ, {264π| αυἱΐ οδιιδδᾶ δΌρογίογεβ οὐδϑογδηΐ, ἐθ8 

οἰΐδαιὶ οὔμπθ8 δχρυϊογυηΐ, 40] ργϑιβϑδηίθῃ) γϑγιιπὶ εἰδίιτη 

τηοἰ δία (ογγοηί, 4υ] δἰπλι} οἱ ἰοΐδ5 ἰΠογυπι ἔδηι} ΐᾶς ο:6- 

οοππιΐ, ἀἰοομίδθ, ΠΟΒ ἱπιρία 6586 (Δοίοπάυπι, ποαυδ ᾿Π ρογοβ 

ἃ Ρδγδη( 05 αἰ το] 6404. ΝΟΥΔ5 ἱπδυροῦ ἰδ υ}45 οἵ δργογυσ 

αἰνίδίοπομι ἰηἰγοάιχογυηί. (263) ΜΠ 8 ἃπηίβ ροκὲ, χυαπὶ 

Ὀἰπδγοίυ8 ἷῃ 8|10 ργωϊίο οϑθϑιβ εἱ {{Π|2ρ68 αυοαῦυς, δοιο 

4υ] δοἀ ἰοηοπι τπουογδηΐ δη(οϑίσηδηυ8, δχοιϊποί 5 ἐβεοῖ, 

τ δου οογ δ φυςοάδη) εἰ ρα εἰ θη οἶγε5 βυ ἱϊς, οἱ γεῖ- 

4υοϑ ΡΥ ΓΠΙΔΖΟΓΘΟΒ ἰῃ ραίγίδη) ΓΟΥΟΟΔΠἦ06 οὅδ6 ἐδιηβογεηῖ. 

Ἰίδαυο οχ Αοἰδίᾶ ἃγοθεβὶ 5 [ομζδ 8 δογυ πηι ΟρΡΟΓΔ σππη ΘΧΌ- 

᾿ἴθυδ ἴῃ οοποογάΐδπιὶ τοάἀϊογυηΐ οἱ ἰυγδιμοπίδ ᾿εϊ ρα οοα- 

δοογδγυηΐ, (264) Ἑυσγυηὶ δυΐοιη τγούμοοβ Ὠυπιοτοὸ ἔδεε 

δεχδρίῃηίδ, Ἔχοθρίϊβ εοἰδία ἀθογορ 8, ἰῃ αυϊθυς ἐγαηὶ, φαί 

τη ἰοἰμδβ Ορογὰπη Ὡδυδηίθβ δσγοίοβ οογίδ τίου γϑίίους 

ουγαγοηΐ, Ε] 1154}. ΓΕ Ϊ8 ργπιΐ οχβἰβίογοπί δυςίογεβ. Αοο 

δυίομ, υἱ οἰΐδιη δογυαῖΐ, αυὶ δρυά τυ} ἰ ὐΐποη) ᾿δο  ἐβείπιὰ 

ἴδ Πογοθδηϊ, ἴ|10 ἰθιηρογα, αυὸ ἰῃ δ υγῦο ἱπεργοῖνς 

Οὐοἰποθδίαυγ ἐΠυἀ, « ποη 650 πῖο, φεὶ 7μὶξ «φιιδ᾽ Νιποπε 

δἰαἰκι5,» ὮοΟ, ἰβαυδπι, ἰδηρογα, φυῦπι ΤὨυτγὶϊ ἱπυροί τη [6- 

οἰδδοηΐ, δυχὶἷο ἰδῖο ΟΠ! 65 ὑπηᾶ οὐουδυοτγίηΐ, ἱραὶ τόγοὸ εἶτος 

δάδο δηϊπιῦπὶ πιυϊαγοηΐ, υἱὐ ργωΐογ Ἰδυάδβ, φαίΐϊθιυς τίγοι 

1108 Ργοβοφυθαπίωγ, ρσγαίϊ9 Μυρὶβ (υἱυΓιΐπ) οεκο (δεΐμο 

οχ ϑ ἰπηᾶγοηΐ, δἱ ἰῃ Μυβεο ρμογαρογεηὶ ρυν]έουπ) 5Ξδοσι βοίαρα, 

αυοά ἰρδογυ πὶ ΡΥΙΠαρογθογυμ [μι851} ἰῃ Ἰιοπογολχ ἄδθαγπε 

ἹΠδγυτ ὀχβίγυχογδηξ. Αἰ 406 πδοο ἀ6 ἰηϑι ἰδ, αυδ8 Ργι!ι2- 

ξυγοὶβ δίγυοίϑε διιηΐ, ἀϊοίδ ουβῆεϊδηϊ. 

ΧΧΧΥ͂. (265) διιοσεβδοῦ ῬυΓΠπᾶρογῶ 8ΔῸ οὔμπίνας ἃρῃο- 

βοίἑυγΓ Ατ᾽βίδευβ, Πδπιορ]οη|5 ἢ] 18, Ογοϊοπίδίος, χυὶ Ργ- 

{Ππᾶρογα ᾿ρϑὶ ἀᾳυ 8 βαερίοπι εοἰδί θυ5 Ρ]Δἰοοῖι δη θοφεδῖ, 

Ὠ66116 Β6}Π|0155 ἰδ υ.Π| δυσοοβδίοηθ., τογυῃ οἰΐδεη Εἰ εεοειεο 

οὐυοσδίίοπα, Τοδηῦδαυθ πυρί 8 ἀΐρσαυβ ᾿δθ  υ5 ἐσὲ, φαΐ 

ἀοξηιδίυπι οορη ἴοπὸ Ἰπἴογ ρδῦοοβ οπιϊηοθαῖ. [ρεὲ δια 

ΡΥΓΙαφογᾶβ,, δὰ ΔΠη0ΠῚ ΡΓΟΡῈ οεπἰοϑίπηυχ ἰῃ Υἱτῖβ, δος 

υπἀοαιδαάγαρίηΐα, υἱ (ογίιγ, δοϊνοϊα. ργοί, δὲ Ατίκίσισσω 

5610 78π| ργουθοίυ τ δυςοδββογθηὶ γεϊ χυΐ. Ησπης οχορρὶὶ 

Μπορδγοΐ 8, ΡΥΓΠδροΓΩΣ ἢΠϊ8., υπο Βυϊαρογαβ, βιὴν 4ῦο 

Οτοίοπἰ δίδγυπι υγὴ5 ἀϊγορίδ ἐδί. Εἰ βυοσοροοῖ Οεγίγ;, 

Οτοίομθ ογυπάμβ, ἃ Ρογεργ μα οῦδ, 408π|ὶ δηΐο Ὀοϊξειδο 



(..20 --ὐ28) 

τοι τὴν συμφορὰν τῆς πατρίδος ἐν ἀδημονία γενέσθαι 
τοῦτον, ὡς ὑπὸ λύπης προὔλιπε τὸν βίον. (60) Τοῖς 

δ᾽ ἄλλοις ἔθος εἶναι γηραιοῖς σφόδρα γενομένοις ὥσπερ 
ἐχ δεσμῶν τοῦ σώματος ἀπαλλάττεσθαι. Χρόνῳ μέντοι 
γε ὕστερον Ἀρέσαν ἐκ τῶν Λευχανῶν, σωθέντα διά 
τινων ξένων, ἀφηγήσασθαι τῆς σχολῆς " πρὸς ὃν ἀφιχέ- 
σθαι Διόδωρον τὸν ᾿Ασπένδιον, ὃν παραδεχθῇναι διὰ 
τὴν σπάνιν τῶν ἐν τῷ συστήματι ἀνδρῶν. Περὶ μὲν 
Ἡράχλειαν Κλεινίαν καὶ Φιλόλαον, ἐν Μεταποντίῳ 

Ι0 δὲ Θεωρίδην καὶ Εὔρυτον, ἐν Τάραντι δὲ Ἀρχύταν. 
Τῶν δ᾽ ἔξωθεν ἀχροατῶν γενέσθαι καὶ Ἐπίχαρμον, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τοῦ συστήματος τῶν ἀνδρῶν. Δφιχόμενον 
δὲ εἷς Συραχούσας διὰ τὴν Ἱέρωνος τυραννίδα τοῦ μὲν 
φανερῶς φιλοσοφεῖν ἀποσχέσθαι, εἷς μέτρον δ᾽ ἐνεῖναι 

15 τὰς διανοίας τῶν ἀνδρῶν, μετὰ παιδιᾶς χρύφα ἐχφέ- 
ροντα τὰ Πυθαγόρου δόγματα. (967) Ἡ τῶν δὲ συμπάν- 
των Πυθαγορείων τοὺς μὲν ἀγνῶτάς τε καὶ ἀνωνόμους 
τινὰς πολλοὺς εἰκὸς γεγονέναι, τῶν δὲ γνωριζομένων 
ἐστὶ τάδε τὰ ὀνόματα, Κροτωνιᾶται ᾿Ἱππόστρατος 
Δύμας, Αἴγων, Αἵμων, Σύλλος, Κλεοσθένης, Ἀγέλας, 
«Εἰ πίσυλος, Φυχιάδας,͵ Γἔχφαντος, Τίμαιος, Βούθιος, 
ΓΕρατος, Ἰτμαῖος, Ῥόδιππος, Βρύας, Ἑύὔανδρος, 
ΔΜυλλίας, ᾿Αντιμέδων, Ἀγέας, Λεόφρων, Ἀγύλος, 
Ὅνατος, Ἱπποσθένης, Κλεόφρων, Ἀλχμαίων, Δαμο- 

35 χλῆς, Μίλων, Μένων. Μεταποντῖνοι Βροντῖνος, 
ΠῈαρμίσκος, Ὀρεστάδας, Λέων, Δαμάρμενος, Αἰνέας, 
Χιλᾶς, Μελισίας, Ἀριστέας, Λαφάων, Εὔανδρος, Ἀγη- 
σίδαμος, Ξξενοχάδης, Εὐρύφημος, Ἀριστομένης, Ἀγή- 
σαρχος, ᾿Αλχίας, Ξξενοφάντης, Θρασεύς, Ἄρυτος, 

80 ᾿Επίφρων, Εἰρίσκος, Μεγιστίας, Λεωχύδης, Θρασυ-- 
μήδης, Εὔφημος, Προκλῆς, Ἀντιμένης, Λάχριτος, 
Δαμοτάγης, Πύρρων, ἹΡηξίδιος, Ἀλώπεχος, Ἀστύλος, 
Λακύδας, Ἄλίοχος, Λαχράτης, Γλυχῖνος. Ἀχραγαν- 
τῖνος ᾿Ἐμπεδοχλῆς. Ἐλεάτης Παρμενίδης. Ταραν- 

86 τῖνοι Φιλόλαος, Εὔρυτος, Ἀρχύτας, Θεόδωρος, Ἀρίσ- 
τιππος, Λύχων, ἹἙστιαῖος, Πολέμαρχος, Ἀστέας, 
Κλεινίας, Κλέων, Εὐρυμέδων, ᾿Ἀρχέας, Κλειναγόρας, 
Ἄρχιππος, Ζώπυρος, Εὔθυνος, Δικαίαρχος, Φιλωνίδης, 
Φροντίδας, Δύσις, Λυσίθιος, Δεινοχράτης, Ἐχεχρά- 

0 τῆς, ΠΠαχτίων, ᾿Αχουσιλάδας, Ἴκχχος, Πεισιχράτης, 
Κλεάρατος, Λεοντεύς, Φρύνιχος, Σμιχείας, ἌἈριστοχ- 
λίδας, Κλεινίας, Ἁδροτέλης, Πεισίρροδος, Βρύας, 
Εὔανδρος, Ἀρχέμαχος, Μιμνόμαχος, ᾿λχμονίδας, Σί- 
χας, Καροφαντίδας, Συδαρεῖται Μέτοπος, Ἵππα- 

Ι6 σος, Πρόξενος, Εὐάνωρ, Δεάναξ, Μενέστωρ, Διοχλῆς, 
᾿Εμπεδος, Τιμάσιος, Πτολεμαῖος, Εὕὔαιος, Τυρσηνός. 
Καρχηδόνιοι Μιλτιάδης, Ἄνθην, Ὁδίος, Λεόχρι- 
τος, Πάριοι Αἰήτιος, Φαινεχλῇς, Δεξίθεος, Ἀλχίμα- 
Ἀος, Δείναρχος, Μέτων, Τίμαιος, 'Γιμησιάναξ, Εὕμοι- 

Ὁ ρος, Θυμαρίδας. Λοχροὶ Γὕπτιος, Ξένων, Φιλόδαμος, 
Εὐέτης, Ἄδιχος, Σθενωνίδας, Σωσίστρατος, Εὐθύνους, 
“άλευκος, Τιμάρης. Ποσ εἰδωνιᾶται Ἀθάμας, Σῖ- 
μος, Πρόξενος, Κράνοος, Μύης,, Βαθύλλος, Φαίδων. 
Δευκανοὶ ἴοχελλος χαὶ Ὀχύλος ἀδελφοί, Ὀρέ- 
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δυβοθρογδί, ἀοπηῦπι γούθγευβ; δοὰ ᾿ΐο ργορίος μαίας οςα]ἃ- 
πη δίοπιὶ Υυἱί8 ρογίβδρευϑ δηΐς ἀἰεπι ργῶ τηυγα οὐ. 

(266) οἰ αυβ διυιΐει πιογὶβ ἐγαὶ, υἱ δἀπηοάυπι 56ῃ 65 6 Θ0Γ- 
ΡΟΓΘ ἰδῃυδη) ἃ οἄγοογα ἀϊςοθάδγεηί, ΑἸΪαυδηίο ροβί Ατοβᾶβ 
᾿υσᾶπυ8, ΡεΓ αυοδάδπι Ποβρί [68 δογυδίῃυβ, βο ιοὶδὲ γερίπηθα 
βυδοθρὶ(. Αἀ ουπὶ υϑηΐξ Ὠἱοάοτγιιβ Αβροῃάΐυβ, αυΐ οἢ ραυ- 
οἰδίεπι φοπυϊπογαπι ῬΥ(Δρογοογυμη Γοοορίυϑ 68. ἢ6- 
ΓΔΟΪΘΩΒ Δ 6 Π| δ ΡραΓΒ 68 ἰππῈ ογαῶξ ΟἸ πΐα8 οἱ ῬΠΠΟΪ δες, 
Μοίδρομί(! Τμοογίἀοβ δε Ευγγίυβ, Ταγϑηὶ Ατγομγίαβ. [ηΐογ 
θοχίγδηθοβ οἰδπ) ἘΡΙοἤδγηλι5 πυμηεγαίωγ, ὨδηΩυ6 ΥΟΓῸ 6 β6- 
πΐπ0 Υἱγογαπ) ο(ἴυ ογαί. ΗἸς ϑυγδουβᾶβ Ῥγοίοεϊυβ ργορίογ 
ἰγγαπηϊάθῃ ΗΪΘγοηΐβ ἃ μι] ἃ ΡΒ ΟΘορ δ ρ᾿τγοίρεβίοῃθ 
δὈδιϊπυΐ δίαι!α πηοῖγο δἀβέγιοἰΐβ υἱγογαπη {Π|οτιιπὶ βδη(δηξ 
ΡΥΓΗδροῦο μγΓϑοοδρίδ δηϊπγὶ ολιι558 ἴῃ γυ ] χυδ Γαγίϊαι χη, 
(267) Οδίετγιμμ, πορ πιΐγιπι, ἴῃ υπίνογθα ΡΥ ΠΘΘΟΓΘΟΓΙΠῚ 
δοοίδ ἰβῃοίοβ δὲ δίῃε Ὠοιηΐῃθ ΘΟ ρ υΓΕΒ [υἱδ86; 4υ͵ γδῖο 
ἱποιαγαδγαπΐ, ΠοΓΏ πὶ ̓δθο δυηΐ ποπχίῃ. σγοίοπίαίς: ΗΙρ- 
Ροϑίγδίυβ, ὨΥπηδβ, ρου, Ηπιοη, 5.}1}υ8, ΟἸδοβί!οποβ, 
Αβοῖδβ, Ἐρίδυ!β, Ρηγοίδάδς, Ἑορδαπίυδβ, Τίηγδουβ, Βυ- 
(8, Ἐγδίυ8, 1ἰπηρυβ, ἈΠιοάίρρυβ, Βγγᾶβ, Ενδπάογ, 
ΜΠ ΔΒ, Απ(ϊηθάομ, ᾿Αμθᾶβ, 1,θορἤγοη ν Αβγίυβ, Οηδίυς, 
Ηἱρροδίμθηβ, ΟἹδθορίγοι, ΑἸοσδοη, Ὠδιηοοίεβ, Μίϊοη, 
Μεβοι. Ἡείαροπεϊπὲ Βτοηίίηι8, Ῥαγιηίβουβ, Ογαδείδάδα, 
μοῦ, Ὀδιμδιτηθηυβ, “Επ688, Οἰνἶδα, Μοὶ ἰβίδβ, Αν δία, 
δρίιδοη, Ενδηάεγ, Αφοϑίάδηιδ, Χοποοϑάεβ, ΕυγΥρμϑηυς, 
ΑὙδίο ΘΠ 68, ΑΒ ΘΒΔΓΟΙ.8, Αἰοΐδδ, Χεδοριιδηίεβ, ΤΊ ιγᾶδϑιι, 
Ατγίυβ, Ερίρῃγοη, Εἰγίβουβ, Μορί βίϊδ8 » μϑοογάεβ, ΤΌΓδΕΥ- 
Ἰηθ68, ΕυΡὨθπυ8, Ῥγοοῖοδ, ΑὨΠΠηΘη68, 1,δογίυ8, Ὠδηο- 
ἰαροθ, Ῥγγγῆοη, Ἀποχίθίαδ, ΑἸορθουβ, ᾿Αβίγιυς, Ἐδογάδδ, 
ΑἸϊοο 8, 1,Δογαῖθβ, ΟἸγείῃυδ. Αργίφοηἐπιις Ἐτηρϑάοο!οβ.. 
δίεαίες Ῥδτιηθπ 468. Ταγδη ἐπὶ ῬΙμΙοΙδυκ, Ευγγίι)δ, ΑΓ- 
οἢγίδβ, Τηοοάογυβ, Αγίδιΐρρυβ, γοοη, Ηεβίΐδουβ, Ῥοϊ6- 
ἸΠΔΓΟΏ8, Αϑἴ688, ΟἸϊπδ8, Οἰδθοῃ, Ἐυγγπιθύοῃ, Αγοθδβ, 
ΟἸϊΪπαβογαβ, Αγομίρρυβ, Ζοργγυϑ, Εὐυϊπγηυβ, Ὠϊοιθᾶγοῆυς, 
ΡΙΠοηΐά68, ΡΠγοη 448, 1,γβἷ8, 1ιγϑιδίυ8, Ὠἰποογδίθα, 
Βοϊιθογδίεδ, Ῥδοίίοῃ, Αδυμβιϊδδβ, Ιοουθ, Ρἰκἰοεδίοβ, ΟΙθδ-. 
Γαῖι8, 1ιδοηΐουβ, ΡΗγγπίοιυδ, διμίοἰνδ8 , Ανδίοο δα, 
ΟἸΙπΐδα, Ἠδθγοίοϊεβ, Ρἰβἰγγῃοάπβ, Βιγᾶ8, Ενδηὰδγ, Αἵ- 
Ομεπηδ 8, ΜΙπιποπηδοιβ, Αςμιποηίάδε, δίοδβ, Οδγο- 
Ρἰδηἰ 88. δυδαγίίς Μεΐορυβ, Ηίρρδευς, Ῥγοχρῆμβ, Ευδ- 
ΠΟΓ, Ὠοδῆδχ, Μαεποβίον, Ὠΐοοὶοδ, Επιροάυβ,, Τἰπιδείως,. 
ΡιοΙδπμοουβ, Εθδουβ, ΤΥΓΒΘΏΙ8. Οανέδαρίπίεηςὁε Μιμδάες, 
Απΐδποη, ἩἨοάδυδ, ,δοογίίυθ. Ῥαγὲς Φοιίυε, Ρἰμβηροῖεβ, 
Βοχ μου, ΑἸοἰπηδοῆυδ, Ὀἰπᾶγομυδ, Μείρη, Ἐἰαυθ, Τί- 
πιοβίδπαχ, Εὐπμηα τυ, ΤἼγπδιί 88. Ζοοτσὶ Οαγρίϊυδ, Χοποη, 
ΡΙΝΠοάδπγυφ, Εμεΐεβ, Αὐἀΐουθ, 5 μαποηίάδβ ,. ϑοδίβίγδίι8, 
Ευϊγηυβ, Ζαϊευσι8, Τἰπιαγεβ. Ῥοσίαοπίαία Αἰ δπᾶς, 5,- 
ΠΠ8, ῬΙΓΟΧΘΏΏΒ, Οἴδηοιδ, Μγεβ, Βα )]υ8, Ῥηαθοη. 
Ζμοαπὶ ΟΟ6}}8 οἱ ΟΟΥΪυ5 (Γδῖγεβ, Ογοδδηάσγ, Οδγδηθιϑ, 
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σανδρος, Κέρχυδος, Δαρξανεύς, Μαλίας. Αἴγειοι 

ἹἹππομέδων, Τιμοσθένης, Ιὐέλθων, Θρασύδαμος, 

Κρίτων, ΠΠολύχτωρ. Λάκωνες Αὐτογαρίδας, Νλεά- 

νωρ, ἔἰὐρυχράτης.  περδόρειος Ἄθαρις. Ῥη- 

᾿οΥῖνοι Δριστείδης, Δημοσθένης, Ἀριστοχράτης, Φύ- 

τιος, Ελιχάων, Μνησίδουλος, Ἱππαρχίξης, ᾿ἈΑθοσίων, 

Εὐθυχλῆς, οψιμος. Καλαῖς Σελινούντιος. Συ- 

ρακούσιοι Λεπτίνης, Φιντίας, Δάμων. Σάμιοι 

Μέλισσοζ, λάχων, Ἄρχιππος, ᾿Πλώριππος, “ἔλωρις, 

ι Ἵππων. Καυλωνιᾶται Καλλίόροτος, Δίχων, Ναά- 

αστας, Δρύμων, Ξέντας. ὡλιάσιοι Διοχλῆς, ᾿ἔχεχρά- 

τὴς, Πολύμναστος, Φάντων. Σιχυώνιοι Πολιάδης, 

Δίυων, Σωστράτιος, Σωσθένης. Κυρηναῖοι ΠΠρῶ- 

ρος, Μελάνιππος, ᾿Δριστάγγελος Θεόδωρος. Κυζι - 

ιΒ χηνοὶ [᾿υθόξωρος, Ἱπποσθένης, Βούθηρος, Ξενόφι- 

λος. Καταναῖοι Χαρώνδας, Λυσιάδης. Κορίνθιος 

Χρύσιππος. Τυρρὴν ὃς Ναυσίθοος. ᾿Αθηναῖος Νεό- 

χρῖτος. Ποντ ιχὸς Αύραωνος. Οἱ πάντες σιη. Πυθα- 

τορίδες δὲ γυναῖχες αἱ ἐπιφανέσταται Τιμύχα, γυνὴ 

)0 Μυλλία τοῦ Κροτωνιάτου, Φίλτις, θυγάτηρ Θεόφρυος 

τοῦ Κροτωνιάτου, Βυνδαχίς, ἀδελφὴ Ὀχέλλου χαὶ 

Ὀχύλου τῶν Λευχανῶν. Χειλωνίς, θυγάτηρ Χείλωνος 

τοῦ Λαχεδαιμονίου, Κρατησίχλεια Λάχαινα, γυνὴ 

Κλεάνορος τοῦ Λακεδαιμονίου, Θεανώ,, γυνὴ τοῦ δε- 

;» ταποντίνου Βροντίνου, Μυῖα, γυνὴ Μίλωνος τοῦ Κρο- 

τωνιάτου, Λασθένεια ᾿Αρχάδισσα, ἉΔροτέλεια, δρο- 

τέλους θυγάτηρ τοῦ Ταραντίνου, ᾿ἘΙχεχράτεια Φλιασία, 

Γυρσηνὶς Συδαρῖτις, Πεισιρρόδη Ταραντίς, Νεστεά- 

δουσα Λάκαινα, Βρυὼ ᾿Αργεία, Βαδέλυμα ᾿Αργεία, 

80 Κλεαίχμα, ἀδελφὴ Αὐτογαρίδα τοῦ Λάχωνος" αἱ πᾶ- 

σαι ιζ΄. 

(:35.---δϑιὶ 

Ὀδγάδηοιβ, Μαϊας. “Ἐρεὶ Πἰρμοιμεάοα, Τιοοοΐμευνι, 

Βυοοη, 1 γασγάδπιυβ, Οτϊοη,, Ροϊνεῖογ. ἔσοονες Ἀπ» 

εἰατίἀδς, Οἰοδποῦ, Ευγγογαίεβ. ΜΠ ψρεγδογομς Αθαγς ΚΜ. 

σὲπὲ Ατἰ κι 658, Ὀειμυδίμεῃοβ, Αὐδιοσγαῖοβ, ὑμνίς, Βο- 

“ς80η, Μαεκίθυ!υθ, Ηἰρραγοινθεα, Αἰδοθοδ, Ἐωκετεῖςς, 

Ορϑίπηυ5. (Δ) αἷἰβ δείἐπμη ἐμ. δυναςμξαπὶ [δρίϊες, Ῥίω.- 

(ἰα5, Βαπιοῦ. δαπιὶὶ Μεϊίβδι ν ὕδεοι, Αγοϊρρας, Οοἰεειφ- 

Ρυ5, Ἠεϊοτγί5, Ηἴρροῦ. (αμίοπίαίας (αἰ Βγοῖα5, Ὠδοοα, 

Ναβίδ8, Ὀγγιοι, Χουΐδ8. Ῥλἰιασὶξ Ὠϊοοίοδ, Βκεξνεςσγαοδες, 

Ροϊγιηπδείυθ, Ριδηΐοη. ϑἐονοπὶὲ Ῥοϊίδάες, [εροθ, 56: 
οἰγαϊίυβ, δοδίϊιοπος. Οσυγεηςὶ Ῥτγογῦβ, Μεϊδηρρυθ., Αγβῖλο- 

βου, Τικοάοτυβ. Ουπϊςεπὶ Ργίοάοτυβ, Ἡρροκίδειες, 

Βυΐιεγις, Χαεπορ 5. σαἰέπεηξες Οἰιδγουδδο, ἔ, γεανάδα. 

Οονὶπίδλίι ΟΠ γγείρρυκ. Τυτγγεημ5 Νδυσίποις. 4 πίκα- 

ςἰς Νοοςεγίίυ5. Ῥοπέϊσις 1,νγαπηυβ. Οὐ πεα ΟΟΧΥ ΤΠ. Οὐ. 

γἰβοὶπηα δυΐδηι πε} 6 γο5 ΡΥ δροόγοῖο ἰκε (υεγαμπὶ : Ἐπεπγοδι, 

ΜΥ)ο Οτοϊοηίδιδ υχοῖ, Ρ. ἰδ, Τιμοριγγις Ογοιοαέδες 

ΔΙ, Βγηάδεϊβ, δογογ Οὐαὶ οἱ ΟΟΥ  1μυςδδοόγάν, Ομβοσις, 

[8 ΟἸ οηΐβ [,Δοριϊποηϊ!, ται ἐβέοιοὰ [δορά δοεροει:δ, Βτος 

ΟἸοδυοτγὶβ 1,δοράδιηποιϊ!, Τίιοδδο, υχοὸῦ Βιοϑίδι λδείλῃαα- 

εἰπὶ, Μγίδ, χοῦ Μιϊοηὶς Οτο(οιίδίο, [,ει πεῖ Αγοωράω, 

Ηαμτοίοϊ 4, Ηδογοίο 5 Ταγοηι πὶ ἢΠ18, Ἐς! οογαῖδλ ΡΒσαλ. 

Τγτγϑοηΐβ 5. Ὀδγι 115, ΡΙ δἰ γγοάο Ταγοηι πα, Νεβὶ δάτασα ἴἊωςςε- 

ἀπτποπίδ, Βγγο Αγρίῖνα, ὨδΡοΕΙ γπιδ Αγρῖτα, Οἰδεεοδπαδ, 93ογος 

Διυϊοοϊιατς ,ῳδοράξοινοῃϊ! : οὔθ ΧΥ͂Ι]. 



ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ 

ΤΟΥ ΚΑΙ 

ΜΑΛΧΟΥ͂ 

ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ 

ΒΙΟΣ 

Συμφωνεῖται μὲν δὴ παρὰ τοῖς πλείστοις Μνη- 
σάρχου γεγενῆσθαι παῖς, περὶ δὲ τοῦ γένους τοῦ Μνη- 
σάρχου διαπεφώνηται. Οἱἁ μὲν γὰρ Σάμιον αὐτὸν 
εἶναί φασι, Κλεάνθης ξὲ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν μυθιχῶν 
Σύρον, ἐκ Τύρου τῆς Συρίας. ΣΣιτοδείας δὲ χαταλα-- 
θούσης τοὺς Σαμίους προσπλεύσαντα τὸν Μνήσαρχον 

χατ᾽ ἐμπορίαν μετὰ σίτου τῇ νήσῳ χαὶ ἀποδόμενον τι- 
μηθῆναι πολιτείᾳ. Πυθαγόρου δ᾽ ἐχ παίδων εἰς πᾶσαν 
μάθησιν ὄντος εὐφυοῦς, τὸν Μνήσαρχον ἀπαγαγεῖν 

10 αὐτὸν εἷς Τύρον, ἐχεῖ δὲ τοῖς Χαλδαίοις συστάντα με- 
τασχεῖν τούτων ἐπιπλεῖον ποιῆσαι. ᾿᾽Ε'πανελθόντα δ᾽ εἰς 

τὴν Ἰωνίαν ἐντεῦθεν τὸν Πυθαγόραν πρῶτον μὲν Φε- 
ρεχύδῃ τῷ Συρίῳ ὁμιλῆσαι, δεύτερον δ᾽ “Ερμοδάμαντι 
τῷ Κρεωφυλίῳ, ἐν Σάμῳ ἤδη γηράσχοντι. Θ᾽ Λέγει 

1ὅ δὲ ὃ Κλεάνθης ἄλλους εἶναι, οἷ τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἴ υρ- 
ρηνὸν ἀποφαίνονται τῶν ἊΝ Λῆμνον ἀποιχησάντων. 

᾿Εντεῦθεν δὲ κατὰ πρᾶξιν εἰς Σάμον ἐλθόντα χατα- 
μεῖναι χαὶ ἀστὸν γενέσθαι. Πίλέοντος δὲ τοῦ Μίνη- 
σάρχου εἰς τὴν Ἰῖιταλίαν συμπλεύσαντα τὸν Πυθαγόραν 

40 νέον ὄντα χομιδῇ. σφόδρα οὖσαν εὐδαίμονα, καὶ τόθ᾽ 
ὕστερον εἰς αὐτὴν ἀποπλεῦσαι. Καταλέγει δ᾽ αὐτοῦ χαὶ 
ἀδελφοὺς δύο, Εὔνοστον χαὶ Τυρρηνὸν πρεσθυτέρους. 
᾿Απολλώνιος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ Πυθαγόρου χαὶ μητέρα 
ἀναγράφει Πυθαΐδα, ἀπόγονον ᾿Αγχαίου,, τοῦ οἰχιστοῦ 

45 τῆς Σάμου. 'Γινὰς δὲ ᾿Απόλλωνος αὐτὸν ἱστορεῖν χαὶ 
Πυθαΐδος τῷ γόνῳ, λόγῳ δὲ Μνησάρχου φησὶν Ἀπολ- 
λώνιος. Τῶν γοῦν ποιητῶν τῶν Σαμίων εἰπεῖν τινα, 

Πυθαγόραν θ᾽, ὃν ἔτιχτε Διὶ φίλον Ἀπόλλωνι 
Πυθαίς, ἢ κάλλος πλεῖστον ἔχεν Σαμίων. 

80 Διαχοῦσαι δ᾽ οὐ μόνον Φερεχύδου, ἀλλὰ καὶ 'Ερμοδά- 
μᾶαντος χαὶ Ἀναξιμάνδρου φησὶν οὗτος. 93 Δοῦρις 
δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν δευτέρῳ τῶν ὡρῶν παῖδά τ’ αὐτοῦ ἀνα- 
γράφει ᾿ἈΑρίμνγστον, χαὶ διδάσκαλόν φησι γενέσθαι 

ΡΟΆΡΗΥΆΙΙ 

ΘΙ 

ΜΑΙΓΟΗΙ 

ΡΥΤΗΔΛΔΑΟΘᾺ ἅ. 

ΥΙΤΑ 

Οομβοη6η8 αὐυΐάσηι 68 Ρ᾿ υγἰ πογιπὶ ὁϑἰ ορὶ πἰο, Ργί!ιᾶρο - 

γᾶῖη Μηρδδγοιὶ ἢ] πὶ [Ἶ556, δὶ ἀ6 Μηρδαγοὶιὶ σΘΏΘΓΘ ΠΟῚ 

οἰμηΐθ08 οοπγ πὶ (. ΑΠΪ Θμΐ πὶ ΘΠ ΠῚ 61}ΠῈ [556 δἰιηΐ, 

ΟἸΘΔΠ 68 τ γὸ φαϊηΐο Γογμῆι αδμίοδαγιι ἐγο ϑγγυην, 

δχ ΤΎτο δυγίϑ υγῦθ ογππάυπι. 56 ἴδ τηᾶρῃᾶ ὀχοιΐα ἰῃ 

58Π|0Ὸ ΜΠΟΒΔΓΟΠΌΠῚ ΠΙΘΓΟδΔίΌΓ8 δι 1388. Δρρυ 1586 Δα ἰΠ981}} 81} 

οἔ ΓΙ πηοηο ἀϊνοπάϊο οἰν (δία 6586 ἀοπαίιη). Ουυϊη4υ6 Ργ- 

{Ππλρογδ5 ἃ θι6Γ18 ἱσοη ὉΠ] δ ΟΠ 68 ἀἰΒΟῚ ρ1 185 Δρ (851 Πγ 11 

(υἱδβοῖ, ΜΗ ΘΘΔΓΟ 1 ̓ ρουπι Τύγιπ ἀθαπχίββ6,, ἰδία ΟΠ 8]- 

ἀοοῖβ οομῃηπηθηἀδίιη ἰρβογαπι αἀἰ5ο  ρ}}π8 ἰγδα 4556. Βανογ- 

8:10} διιίοη ἰηά6 ἰῃ Ἰοπΐδπλ ΡΥΓΙαρογᾶπι ργίπιι πὶ Ρ]ογοσγάϊ 

δψτγίο 8656 δἀυηχίβοα, ἀοίποθρ8 ΠΟγιηοἀδηδηιΐ Ογοορ!]}ο, 

40] βοηθχ ἰῃ 58Π|0 ἔππὶ ἀομορθαί, (2) Νϑο ἰδπηθη ἄθθ386 αἱΐ 

ΟἸοδη 65, αὐἱ ρδίγθῃη 6)}08 Τγγγ!Πθηυ πη 6886 ἀἰοδηῖ, οχ 

ἱΠογυπι σοηογὰ, αυΐ [,Θπηηυ ςΟΠ πε ϑϑοηΐ, Ηΐης ἀοηίηυ 

ποφοίίογυπι οδι1.588 ἰπ δδηυπὶ ἀο᾽ δίι!πι ρΟΓΠΊδΔη 5556 ἰδέ ἷο, 

Οἰ ΟΠ] 40}6 6556 (Δοίυπι. Οὐυμηυ6 ἰπ [{8]18π|, Ορίθι.5 ἴυπὸ 

ποαχίηθ Πογοπίθπ), Μηδβδιο πὶ πανϊζδηΐθιη ΡΥ Προ Γα5 

δαἀπιοάυπι δά πο δ4ο] οϑοδθηί 9 ͵ 8πι ΟΠ Δῖι.5 οϑδοῖ., ἀοἰη- 

ςορὃ 4υοᾳυθ οὐ ἠᾶνὶ οδηάδη) γορο 5856. Ἐδεδηβοὶ Θ[18Π| 

ἄυοβ ο6)0υ8 [γαίγοβ, Βυποσίυμι, οἱ ΤΥγγθηυηι, δία πηΔ])0ΓΟ68. 

Αροϊοηΐυ8 δυΐοπι ἰπ ἰἶδτο ἀ6 Ρυίλασογα πιᾶῖγοπη οἰδπὶ 

αἦυ5 οοπμηοιηοτγδί ΡΥ ἰδ ἀ6π., ΔῸ ΑποδΌ, 58ῃ} οοπαϊΐογε, 

οὐϊυπάδηι. Οὐΐῃ οἱ ποῃηυ} 05 θυπὶ γείρϑα ἈΡο  ἰπίβ οἵ Ργ- 
{Ππ||ἀ 8, σογθο δυίΐοπη Μηδβαγοϊιὶ ἢ] π1π| ἴδοογα πᾶγγαὶ ἰάθη), 

ἰάδοφῃδ ρμοοίδιη αιοηάδπι δαπλῖιπι ἀΐσογο, 

Ῥγιιδῖβ ὁχ 54} }|5 ρορογὶς μυ]οογγίπιηα ΡΉ ΡΟ 

Ῥγθδβογαπι, οὐταιη ἀοἰ οἰ 20 Υ]8. 

Νοο βοίυμι ΡΠ ΘΓΘΟ. ἀοτὴ δι ἰ856, 5ο οἱ Ηογοὐδιηδηὶ δῖ- 

406 Απαχίπηδηᾶγο ορογδη) ἀϑάΐδδθ ἰεἐδίδίυγ ||6. (3) Ὀυγίβ 

δυΐο!η ϑ58ηηΐι5 θὰ ἀππαΐέιεπι ᾿ἰργο ϑϑουπαο {ΠΠππηπὶ {}}} [ι1|8586 
Βου 11 Ατγἰπηησοίυ, οοηϊ6 πιδιθίγο υϑυ}) οιηοογί(υηι. 



88 ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΒΙΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ͂. 

Δημοκρίτου. Ῥὸν δ᾽ Ἀρίμνηστον κατελθόντ᾽ ἀπὸ τῆς 

φυγῆς χαλχοῦν ἀνάθημα ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ἥρας ἀνα- 

θεῖναι, τὴν διάμετρον ἔχον ἐγγὺς δύο πηχέων, οὗ ἐπί- 
γραμμα ἦν ἐγγεγραμμένον τόδε " 

δ Πυθϑαγορέω φίλος υἱὸς Ἀρίμνηστός μ᾽ ἀνέθηχε, 
πολλὰς ἐξευρὼν εἰνὶ λόγοις σοφίας. 

Τοῦτο δ᾽ ἀνελόντα Σῖωον τὸν ἁρμονιχὸν χαὶ τὸν χανόνα 

σφετερισάμενον ἐξενεγχεῖν ὡς ἴδιον. Εἶναι μὲν οὖν 

ἑπτὰ τὰς ἀναγεγραμμένας σοφίας, διὰ δὲ τὴν μίαν, 

τυ ἣν Σῖωος ὑφείλετο, συναφανισθῆναι χαὶ τὰς ἄλλας τὰς 

ἐν τῷ ἀναθήματι γεγρααμένας. (9) Ἄλλοι δ᾽ ἐκ Θεα- 

νοῦς τῆς Πυθάναχτος, τὸ γένος Κρήσσης, υἱὸν Τη- 

λαυγῆ Πυθαγόρου ἀναγράφουσι καὶ θυγατέρα Μυῖαν, 

οἱ δὲ χαὶ Ἀριγνώτην, ὧν χαὶ συγγράμματα Πυθαγό- 
"5 ρεια σώζεσθαι. ᾿Γίμαιος δ᾽ ἱστορεῖ, τὴν Πυθαγόρου 

θυγατέρα χαὶ παρθένον οὖσαν ἡγεῖσθαι τῶν παρθένων 

ἐν Κρότωνι καὶ γυναῖχα τῶν γυναικῶν, τὴν δὲ οἰκίαν 
Δήμητρος ἱερὸν ποιῆσαι τοὺς Κροτωνιάτας, τὸν δὲ 

στενωπὸν χαλεῖν Μουσεῖον. (ε) Λύχος δ᾽ ἐν τῇ τε- 

30 τάρτῃ τῶν ἱστοριῶν καὶ περὶ τῆς πατρίδος ὡς διαφω- 

νούντων τινῶν μνημονεύει λέγων" « τὴν μὲν οὖν πα- 

τρίδα καὶ τὴν πόλιν, ἧς γενέσθαι πολίτην τὸν ἄνδρα 

τοῦτον συμδέδηκεν, εἰ μὴ τυγχάνεις κατειδώς, μηδὲν 

διαφερέτον σοι" λέγουσι γὰρ αὐτὸν οἱ αὲν οὖν Σάμιον, 

45 οἱ δὲ Φλιάσιον, οἱ δὲ Μεταποντῖνον. » (6) Ἔτι δὲ 

χαὶ περὶ τῆς διδασχαλίας αὐτοῦ οἱ πλείους τὰ μὲν τῶν 

μαθηματιχῶν χαλουμένων ἐπιστημῶν παρ᾽ Αἰγυπτίων 
τε χαὶ Χαλδαίων χαὶ Φοινίχων φασὶν ἐχμαθεῖν (γεω- 
μετρίας μὲν γὰρ ἐκ παλαιῶν χρόνων ἐπιμεληθῆναι 

80 Αἰγυπτίους, τὰ δὲ περὶ ἀριθμούς τε χαὶ λογισμοὺς 
Φοίνικας, Χαλδαίους δὲ τὰ περὶ τὸν οὐρανὸν θεωρή- 
ματα), περὶ δὲ τὰς τῶν θεῶν ἁγιστείας χαὶ τὰ λοιπὰ 
τῶν περὶ τὸν βίον ἐπιτηδευμάτων παρὰ τῶν Μάγων 

. φασὶ διαχκοῦσαί τε χαὶ λαθεῖν. (Π) Καὶ ταῦτα μὲν 

3ὲ σχεδὸν πολλοὺς ἐπιγινώσχειν διὰ τὸ γεγράφθαι ἐν 

ὑπομνήμασι, τὰ δὲ λοιπὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἧττον 

εἶναι γνώριμα. Πλὴν τοσαύτῃ γε ἁγνεία φησὶν Εὖ- 

δοξος ἐν τῇ ἑδδόμῃ τῆς γῆς περιόδῳ κεχρῆσθαι καὶ τῇ 

περὶ τοὺς φόνους φυγῇ καὶ τῶν φονευόντων, ὡς μὴ 

(0 μόνον τῶν ἐμψύχων ἀπέμεσθαι, ἀλλὰ χαὶ μαγεέροις 

καὶ θηράτορσι μηδέποτε πλησιάζειν, ᾿Αντιφῶν δ᾽ ἐν 

τῇ περὶ τοῦ βίου τῶν ἐπ᾽, ἀρετῇ πρωτευσάντων καὶ 

τὴν χαρτερίαν αὐτοῦ τὴν ἐν Αἰγύπτῳ διηγεῖται, λέγων 

τὸν Πυθαγόραν ἀποδεξάμενον τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων 

0 τὴν ἀγωγήν, σπουδάσαντά τε μετασχεῖν ταύτης 

δεηθῆναι Πολυχράτους τοῦ τυράννου γράψαι πρὸς 

ἴἼλυασιν τὸν βασιλέα τῆς Αἰγύπτου, φίλον ὄντα καὶ 

ξένον, ἵνα χοινωνήση τῆς τῶν προειρημένων παιδείας, 

Ἀφιχόμενον δὲ πρὸς Ἄμασιν λαθεῖν γράμματα πρὸς 

εὐ τοὺς ἱερέας, χαὶ συυμμίξαντα τοῖς Ἡλιουπολίταις ἐχ-- 

πευφθῆναι μὲν εἰς Μέωφιν ὡς πρὸς πρεσθδυτέρους, τῇ 

᾿ἀληθεία σχκηπτομένων τῶν Ἡλιουπολιτῶν τὰ τοιαῦτα, 

ἐκ δὲ ΜΙ έυφεως κατὰ τὴν δυοίαν σχῆψιν πρὸς Διοσπο- 

Αγίιμιηδβίυπ) το Ὸ δὺ δχὶ ἷο γονογβαπι δηθίπη οπδγιστα ἴα 

Φυποηίδ ’ιὰα εἰδίυΐδδα, ου͵π8 ἀϊδημείγος ἀυογύτη εγα οαδί- 

ἰογυμ ο886ϊ, ος ορί ψγδιηηδίο ἱποογίρίο : 

αυἱ (ἱἰη Ισσϑπὶ πιαϊᾶ οἱ μγαθοίαγα γορογίῶ, 

Βηδίυβ Ατἰπιπαβίις ΡΥ Προ Ὠ0Ο ΡΟδΕΪ. 

Ηος γτογοὸ ϑυθ]δίο ϑίμηι μϑγηγοπίουηι! ΟΔμοΌΘΙΣ ευςίουαι 

δ δὶ δύγοβδβ86 οἱ γ7Ὸ δ0ῦο γϑηβεθ6. Ευΐ5856 διιίΐδευ βερίεε 

ἁγίοβ δ βου ρίδς, αυδγιπὶ η8 ἃ Κ΄'ηο δουὐϊαίδ σοίοτγας 4υο- 

406, φυξ ἀοῃδγὶο ὀγϑηΐ βυβογι ρίτβ, οθ56 ἀθ] οἴδ8. (4) Αἱἢ 

οχ Τίοδηο, ΡΥ δ ηΔΟ 8 ἢ} 8, σόπογο ὔγοβϑδ, Τοίδυσοη δ πε 

εἰ Μγίδιη ἢ 8π) ῬγΓασοόγϑηι δυβοθρῖϑδο βογ δυηΐ, χαίρος εἰ 

Ατὶυποίδηιν ποπηυ}}} δἀάυηξ, πΠογαπιαυο βεγρίδ Ῥυ δ ρογίοδ 

ΒΌρΡΟΓΟΒδ6. ΤΠ, 08 ΤΟ ΓΟ δυσίογ οδί, Ργίμδροζγῶ ἢ 8: τὴγ- 

εἰποι δάϊηυς νἱγεὶποὶ, πιυ οΓο Υ γῸ πηι} τὶς εἰνοτγὶ ΔΕ ιο8 

Οτοίομθ ἀυχίθδ6, Οτοίοπίαἴδς δυΐοπη ἀοπηῦπι {1} 5 (ετεεῖ 

οοπδοοῖ8886, Υἱοῦτα ὙοΓῸ Μυδϑδυτ Δρρε!]δεθ6. (5) Αἰ γα 

λἰςίογίαγαπι αφυδΓγίο ἀἰγογβαβ ἀθ ἱρ81115 ραίγιδ φυοευπάδαι 

βοῃ θη185 [115 γογὈΐ8 ἱπάϊοδί : « Ραίγίαπι ἐαφμέ δέ εἰειία- 

ἔδηι, οἰὐ)ὲ5 οἷυδηι υἱγαπι ἈΜΉΟ 6526 σοπίϊοίέ, πὶσὲ ἐβεὲ 

υἱαογὶς, δεϊὶ γα ραγῶπι μα ἐπίοτεὶΐ : σμίάαπι ἐπὲπε δαπνιίε, 

ἐμηι 6556 αἰσμπί, αἰϊὲ Ρἠϊαεῖμπι, αἰ Μείαροη πεν. . 

(6) Ρτγβίδγοδ ἀδ ἀοοίγίῃδ ᾳυοᾳὺυθ ο)υ8 γτυϊρὸ ἰγδάσωηξ, ἴρεσαν 

πιδί!Ποιηδιΐοδ8, 4085 γοοδηϊ, ἀἰϑοὶρ! 858 ἃ ΔΕ κυρ 5 (Ἰμ]- 

ἀκοίϑαυα οἱ Ριμοηϊοίνυ αἰα ο)556 ( σοοπιοίγίδα θα π δχ 88- 

(ἰαᾳυΐβ ἰοπηροτγίυυϑ δἰυάυΐθ56 Φέσγρίϊοδβ, πυτηογδ εἰ οδίοε ει 

Ῥῃοπίοορβ, δδίγοποιηἶδο δυΐδη τοι δυδαμο οὐ] ει υ5 ΟΠ δ]- 

ἄδ608.}), ἀδόγι γ6ΓῸ βδογᾶ οἱ ουίυτα οοἰογδημα νυἱῖα: ᾿83ῖ- 

ἰυἱὰ εκ Μδρογύμῃ ἰπδ 1{π||1016 Θἰ1π} δοσρορίδθ8 δία. (7) Αἴχοε 

886 ὈΙυτγίπιὶδ αυΐάθπι 6586 οοφῃ!ίδ, φυδιἀοαυϊάοει Ηϊε- 

τᾶγτυμι ᾿οηι θη [ἰ8 ρΡογϑογρίδ δυπΐ, τοϊψυδ διιΐοσα ε)ὲ 

ἰηβι ἑυϊδ πιίηυβ 6556 οοτὴρεγίδ. Οοίογιπ) ΕυθοχΝ ἴῶ κερίϊαιο 

ὧδ εἰίμ οὐ δὲς ἰἰδγο ἰδηῖα οὐπ ρυτγίδ᾽ὸ ὑδυδιὶ βου ἱῖ, δάδθο- 

406 80 οπηηὶ οἱδάδ δίαυξ πηδοίδπίἴ 08 ΔΡὨογτγυΐδδα, αἱ βοδ 

ἰδηΐυπι δηϊπηαί 5 δδϑιἰπαοτὶ »ν β8ε ἃ πεὸ οοᾳυΐβδ πρὸ υδβδῖοεί"- 

δθὺ5 υπφυδη δρργορίῃαθαγί. Απίρίιοπ δαΐδεη ἰπ ΠἸΒεῸ ὧν 

νἱία υἱγογιπι υἱγίμες ἐϊπιιίγίιπι οχὶ πιΐδη 6) 05 (ο γδη αι 

ἰὼ ΔΕαγρίο ργοάϊίδιι οομηπιεπιοτδί. Ργίπδρογῶτι δον οσὶ 

Σεγριϊογυῃι κδοογαοίυπι ργουδίδ ἰμε ἡ ἰΐομα,, αὐυυπι οεβὶ 

βἰυάϊο ἰὰ ἀρογεῖ, υξ εὐυδοοιηροθ βεγεῖ, γορδβθ6 Ροϊγοτγδίεξω {7- 

γδπηυπι, υἱ Απιδοὶ, ΔΕ ρυρίϊογυπι γορὶν διιΐοο δίψυε μοσρέῶ, 

εογθοτοῖ, υἱ δὰ ἀοοίτίῃδιι βδοεγἀοίθαι, 4005 αἰχίπιαθ, δό- 

τἰοτοίυγ. Οὐυϊηχυο δὰ ΑἸμηδεὶα ρεγυεμίβδοί, {ΠΠ|εγαϑ δὺ ἔρμβο 

δὰ βδοουάοίεβ δοοορῖβεα, δίαυο δὰ Ηεἰορο [85 ἀεϊδίας ρεὶ- 

ταῦτ ποχ δὺ ἰδ Μοιηρ ΐη ἰδηᾳύδει δὰ ϑεπίογαβ 6556 ΔΙ 668. 

πὶ, γανογ φυάοπι ἰὰ ΗΕ ΟρΟΙ 8 ρπεϊορἀεηίίρυς, Μευπρὶν 

δυιίοπι δοάοιι ργρίοχία ἀἰαιίβδιιπι δ Ὠϊοδρο [25 δο.ειξέδεδ. 
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λίτας ἐλθεῖν. (8) Τῶν δ᾽ οὗ δυναμένων προΐσχεσθαι 
αἰτίας διὰ τὸ δέος τοῦ βασιλέως, νομισάντων δὲ ἐν τῷ 
μεγέθει τῆς χαχοπαθείας ἀποστήσειν αὐτὸν τῆς ἐπι- 
Θολῆς, προστάγματα σχληρὰ χαὶ χεχωρισμένα τῆς 
“Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς κελεῦσαι ὑπομεῖναι αὐτόν. 'Τὸν δὲ 
ταῦτα ἐχτελέσαντα προθύμως οὕτως θαυμασθῆναι, ὡς 
ἐξουσίαν λαθεῖν θύειν τοῖς θεοῖς χαὶ προσιέναι ταῖς 

τούτων ἐπιμελείαις, ὅπερ ἐπ᾽ ἄλλου ξένου γεγονὸς 

οὐχ εὑρίσχεται. (0) ̓ Επανελθόντα δ᾽ εἷς τὴν Ἰωνίαν 
χατασχευάσαι ἐν τῇ πατρίδι διδασχαλεῖον, τὸ Πυθα- 
Ὑόρου καλούμενον ἔτι χαὶ νῦν ἡμιχύχλιον, ἢ ᾧ Σάμιοι 
περὶ τῶν χοινῶν συνιόντες βουλεύονται. "Ἔξω δὲ τῆς 
πόλεως ἄντρον οἰκεῖον τῆς ἑαυτοῦ φιλοσοφίας ποιή- 

σαντα ἐν τούτῳ τὰ πολλὰ τῆς ἡμέρας χαὶ τῆς νυχτὸς 
διατρίδειν, συνόντα λόγοις τῶν ἑταίρων. [Γεγονότα 

δ᾽ ἐτῶν τεσσαράχοντα, φησὶν δ ̓ Αριστόξενος, καὶ ὁρῶντα 
τὴν τοῦ Πολυχράτους τυραννίδα συντονωτέραν οὖσαν, 
ὥστε καλῶς ἔχειν ἐλευθέρῳ ἀνδρὶ τὴν ἐπιστασίαν τε 
καὶ δεσποτείαν μὴ ὑπομένειν, οὕτως δὴ τὴν εἰς ᾿Ιταλίαν 
ἄπαρσιν ποιήσασθαι. (ι0) Διογένους δ᾽ ἐν τοῖς ὑπὲρ 

Θούλην ἀπίστοις τὰ κατὰ τὸν φιλόσοφον ἀχριθῶς διελ- 
θόντος, ἔχρινα μηδαμῶς τὰ τούτου παρελθεῖν, Φησὶ 
δὴ Μνήσαρχον ΤΓυρρηνὸν ὄντα χατὰ γένος τῶν ΑὮμνον 
χαὶ Ἵμόρον χαὶ Σχῦρον χατοιχησάντων Τυρρηνῶν, 
χἀχεῖθεν μεταστάντα πολλὰς μὲν πόλεις, πολλὰ δὲ 
χωρία ἐπιόντα ἐπιτυχεῖν ποτε παιδὶ νηπίῳ ὑπὸ λεύχῃ 
μεγάλη χαὶ εὐφυεῖ χειμένῳ, ἐπιστάντα δὲ θεάσασθαι 
ὕπτιον εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναδλέποντα πρὸς ἥλιον ἀσχαρ- 
δαμυχτεὶ καὶ τῷ στόματι ἐνόντα χάλαμον σμικρὸν καὶ 
λεπτὸν χαθάπερ αὐλόν, θαυμάσαντα δὲ καὶ δρόσῳ ἐχ 
τῆς λεύχης χατασταζούση θεασάμενον τρεφόμενον ἀ ἄνα- 
λαθεῖν, θείαν τινὰ νομίζοντα τὴν τοῦ παιδίου εἶναι 
ἡπάν: ἀνδρωθὲν δ᾽ ἐν Σάμῳ ἀναληφθῆναι ὑπὸ τοῦ 
᾿Ανδροχλέους ἐπιχωρίου, ὃς τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῷ τῆς 

οἰχίας ἐνεχείρισεν. Βιιοῦντα δ᾽ ἐν ἀφθόνοις ἀνατρέφειν 
τὸ παιδίον, ᾿Αστραῖον χαλέσαντα, μετὰ τῶν αὐτοῦ 
παίδων, τριῶν ὄντων, Εὐνόστου καὶ Τυρρηνοῦ χαὶ 
Πυθαγόρου, ὃν χαὶ υἱὸν ἔθετο ̓ Ανδροχλῇς ὄντα νεώτα- 
τον. (11) Παῖδα μὲν οὖν ὄντα ἔπεμπεν εἴς τε χιθα- 
ριστοῦ χαὶ παιδοτρίδου καὶ ζωγράφου, νεανίαν δὲ γε- 
νόμενον εἰς Μίλητον πρὸς ᾿Αναξίμανδρον, μαθησόμενον 

τὰ γεωμετρικὰ χαὶ ἀστρονομιχά. ᾿Ἀφίχετο δὲ χαὶ 
πρὸς Αἰγυπτίους, φησίν, ὃ Πυθαγόρας καὶ πρὸς Ἄρα- 
θας χαὶ Χαλδαίους χαὶ “Εύραίους, παρ᾽ ὧν καὶ τὴν 

45 περὶ ὀνείρων γνῶσιν ἠχριβώσατο., χαὶ τῇ διὰ λιύα-. 
νωτοῦ μαντεία πρῶτος ἐχρήσατο. Καὶ ἐν Αἰγύπτῳ 

μὲν τοῖς ἱερεῦσι συνὴν χαὶ τὴν σοφίαν ἐξέμαθε, χαὶ 

τὴν Αἰγυπτίων φωνήν, γραμμάτων δὲ τρισσὰς δια- 
φοράς, ἐπιστολογραφιχῶν τε χαὶ ἱερογλυφιχῶν καὶ 
συυθολιχῶν, τῶν μὲν χοινολογουμένων χατὰ μίμησιν, 
τῶν δὲ ἀλληγορουμένων χατά τινας αἰνιγμούς, καὶ 
περὶ θεῶν πλέον τι ἔμαθεν. (2) ᾿Εν δὲ ᾿Αραδίᾳ τῷ 
βασιλεῖ συνῆν, ἕν τε Βαδυλῶνι τοῖς τ᾽ ἄλλοις Χαλ- 
δαίοις συνεγένετο καὶ πρὸς Ζάδρατον ἀφίκετο, παρ᾽ οὗ 
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(8) Ηοϑ γόγο, χυυπ τηείι! γορὶβ ποῃ ἰιδθεγοπί φιοὰ οὈίεπάθ- 

γοηΐ, βοὰ Ἰδρογὶβ οἱ φγυπηπάγυῃ πηδρση υἀΐδο ἃ ργοροκίίο 

ουπὶ δυβίογγοσὶ ροβ86 σγοάογοηῖ, ἀυγὰ δἀπιούυηι οἱ ἃ γος 

οοτγύῃη) το] σοΠ 6 ὨΓΟΓΒ115 8168 6ἷ Προ Γᾶ556. Αἴ {Π0π| ῬΓΟΠ- 

Ρ ἰβϑίπηα ἰδία ὀχϑθουΐαπι πβα 06 δ60 διπηἰγαἰϊοπὶ ᾿ρβ!5 [υΐ886, 

υἱ οἵ ςδογϊοδησιὶ οἱ δὰ εοἰυάία δὰ δισςοάοηδὲ μο([οοἰδίθι οἱ 

(δοογοηΐ, αιοὰ ἢ0}}} υπαυδη) οχίογο Ὠοηηΐπὶ οοὨ ἰρί856 ΓΟΡ6- 

τίυγ. (9) Βανογβιη δυίοπι ἰῃ Ἰοηΐδηι δοἰοἶδπὶ ἰῃ ρδίγίἃ 

δρογυΐθθθ, αυδη) ΒΥ ασογ Ποπιοτ οἱ υπὴ οἰἰδημηυπη) ἃρ- 

ροΙ]δηΐ, υὐΐᾳυς ϑδηι ἀδ ρυ] οἶδ γο!ὰ8 σοῃϑυϊυτὶ σοηρΓθ- 

ξαηίυγ. Απίγυη) 4θ064υ6 οχίγα πΓΌΘΏ) ὉΠ ΟΘΟΡ 88 508 

Ργοργίυπι σοηδί 586 οἱ ἴῃ [110 υἱ ῥ᾽ υγἱπηυπ) ἀΐ658 ποσίοδαυα 

γογϑδίυ πη 6556 Οὐ [ΔΙ ΑΓ ι.9 ΟΟἸοαιοηΐοη. Αἰξ δυΐίοπι 

Αὐἰϑίοχθηυβ, δυπὶ δπ) ἃΠη08 4υδύγαρὶ πία ἢδίυπι, αυυπὶ 

γΟΠ ΘΠ ΘΠ 11|8 18) ΡΟΙγογ [8 ἰγγδηπί θη) ἰηστανοβοογα υἱᾶὰθ- 

γοίὶ, συδη υἱ ἰηροηῦσο ᾿ομΐηΐ ἱπιρογίαπι ἀομηϊπαίυπιαυ δ 

Π|Π08 Ἰἰσογοῖ δυδίϊηογα, δἷο ἀδηυ ἴῃ [(8|}8π ἀἰδορδδίβθθ. 

([0) Οσοίογυπι φυυπι ὨίοβΟΠ68 ἰη ᾿ἰγο 6 ἑπογεα δι ἰἐδιι8 

μέγα ΤἼμίοπ δοουγδία ἀθ ἢ οϑορ ΐ ἢ}. γοῦυ}8 ὀχ ροβυθ- 

γἰϊ, )}ὺ8 ᾳυσαια δοηἰοη 8η που 4086} ΠΡ1} ργεο ογουπάδη) 

οεηϑυὶ. Αἰΐ ἰαἰἴυγ, ΜΗδδδγοῆυπι ΤΥΓΓΏ ΘΠ. ΠῚ [686 ὁχ ΘοτΌ 

δόπεγο, 4υἱ Πιοιηηῦπ οἱ Πποῦγυτ οἱ ϑδογγυπ) ἱποοίθογα, 

ουτηααςο τοῖα βοὰ6 πη} 8 ορρἑ 8 δίᾳυο ἰογγβ Ορογγδηΐθιη 

Δ᾽ υδηάο ἰπἴδηϊυΐυπι δου Ὁ πηᾶσηδ οἷ ργοοθγᾶ ρΟρυΪο γορουϑὶ 

ἱηνϑηΐδθ6, ἃβ(Δη(6 Π}4 6 ΘΟΠΒΡΕΧ 556 δυρίπο ἰῃ ο( πὶ τυ], 

80] αυ6 ἰγγοίογίο οουΐϊο ἰπἰυδηΐοπι οἱ οδ]διηπηι ὄχ ζυυπι) 

[ἐπογαπαυο ἰηδίδγ ἤδίυ δ οΥο ἰοποηίοηι. Οὐυ ΠΠ 4116 Ποη δίηα 

δὐηιίγδίϊ ἢ ΓΟΓΟ ὁχ ρορι]ο ἀθβ( Πα πίο ηυϊγί γὶ οὰπ υἱάογεῖ, 

διι5ἴυ} 656 ρηογυπὶ υἱ οχ ἀϊνίηο αιοάδπ) σοπογα οἰ απ π). 

Ροκίθοα αυυτὴ νἱγί] πὶ εἰδίοηι α(ἰἱρἰοϑοί, 58 πη) δ ΑὩάγοοὶο ἰῃ- 

ἀἰοηᾶ 6556 γοσορίσῃ, αὖὶ τοὶ (Δι}}} 8 γἷϑ δα πηπἰ οἰ γαϊοηθπ ἢ 

οοῃμη δὶς. ΜΠΘβΔγο πὶ γογο, σχυυπὶ ορίθυ8 ἀθυηήεγεῖ, οάυ- 

8686 ρυεγυπι, ἰπάϊξο Αδίγωϊ ποῃγίηθ, υηᾶ οὐυπιὶ ἰγίθ}8 δυΐ8 

ἢ}1|5, Εὐποκίυ οἱ Τγγγθθηο εἰ ΡγΓΠᾶρογᾶ, 4ι6πὶ οἱ ἢ] πι Αἢ- 

ὄγοο 68 δἰ δὶ δάορίαν! ες πίῃ τηἰπἰ πηηπι. (11) Ρυογυΐυπι ἰδ 06 

δα οἰ Ππαγοάυπι οἱ ἴῃ ρδ] α"ϑίγδπ ὁΐ δὰ μἱεΐογοπι πιίΐδὶ, δί ͵υ. 

γοπαῖῃ ροβίοδ ΜΙϊοίυπι δὲ Απαχίμηδηάγιυηι, υἱ σοοπηοίγίδπ) 

δίαυδ δϑίγοποϊωΐδηιν ἀϊδβοογοῖ. ΡΥ ΠΙᾶφογὰβ δυΐαπι, ἰηχυΐξ, 

δὰ υγρίϊοϑ συοᾳὺς δοορβοίί οἱ δὰ Αγϑῦδβ οἵ ΟἸνδι δθοβ οἱ 

Ηοθγοοβ, δρυά 4υ08 οἱ δοπιηϊοταπι ἰπἰ οΓργοίδηδογιηι δγῖθ 

ἰπἰ᾿Ἰαῖυ5 οδῖ, οἱ ἀϊνϊπαίίοηα., 4αυώ δὲ ἴπυγο, υἱἱὶ οαρίί. Εἰ 

ἰῃ Ἐσγρίο φυΐάοπι) οὑπὶ 5Δοογαοίϊθυθ Υἱχὶἑ, οἱ βδρί θη ̓  8 

᾿ησυδηιαυς ΞΕςγρίίοτυμ ρεγαϊ ἀϊοεἰξ, ἀίᾳυο ἰγίρ!οχ {Π{{ογᾶγιπὰ 

ἐθηυ8, ορ δἰοἰΐουπι οἱ μἰογοσ  Υρἢὐοι πὶ οἷ δυο] σιν, 4υο- 

γυι ᾿Πυἀ ργορτγίδιῃ οἱ οοπηουηοπ ἰοαυδηὰϊ οοπουοίυἀΐηοηι 

ἰηνἰ ἰδίαν, τοὶ φὰδ ρὸν Δ! σογὶδ8 συν αυϊθυϑάδηι δηϊαμδίυπι, 

ἱπνο  υοτϑ ϑοηβϑυπ) οχργπηηΐ. ΕΠ8πὶ ἀ6 αἰδᾷ ρογίροϊἑ ογοη 

φυδηάδηι ἀοοἰΓίπδηη πδοίυϑ 68ΐ. {{2) [ἢ Αγδ ΐδ οὔτὴ ΓΟβ6 γα Γ- 

βδἴυ ο5ΐ, οἱ ΒΑΡΎ]ΟΠΟ αυυ ΓΟ] 4υο5 Ο] 38] ἀδδο5 οοηγορίξ, ἰυτ 

ζαυταίυπι (το]υθηίδΥ  , 61}}0}8 ΟΡΕ ἃ Ὀγίογὶδ Υἱίδ δογάϊ θ08 6Χ- 
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χαὶ ἐκαθάρθη, τὰ τοῦ προτέρου βίου λύματα, χαὶ ἐδι- 
δάχθη ἀφ᾽ οὗ ἁγνεύειν προσήχει τοὺς σπουδαίους, τόν 
τε περὶ φύσεως λόγον ἤχουσε χαὶ τίνες αἱ τῶν ὅλων 

ἀρχαί. Ἐχ γὰρ τῆς περὶ ταῦτα τὰ ἔθνη πλάνης ὃ Πυ- 
θαγόρας τὸ πλεῖστον τῆς σοφίας ἐνεπορεύσατο. (5) Τὸν 
δὴ ᾿Αστραῖον τῷ Πυθαγόρᾳ χαρίζεται Μίνήσαρχός, 
ὃ δὲ λαδὼν καὶ φυσιογνωμονήσας χαὶ τὰς χινήσεις 
χαὶ τὰς ἠρευίας τοῦ σώματος ἐπισχεψάμενος ἐπαίδευσε. 
Ταύτην γὰρ ἠχρίδου πρῶτος τὴν περὶ ἀνθρώπων ἐπι- 
στήμην, ὁποῖος τὴν φύσιν ἕχαστος ἐχμανθάνων, καὶ 
οὔτ᾽ ἂν φίλον οὔτε γνώριμον ἐποιήσατο οὐδένα, πρὶν 
πρότερον φυσιογνωμονῆίσαι τὸν ἄνδρα, ὁποῖός ποτ᾽ ἐστίν. 
(μι) Ἦν δ᾽ αὐτοῦ χαὶ ἕτερον μειράχιον, ὃ ἐκ Θράχης 
ἐχτήσατο, ᾧ Ζάλμοξις ἦν ὄνομα, ἐπεὶ γεννηθέντι αὐτῷ 
δορὰ ἄρχτου ἐπεδλήθη" τὴν γὰρ δορὰν οἱ Θρᾶχες ζαλ- 
μὸν χαλοῦσιν. ᾿Αγαπῶν δ᾽ αὐτὸν ὃ Πυθαγόρας τὴν 
μετέωρον θεωρίαν ἐπαίδευσε, τά τε περὶ ἱερουργίας 
χαὶ τὰς ἄλλας εἰς θεοὺς θρησχείας. Τινὲς δὲ χαὶ Θαλῆν 
τοῦτόν φασιν ὀνομάζεσθαι: ὡς Ἡραχλέα δ᾽ αὐτὸν 

80 προσχυνοῦσιν οἱ βάρόαροι. (10) Διονυσοφάνης δὲ λέγει, 
δουλεῦσαι μὲν αὐτὸν τῷ Πυθαγόρα, ἐμπεσόντα δ᾽ εἰς 
ληστὰς καὶ στιχθέντα, ὅτε χατεστασιάσθη ὁ Πυθαγόρας 

χαὶ ἔφευγε, δῆσαι τὸ μέτωπον διὰ τὰ στίγματα, 
Τυνὲς δ᾽ ἑρμηνεύεσθαι τὸ ὄνομά φασι Ζάλμοξιν ξένος 

35 ἀνήρ. Νοτήσαντα δὲ τὸν ΦΦερεχύδην ἐν Δήλῳ θερα- 

πεύσας ὃ Πυθαγόρας χαὶ ἀποθανόντα θάψας εἰς Σάμον 
ἐπανῆλθε πόθῳ τοῦ συγγενέσθαι ᾿Ἑρμοδάμαντι τῷ 
Κρεωφυλίῳ. Χρόνον δέ τινα αὐτοῦ διατρίδων Εὐρυ- 
μένους τοῦ Σαμίου ἀθλητοῦ ἐπεμελεῖτο, ὃς τῇ Πυθα- 

80 γόρου σοφία, χαίτοι σμιχρὸς τὸ σῶμα ὦν, πολλῶν χαὶ 
μεγάλων ἐχράτει χαὶ ἐνίχα Ὀλυμπίασιν. Τῶν γὰρ 
ἄλλων ἀθλητῶν χατὰ τὸν ἀρχ αἴον ἕτι τρόπον τυρὸν καὶ 
σῦχα σιτουμένων, οὗτος Πυθαγόρου πυθόμενος πρῶτος 

χρέας τεταγμένον ἐσθίων ἐφ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν ἰσχὺν 
35 τῷ σώματι περιεποιήσατο. Καίτοι γε προϊὼν τῇ σοφία 

ὃ Πυθαγόρας ἀθλεῖν μὲν παρήνει, νιχᾶν δὲ μή, ὡς 
δέον τοὺς μὲν πόνους ὑπομένειν, τοὺς δ᾽ ἐκ τοῦ νικᾶν 

θόνους φεύγειν. Συμδαίνει γὰρ καὶ ἄλλως μηδ᾽ εὐαγεῖς 
ναι τοὺς νικῶντας χαὶ φυλλοδολουμένους. (1:6) Μετὰ 

4υ δὲ ταῦτα τῆς Πολυχράτους τυραννίδος Σαμίους χατα- 
λαθούσης, οὐ πρέπον ἡγούμενος ὃ Πυθαγόρας ἐν τοιαύτη 
πολιτεία βιοῦν ἀνδρὶ φιλοσόφῳ, διενοήθη εἰς Ἰταλίαν 
ἀπαίρειν. Ὡς δὲ πλέων Δελφοῖς προσέσγετο, ἐλεγεῖον 

τῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τάφῳ ἐπέγραψε, δι᾽ οὗ ἐδήλου, ὡς 
45 Σιληνοῦ μὲν ἣν υἱὸς ὁ Ἀπόλλων, ἀνηρέθη δὲ ὑπὸ Πύ- 

θωνος, ἐχηδεύθη δὲ ἐν τῷ χαλουμένῳ 'Τρίποδι, ὃς 
ταύτης ἔτυχε τῆς ἐπωνυμίας διὰ τὸ τρεῖς χόρας τὰς 
Τριόπου θυγατέρας ἐνταῦθα θρηνῆσαι Ἀπόλλωνα, 
(.ι2 Κρήτης δ᾽ ἐπιδὰς τοῖς Μόργου μύσταις προσήει, 

80 ἑνὸς τῶν Ἰδαίων Δαχτύλων, ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐκαθάρθη τῇ 

κεραυνία λίθῳ, ἕωθεν μὲν παρὰ θαλάττη πρηνὴς ἐχτα- 

θείς, νύχτωρ δὲ παρὰ ποταμῷ, ἀρνειοῦ μέλανος μαλ- 
λοῖς ἐστεφανωμένος, Εἰς δὲ τὸ ᾿Ιδαῖον χαλούμενον 
ἄντρον χαταδάς; ἔρια ἔχων μέλανα τὰς νενομισμένας 

“-- ᾿ ἃ 

ω 

Ρυνγρδίι5 σε οἱ φιιῖθι5 γοῦυς ἰοποϑὶ ἰδ νυἱγὶς αν οεμόυσω ἀμό- 

οἷξ, ἰἴοπι ἐδ γογυπὶ πδίιγα οἱ ρεϊποιρἷἐβ τη τοτεὶ ἀοςοπῆξια 

δυάϊν!ξ. Νδι οχ ρεγοστιηδίίοπε δά βδϑοα ρεηῖος ΡτίδΣροι: 

Ρο  βοίπιδηι δδρί θη ἰδ" ρα γίθαι εἰν εοπιμαγατίξ. (13) Ασέγατας 

γοΓῸ ΜΠορδγοῆυδ ΡΥΠιδσογὰ ἀἄθηὸ ἀδάϊϊ, χὶ γϑοδρεὶ παδένι- 

ΓΆΠῚ Θχρίογαυϊ, οἱ ροδίαυδπι εοτροτῖβ πιοΐυτα ἃς φαῤείξεν 

ῬγΓΟ 6 οοηβίἀογαβθοῖ, ἀοείτγπδ ουπὶ ἱπηθυϊ. Ρτίσεος απ 

ἰᾶπο δγίομι βαρ) ογαπάϊ ἰνοπΐηυπ; ἱησοηίδ οχοοϊαϊξ, πδιαγϑ 

υπϊυ 560} 054116 ρογδβρίοἰθης, ἢ6Ο ἃπἴ6 φηεπαυδι διπήςαδο δαί 

(Ἀπ Πΐᾶγοπη 5:0] δϑεὶν!, φυδπὶ 400 ἱπσοηίο ἐββοὶ οι ρέσγων- 

δεῖ. (4) Εγαΐξ ἰρϑὶ οἱ διίυβ ρυδγ, φυδῖη οχσ Τπεδοὶδ εἷνἥν 

ξΟΙΠρδγανογαῖ, ουἱ ποῦνε Ζδ᾽ πλοχὶβ, φυοὰ γεοοδδς ειδὲο μεῖς 

ὈΓΒΙΠδ [ποΓδΐ ἱπ]ϑοῖδ : μ6] ]οπ δηΐπ ΤὨγδοδς σζδίεησσε τόσσα. 

Ηυῃς αυΐδ οαΓπβϑίτηυπ) ἰδὲ Ργίθαροτδβ πδαθοῦαι, ςο νξέεχνόοεται 

ἀοοϊγίπδι) βδδογογυπαυς γἰ5 οἱ το πότ ἀδογύσε ςεξαα 

εἀοευϊί. δυῃηί οἰΐδπι φυὶ ΤΗΔΙοἐἷβ ποπιρα παὶς ρΌδτΟ ἔαδοτς 
ἀϊοδπί. Ηυπο Ἡδγου 5 ἰποῖδν Ὀδγθαγὶ νοπογαπίαγ. (15) Ὦνο- 
ΠΥΘΟΡΠΔΗ65 ΥΘΓῸ βΈγτιπ) συϊάοπι) ΡΥΓΠαρογὸς δα τΩ αξακε τὸς, 
864 αυοὰ 5{Ἰστηδι15 ποίδ[ 5 δββεὶ ἃ ἰδ γοηίθυς, ἰπ θοὸς ἱπα- 
ἀεγδῖ, φαυ πη ΡΥ ΓΠάροΓγδβ (Δοἰοπΐθυ5 οταρ δίας ϑοϊατα τοσῖο- 
τοὶ, ἰάθο (γοπίθῃῃ ὁ ἰηυκίας ποῖδβ οὔτοίδδβο. ΑἸδὶ Ζδίαροσ: 
ΠΟΠΊΘΩ Υἵγυπὶ ρεγερτίπυπι 5ἰρηϊἤοδγα δαηϊ. Ῥγιδβδρογωι 
δυΐεπι, ροβίᾳιδπι Ρῃδγοσγάδα ἰῃ Ὠεῖο ἑουτοϊδηϊοτω ςτ- 
γεγᾶϊ τηογίυυπηαια Βυμπᾶγαϊ, ἰῃ ϑδπιυαιν γϑά δ, χοο Βες- 
τηοἀδιρδηίειι Ογοορ θυ οοηγοηϊγεῖ, ἰηυς δαλόν 

ἐοπηπιογδίιβ ΕὈΓΥΙΏΘΩΙ ϑ'Δη)ο δι δῖδε ορογᾶση ἱεχρεινδε 
αυἱὶ Ἰϊοοῖ δίδίυτγα οχίρυδ οββεῖ, Ῥγιίθδροῦα ἰδθα ϑδιζειιε 
ΠῚ}106 80 ῬΓΟΟΘΓΟΒ δι ρογαυὶ οἱ ΟἸγπρίδ υἱεῖξ. Νδσω φαιι 
οοἰογὶ διθεῖα: δάθμυς ὁχ υοίογὶ τπϑιϊϊυΐο οῶθθοὸ οἱ βοιῖνας 
γνοβοογθηίαν, [0 46 γι δσογαΣ οοπεὶ!ο ρεϊπηις οετίωεη ᾧπιο. 
{ἰἀϊ6 σἀγη 5 ροπάυ8 σοπηούδῃδ πιδρηυπ κἰ δὲ οογρογὶς γοίμως 
ΡΑγΑΥΪ. Ουδπαυδπὶ ἰδηΐυπι ἰῃ δδρίθη ἰδ Ργδροεὰς ζεο- 
(εεἰδ, υἱ οοτίδγο χυΐϊάδπ) ᾿υδογεῖ, ἢδς ἰδιυθῃ Υἱδοεσε, φορά 

ἰδῦογεβ φυκίεπι βυβιἱποηάοβ, ἰην  ἀΐδην δαίδαι νἱοιοεῖδ μδε- 
ἰδπὶ Πιξίοπάδην οχἰ δι ἱπρδγεῖ, Οοπηίίπρλὶ επίπὶ τὐοίογες, εος- 
συ υΐ (τοῃαΐθυ8 οοη)ϊεϊπίυγ, οεἰοτοχαὶ οὐρα μαι εἴθὸ 
ὕδῦυο8. (16) Ροϑβῖθδ γθγῸ 4υτιπὶ 5δηγὶϊ ῬοΪ γογαῖῖς ἱτταπδδὰρ 
ρργεβδϑὶ ἰεπογοηΐωγ, ῬυΓμδβογὰδ ἰηἀδοογυαι δἰδὲ τίγο ρὰδο- 
ΒΟΡ ΙΟ ἃγθ [γδίι}8 ἰῃ 6) αϑιηοάϊ οἰν ἰδία υἵνεγο, ἢ δ᾽ δὼ ρεῖετο 

Ἑςοπϑί (. Θυυπηχας ἰηΐογ παυϊραπάυμ Ὠεϊρδος δρροϊπδεῖ, 

ἀϊκιϊε!απι ΑΡΟ] ΠΠ 8 ΒΘΡΌΪΟΝ ΓΟ ἰμϑογίροιῖ, 4υο ἱπάλολδιαι, 

ἈΡοΠΠποπὶ ἤΠυπι φυΐάοπι δἰ !οῃὶ (ἶδες,, ἰπ οεγίδοϊμτ δαΐετω 
ἃ ΡΥ ΠΟΘ ἰῃ Τιροάς, αυὲπ) τυοσδηΐ, 6556 οορωξω,, (αὶ 
ἰοοΟ μοῦ βοίδῃ οὈίϊρὶϊ, φυοὰ (γε8 ρυεῖϊδ, Τιορι δες, 

Ἀρο]Ἰΐηοηι ἰδιϊο Ἰυχεγδηῖ. (17) Οτγεῖδαι ἀεἰδῖια Μοὶ, ππὲα- 
ἐχ [ἀδεἰ8 Ὠδοίγ! δ, βδοδγάοίοβ δοοδδϑβ, ἃ φυϊνοβ εἰ οεσϑ- 

ἷο ἰδρία6 ρυγρδίι 6ϑῖ, πδηδ φυϊάδε ργοδυ Ἔοχίθποως Ἰαχὶ 

ἴδΓα, ποείυ δυίοι Ἰυχίδ Πυπιδο, δροὶ πἰαεὶ τοϊοσε γοάϊ- 

ταϊυ8. Ιθιάδῃ) ἰῃ Ἰάδουπι δηίγυη) ἀεϑοεάδθωδ, πίργα ἴδπὰ 

8 οἴ (6 Γ ΠΟΥΘΠΟΒ αἶδ8 ὁχ ΠΠΟΓΟ γοοσρία δι ς χει εῖῖ εἰ 
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τριττὰς ἐννέα ἡμέρας ἐχεῖ διέτριψε χαὶ χαθήγισε τῷ 
Διί, τόν τε στορνύμενον αὐτῷ κατ᾽ ἔτος θρόνον ἐθεα- 
σατο, ἐπίγραμμά τ᾽ ἐνεχάραξεν ἐπὶ τῷ τάφῳ, ἐπι- 
γράψας ΠΥΘΑΙΌΡΑΣ ΤΩ ΔΙΙ!, οὗ ἡ ἀρχή ̓ 

δ ὧδε θανὼν χεῖται Ζᾶν, ὃν Δία χιχλήσκονσιν. 

(ι8ὴ ᾿Επεὶ δὲ τῆς ᾿Ιταλίας ἐπιδὰς ἐν Κρότωνι ἐγένετο, 
φησὶν ὃ Δικαίαρχος , ὡς ἀνδρὸς ἀφιχομένου πολυπλάνου 

τε χαὶ περιττοῦ χαὶ κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν ὑπὸ τῆς 
τύχης εὖ χεχορηγημένου (τήν τε γὰρ ἰδέαν εἶναι ἐλευ- 

[0 θέριον χαὶ μέγαν, χάριν τε πλείστην χαὶ χόσωον ἐπί 
τε τῆς φωνῆς καὶ τοῦ ἤθους χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπαντῶν 
ἔχειν), οὕτως διατεθῆναι τὴν Κροτωνιατῶν πόλιν, 
ὥστ᾽, ἐπεὶ τὸ τῶν γερόντων ἀρχεῖον ἐψυχαγώγησε, 
πολλὰ χαὶ χαλὰ διαλεχθεὶς τοῖς νέοις πάλιν ἡδητιχὰς 

10 ἐποιήσατο παραινέσεις , ὑπὸ τῶν ἀρχόντων κελευσθείς, 
μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς παισὶν ἐχ τῶν διδασχαλείων ἀθρόως 

συνελθοῦσιν, εἶτα ταῖς γυναιξίν, ἐπεὶ χαὶ γυναιχῶν 

σύλλογος αὐτῷ χατεσχευάσθη. (ι9) Γενομένων δὲ 
τούτων μεγάλη περὶ αὐτὸν ηὐξήθη δόξα, χαὶ πολλοὺς 

80 μὲν ἔλαθεν ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως διιλητάς, οὐ μόνον 

ἄνδρας, ἀλλὰ καὶ γυναῖκας, ὧν υαἱᾶς γε Θεανοῦς χαὶ 
διςδοήθη, τοὔνουα, πολλοὺς δ᾽ ἀπὸ τῆς σύνεγγυς βαρ- 
θάρου χώρας βασιλεῖς τε χαὶ δυνάστας. Ἃ μὲν οὖν 

ἔλεγε τοῖς συνοῦσιν, οὐδὲ εἷς ἔχει φράσαι βεξαίως, χαὶ 

45 γὰρ οὐδ᾽ ἧ τυχοῦσα ἣν παρ᾽ αὐτοῖς σιωπή, μάλιστα 

᾿ς μέντοι γνώριμα παρὰ πᾶσιν ἐγένετο, πρῶτον μὲν ὃὡ)ς 
ἀθάνατον εἰναί φησι τὴν ψυχήν ̓  3: μεταθάλλουσαν 
εἰς ἄλλα γένη. ζώων, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι χατὰ περιόδους 

τινὰς τὰ γενόμενά ποτε πάλιν γίνεται, νέον δ᾽ οὐδὲν 
80 ἁπλῶς ἐστι, χαὶ ὅτι πάντα τὰ γινόμενα ἔμψυχα ὅὃμο- 

γενῇ δεῖ νομίζειν. Φαίνεται γὰρ εἰς τὴν “Ιλλάδα 
τὰ δόγματα πρῶτος χομίσαι ταῦτα Πυθαγόρας. 
(ἡ Οὕτως δὲ πάντας εἰς ἑαυτὸν ἐπέστρεψεν. ὥστε μιᾷ 

μόνον ἀχροάσει, ὥς φησι Νιχόμαχος, ἣν ἐπιδὰς τῆς 
85 ᾿Ιταλίας πεποίηται, πλέον ἣ δισχιλίους ἑλεῖν τοῖς λόγοις, 

οὺὃς μηκέτι οἴκαδ᾽ ἀποστῆναι, ἀλλ᾽ ὁμοῦ σὺν παισὶ χαὶ 
γυναιξὶν ὁμαχόϊόν τι παμμέγεθες ἱδρυσαμένους πολίσαι 

. τὴν πρὸς πάντων ἐπιχληθεῖσαν μεγάλην ᾿Ιλλάδα ἐν 
Ἰταλίᾳ, νόμους τε παρ᾽ αὐτοῦ δεξαμένους χαὶ προ- 

40 στάγματα ὡσανεὶ θείας ὑποθήκας ἐχτὸς τούτων πράττειν 

μηδέν. Οὗτοι καὶ τὰς οὐσίας χοινὰς ἔθεντο καὶ μετὰ 

τῶν θεῶν τὸν Πυθαγόραν χατηρίθμουν. Διόπερ ἕν τι 
τὸν παρ᾽ αὐτοῖς ἐν τοῖς μαθήμασιν ἀπορρήτων προχει- 

ρισάμενοι, γλαφυρὸν ἄλλως τε χαὶ πρὸς πολλὰ διατεῖνον 
(ὁ φυσιχὰ συντελέσματα, τὴν λεγομένην τετραχτύν, 

δι᾽ αὐτῆς ἐπώμνυον ὡς θεόν τινα τὸν Πυθαγόραν, 

ἐπιφθεγγόμενοι πάντες ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν βε- 
ῥχιουμένοις, 

οὐ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ ψυχᾷ παραδόντα τετραχτύν, 
50 παγὰν ἀξνάον φύσιος ῥιζώματ᾽ ἔχονσαν. 

(1) Ἂς δ᾽ ἐπιδημήσας Ἰταλία τε χαὶ Σιχελίᾳ κατέ - 
λαῦε πόλεις δεδουλωιμένας ὑπ᾽ ἀλλήλων, τὰς μὲν πολλῶν 

7ονὶ βδογὰ [δεὶϊΐ ρυϊνίμδγηηα Υἱά, συοά ηυοίδηη δ οἱ δί6γ- 

οἰΐυτ, φιΐπ οἱ δορὶ αγαπηπηᾶ βορυ]οῆγο {5 ᾿πδογίρϑὶξ, ᾿ιος Εἰ- 

ἴυ]ο, ΡΥΤΗΛΟΟΆΒΑΒ ΊΟΥΙ, οἱ)υ5 ρεϊπείρίιη), 

ΖδΔη ἰδοσὶ Πος ἰππ͵|υῖο, φαΐ γσο Ζυρρίογ δι}. 

(18) Αἱ υδὶ ἰῃ 14} 18π| ρεγυδοίυβ Ογοίοηοπι ἀδν δα ες. αἷΐϊ ὉὨϊ- 

ΟρρΆΓΟἾ 8, αυδοὶ δἀνοηίδηΐία Υἱγὸ θ᾽ ΓΙ ΔΓῸ ΠῚ ΓερΟΠυ ΠῚ 

ρογασγϑίίοπο οἶᾶγο οἱ δχί πιο δίᾳυς ργιθοίαγα ἱπύοϊο (ογί μη 

Ρεποῆοίο ἰηϑιγι οἷο ( [ογηγᾶ θη (1556 {ΠΠ 6 γὉ}} δῖ ψ1}6 τη ηᾶ, 

εταίϊαυθ ρῥυγηυμ οἱ ἀθοοῦίϑ φυυ πὶ ἰῃ γόος δίαμῃα πγογὶ- 

θυς, ἰυπὶ ἰπ οοἰογὶβ οπμηΐθυ8 ἰδ υ}556}, ἰ(Δ αἴϊεςίδηη 68:86 

Οτοίοπίίατυπι εἰν αἴθοπι, υἱ, ροσίσυδπι, δβοηίογιι ἢ πηδρὶ- 

δίγαί9 δηϊπ)08 σορίδδοΐ, [δὲ [8 Ἰοηρᾶ οἱ ρΓαροᾶγὰ δά [65 

ἀἰδοογίαιίοπα, γιγϑὺβ [υ88δὺ ΠπηαρίϑίΓαί8 δαϊιογία θηθ8 δι 

Θρ οῦοϑβ ἱπαι υδγοῖ, ἀοὶπάδ δά ρυέτοβ ὁογία[ϊ πὶ Οχ βε οἱ ἱβ 

ργοδοπηΐοβ, ἀεπίφυο δὰ [δπιϊη88, οἱ ᾿ρ588 68 σγαί'ἃ (ς0ῃη- 

δγορϑίδβ. (9) Ηοο (Δοῖο πιᾶσπᾶ 46 60 [Δπι|ὰἃ ρογογουυϊ, 

πὰ] οϑ40δ ἡδοίι5 ὁδὲ αυ1Ππ| ὁχ 'ρ5ἃ εἰν δία διά ογθδ, Ποη 

σἰγοϑ βοία ιν, 86] οἰδη) [6 Πλ]πᾶ8., ὁχ αυΐθι)5 υηΐπ15 ΤΙ απ 5 

ποίηθη ἰποίδευϊ , ἴυπὶ ὁχ νυἱοῖπα ὑαγθάγογι ΓΟρίΟΠΘ γοοϑ 

δίχα ργοόςογο. Οείογυμι αὐ δυι ογθυ8 5ι115 γα} .6- 

γἰϊ, ἤθηο οογίο δ[Πγπμᾶγα ροίοϑὶ : δυά νηΐ άγα Θηΐη} ἰῃίοΓ 

608 Βογνδηδίυγ δἰ θπίυπ. 861 Ὸ δρημὰ ΟΙΠ65. βροΓ- 

γιήρσαία δυηΐ, ρῥγίπιο αυϊύθαι, φυοά δηΐηδπι) ἱϊηπγογίδ! μι 

6846 ΔΙ Γπάνογὶί, ἀοἰπι 6 ἀΐνογδα θδπὶ δ} ΠΊ 81} πὶ ΠΟ ΠΘΓὰ 

δυίγα, ἴθπἢ ρουϑὶ ὁογίος. ἰθρογθη) Οἰγου 18. ἴθ χυοά 

οἴΐαι [υ͵δ5οῖ γυγϑι5 ἤθγὶ δὲ }}}}} ΟἸΠΏΪΠΟ 6856 ποτιηη, οἱ δηΪὶ- 

τηαΐδ οπγηΐδ οἰ υΞάθιη σοηογίϑ οχ δι ἰπηδη δ 6586. ὈΓΙΠ118. 6Π}}}} 

οπηηΐυπ) ΡγίΠᾶρογᾶβ ἤρου ᾿γιθοδρία ἱπ Οτοοίδπι) ἰηΐυ 1556 

νἱδοίαγ. (20) Αἰᾳυδ ἰΐδ οπηπε8 ἷπ 586 ἐοηνογίϊ, αἱ ΝΊΟΟ- 

τϑοῖο δυοσίοτγα υηΐοᾶ αἰδϑογίδιοπο, αυδη} ργίη)0 ἰη [(818ῃ} 

δαγνοηίι ἰησ( τυ}, ΡΙ 5 4ιδπ ὄν πι}}}8 ποι ΐπυ πὴ ΟΥδίΪ0Π6 

διὰ σαροτοῖ, 4 ἀομηυπι ΟΠ Πἷ ΠΟ πο γενογεὶ δυπίΐ, δορὰ υπᾶ 

εὐπὶ Πἰοεἰβ δίφυα οοηλιρίθη5 σοπιπιυ πὶ φυοάδη) δυάἰίοτγίο 

ἰπροη 8 τηδσηϊ υἀϊηἰδ οχοίγυοῖο ὁδη) {4183 ραγίθπι., αυ δ 

Μδξπᾶ Οτγα οί νυ]ρο ἀἰοϊαΓ, δοπαϊἀογηπηῖ ) ἃ6 [ογ5 δ) ἱμ50 

δἰδίυίδαια ἰδηητδη ἀἰ νη πιδιη δία δοςορία γοϊ σἴοδθ6 δὲγ- 

Ιάἄδιῃ Ὀομᾶ 8δυ8 οἰΐαπι ἰῇ σΟΠΊ πη Π6 σοπίογοθδηξ 

ἰίδφυ φι) θπἰ1|8 

γανογυηῖ. 

οἱ Ῥγιμαροῦδϑηι ἰηΐογ ἀ608 Πυπηογαῦυδηί. 

ἀοεί(τίηα: δ}85 βδογοίογι πη, οἰ ορδης5 οἴη πο, αἰούφιο δά 

ΡΠ γϑίοδβ φυκδίίοπεβ πγυ 88 Δ 50! γοη δ (ϑοεγοί, ἰοἰγδοίγπ 

ἀϊοο, φυξ νοσδίυγ, οοπιροία5 (Δοἰἱ 6βδθηΐ, ρεῦ ἰρβδπὶ ἢγίιδ- 

ἐογδπὶ ἰδη4υδπ ᾿υγίϑ αγδηα! ἰοϑίθπι) ἀρρο ἢ Δθαηΐ, αιοί68-" 

οὐυπᾳιο δ᾽φυϊὰ σοπῆγιμδγοηΐ, 5: }ἰδη 65 ἰιῶΟ : 

πτο {01 ἢθης, ἃ α0οὸ ἀδῖι5 [Π16 ἀυδίοτγη!ο τπηδο τὶ 
ποδίγ, ΕΣ 10 ηδίαγα Πα οεα [οηϊ6 ρετεηῃΐ., 

(21) Οὐδϑ γεγο οἰν ἰδί68 'π 18118 εἰ 510} 8 δΙ͂ν6 8π| {8 

ΟΧχ 8ηηΐβ, 5:06 γϑοθηβ ἰῃ 90 γυϊ [6 πὶ ἃ 56 ἰηνίςει γούδοίδα 
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ἐτῶν, τὰς δὲ νεωστί, φρονήματος ἐξελευθερίου πλήσας 

διὰ τῶν ἐφ᾽ ἑχάστης ἀχουστῶν αὐτοῦ ἠλευθέρωσε, Κρό- 
τωνα καὶ Σύδαριν καὶ Κατάνην καὶ Ῥήγιον χαὶ Ἱμέ- 
ρᾶὰν χαὶ Ἀχράγαντα χαὶ ἹΓαυρουμένιον χαὶ ἄλλας τινάς, 

δ αἷς χαὶ νόμους ἔθετο διὰ Χαρώνδα τε τοῦ Καταναίου 

χαὶ Ζαλεύχου τοῦ Λοχροῦ, δι’ ὧν ἀξιοζήλωτοι τοῖς 
περιοίχοις ἄχρι πολλοῦ γεγόνασι. Σίμιχος δ᾽ ὁ Κεν- 
τοριπίνων τύραννος ἀκούσας αὐτοῦ τήν τ᾿ ἀρχὴν ἀπέ- 
θετο χαὶ τῶν χρημάτων τὰ μὲν τῇ ἀδελφῇ, τὰ δὲ τοῖς 

10 πολίταις ἔδωχε. (22) Προσῆλθον δ᾽ αὐτῷ, ὥς φησιν 

Ἀριστόξενος. χαὶ Λευχανοὶ χαὶ Μεσσάπιοι χαὶ Πευ- 
χέτιοι χαὶ ἹΡωμαῖοι. ᾿Ἀνεῖλε δ᾽ ἄρδην στάσιν οὐ μόνον 
ἀπὸ τῶν γνωρίμων, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀπογόνων αὐτῶν 
ἄχρι πολλῶν γενεῶν χαὶ χαθόλου ἀπὸ τῶν ἐν Ἰταλία 

16 τε χαὶ Σιχελία πόλεων πασῶν, πρός τε ἑαυτὰς χαὶ 
πρὸς ἀλλήλας. Πυκχνὸν γὰρ ἣν πρὸς ἅπαντας αὐτῷ 
πολλοὺς καὶ ὀλίγους τόδε τὸ ἀπόφθεγμα, φυγαδευτέον 
πάσῃ μηχανῇ καὶ περιχοπτέον πυρὶ χαὶ σιδήρῳ χαὶ 
μηχαναῖς παντοίαις ἀπὸ μὲν σώματος νόσον, ἀπὸ δὲ 

30 ψυχῆς ἀμαθίαν, χοιλίας δὲ πολυτέλειαν, πόλεως δὲ 
«τάσιν, οἴχου δὲ διχογροσύνην, ὁμοῦ δὲ πάντων ἀμε- 
τρίαν. (33) Εἰ δὲ δεῖ πιστεύειν τοῖς ἱστορήσασι περὶ 
αὐτοῦ͵, παλαιοῖς δὲ οὖσι καὶ ἀξιολόγοις, μέχρι καὶ τῶν 
ἀλόγων ζώων διικνεῖτο αὐτοῦ ἣ νουθέτησις, Τὴν μὲν 

35 γὰρ Δαυνίαν ἄρχτον λυμαινομένην τοὺς ἐνοίχους χα- 
τασχών, ὥς φασι, καὶ ἐπαφησάμενος χρόνον συχνόν, 
ψωμίσας τε μάζῃ χαὶ ἀχροδρύοις, δρχώσας τε μηχέτι 
ἐαψύχου ἐφάπτεσθαι, ἀπέλυσεν, ἡ δ᾽ εὐθὺς εἷς τὰ ὄρη 
χαὶ τοὺς δρυμοὺς ἀπαλλαγεῖσα οὐχέτ᾽ ὥφθη τοπαράπαν 

3. ἐπιοῦσα οὐδ᾽ ἀλόγῳ ζώῳ. (24) Βοῦν δ᾽ ἐν Τάραντι 
ἰδὼν ἐν παμωιγεῖ νομῖῦ, χυάμων χλωρῶν ἐφαπτόμενον, 
τῷ βουχόλῳ παραστὰς συνεῤδούλευσεν εἰπεῖν τῷ βοῖ 
τῶν χυάμων ἀποσχέσθχι. Προσπαίξαντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ 
βουχόλου καὶ φήσαντος οὐχ εἰδέναι βοϊστὶ λαλεῖν, προσ- 

95 ελθόντα χαὶ εἷς τὸ οὖς προσψιθυρίσαντα τῷ ταύρῳ οὐ 

μόνον τότ᾽ ἀποστῆσαι τοῦ χυαμῶνος, ἀλλὰ χαὶ αὖθις 
μηδέποτε χυάμων θιγεῖν. Μχχροχρονιώτατον δ᾽ ἐν 
Τάραντι κατὰ τὸ τῆς Ἥρας ἱερὸν γηρῶντα διαμεμενη- 
χέναι, τὸν ἱερὸν χαλούμενον βοῦν, τροφὰς σιτούμενον, 

40 ἃς οἱ ἀπαντῶντες ὥρεγον. (28) Ἀετὸν δ᾽ ὑπεριπτά. 
μένον Ὀλυμπίασι, προσομιλοῦντος αὐτοῦ τοῖς γνωρί- 
μοις ἀπὸ τύχης περί τε οἰωνῶν καὶ συμ δόλων χαὶ διο- 
σημιδν, ὅτι παρὰ θεῶν ἀγγελίαι τινὲς χαὶ λόγοι τοῖς 
ὡς ἀληθῶς θεοφιλέσι τῶν ἀνθρώπων, χαταγαγεῖν λέ- 
γεται χαὶ χαταψήσαντα πάλιν ἀφεῖναι. Διχτυουλχοῖς 
τ᾽ ἐπιστάντα, ἔτι τῆς σαγήνης ἐκ βυθοῦ πολὺν φόρτον 
ἐπισυρομένης, ὅσον πλῆθος ἐπισπῶνται προειπεῖν. τῶν 
ἰλθύων δρίσαντα τὸν ἀριθμόν. Καὶ τῶν ἀνδρῶν ὑπο-- 
μεινάντων ὅ τι ἂν χελεύση πράξειν, εἰ τοῦθ᾽ οὕτως 

δ( ἀποδαίη, ζῶντας ἀφεῖναι πάλιν χελεῦσαι τοὺς ἰχθῦς, 
πρότερόν γε ἀχριῤῶς διαριθμήσαντας, Καὶ τὸ θαυμα- 
σιώτερον, ὅτι οὐδεὶς ἐν τοσούτῳ τῆς ἀοιθμήσεως “ρόνω 
τῶν ἰχθύων ἐχτὸς ὕδατος μεινάντων ἀπέπνευσεν ἐτε- 
στῶτος αὐτοῦ. (26) Πολλοὺς δὲ τῶν ἐντυγχανόντων 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ΒΙΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ͂ 

ἀεργεϊεπάϊί, δηΐπηο δὰ δ ογίδί ον δοῦδῆδο μὲς ἀξεείραξες 
δ0οβ, 411085 πη αυᾶ4υδ ἰδυοδας, ἰὼ ᾿ἰοείδίο δεροσυ, 
Οτνοίοπεπι εἰ δυῃαγίῃ οἱ Οδίίπδη οἱ ἈπορίιπΣ εἰ  πορσααν 
οἱ Αργίρεηίιπι εἰ Ταυγουπιοπίιεη, δ]ασυς πουβοϑας, ψφασε 
οἱ ἰοροβ ἀδι δ ρὲ Οδδγομάδπι, (δίϊποηςοα εξ Ζδιίοεεπαι 
[μοογυμ, 4085 ἀϊυϊυγηδπὶ Υἱοϊηὶς αι πλυ]αΠοδῶι Θχεξίαγαα. 
5Πη ΠΟ }8 γογο, Οδη γί ρίποταπλ ἱγγδπῶυβ, ἧμδο δεκδδο ἰα- 
Ρεγίυπι ἀθρόου, οροϑήμα βυδϑ ρδγιἐπὶ βογογὶ, μαγίϊεε ατν. 
Ὀ05 ἀοπᾶν!β. (22) Αἀϊετγυηί ευῃ, υἱ δἰΐ Ατἰδίοπχοιπαα, εἰ 
(υοδηΐ οἱ Μοββδρὶΐ οἱ Ῥϑυςοίί! οἱ Βοιμδηὶ, δυο σαε με- 
πἰίυ5 ἀἰδοογα 88 πο 80] πὶ ἃ (Ἀπ! ΠἸδγίνυς, τοεύξω οἴλδδο ὦ 
ΘΟΓΌΠῚ ροδίοΓ8 μοῦ πυ} 8 ρου], δίᾳυο 80 οαπιαίθτος οαμαιόωο 
11} 5᾽οἰαεφυς οἰνι ΔΕ θι.8,, ἴδπι ἱπίεσι πᾶς φαδει εχιε- 
Π85. Ογεῦγο βπίπι εἱ ἰῃ ογὲ ἐγαὶ δρυὰ ᾳυοεγνὶς, εἐνε ρέπκει 
ἰΐ δ΄ 8}} δϑϑοηΐ εἶνε ραυςΐ, ἰοὺ δρορὶμοσιδ, πρλυῦπα 
οπηΐ σοηδία εἰ ἰξμὶ δἴᾳυο ίδττο εἰ φυϊδυξεαπηυς ἀεαίψεε 
ΠιδΟ} Π18 ργαϑοϊηἀοπάυπι ἃ οογρογα ηαἰάει πιοείνακα εὑ 
δηΐπᾶ ἱξηογδηί(,δηι, ἃ νϑηΐγο ἰυχαυγίδη), ἃ εἰν δῆς «εὐξῇ». 
ΠΟΙ, ἃ (ΔΠ}}}1ἃ ἀἰδοογά δα, ἃ ευποίἐ5 ἀραίηυς τεῦ Ἔχοεε. 
δι1ῃ). (23) Ουοὰ εἰ ἐ}}|8 465 δϊιθαηάδ, φαΐ ἂς δὸ βεῦ- 
ζϑθγθ, δυοιογί 8 88 η6 δη[)4υ}8 εἰ ρτγοβοϊαγῖα, οἴλδιπν δὲ Βεαὲ 
ΔηΪΠηΔ| 18 ὑξῆυ 6 ο᾽058 Δαπιοη 0165 5656 οχιουκδοῦαω ἴα. 
πίδπι δηΪ πὶ": Γβ8Π), 4088 ἰΠ00}}5 ἀδπηπθτ ἰα(εγοίαξ, οοὐαυρες- 
Πθῃβᾶπι, υἱ δίαπὶ, οἵ ἀἴι τῆδῆυ ἀσπγαϊοίδαι, οἴΐληθε δἰγος 
ῬΟπιὶβ ρϑϑίδιη οἱ ̓ υγουγδηο δόδείδη, πὸ φυϊοψίδε; δαὲ- 

Πηδἴ11Π} ΔΠ1}}1}8 δι {ἰηρογοῖ, ἀϊπκϊοὶί,, 118 το οἰδέϊσς ὅπ ποὺ. 
(68. ἃ0 Ἰυιίγᾶ ΓΈΥΘγθδ ΠῸ] πὶ ροβίθα πὸ γα παλάεαν 
δηΐπιδὶ ἱπυδάογε υἱβᾶ δὲ. (22) Ουυπιηυῦς θοτϑῶ, Ταγφαὶ 
'ῃ Ρᾶ501}0 οτηηίσοηϊβ ᾿ογ 8 γοίογίο ἴδ μδς τἰγίεδες δἰιίαιοντε 
Υἱάθγεῖ, δά Ὀυθυ!ουπι δοσθάθης πογίδίυς οὶ, οὖ δότε 
[Δ ὶ5 δυδίϊπογο ᾿υθεγεῖ. Αἱ φυυπὶ Ὀυθυϊους δ ἐγτύδοως 
βΒονδίϊηι Ἰοφυΐ 856 ποβοῖγα γοβροπάογείΐ, 'ρβα δοςϑιεὶξ δὲ βοιὶ 
'π δυγοηὶ ἰηδυιβυγγανΐξ, δάθο υἱ ποη βοίθπη ἰυῆς ἄρτο ἕνας 
ΠΟΠΑΪο δυβοοάογοϊ, νογυ οἰΐδηι ἰπ ροβίογυτῃ ἴδδας ᾿α.- 
ηνδπι δἰ{᾿σογοῖ. 1ά6πὶ ἀεί Ταγϑηϊὶ εἶγοδ δυποεις ἔξα». 
Ρίυπι ἀἰυιἰδείπηδ οὐυνογθδίυβ οοπορηυΐ, ΒῸ5 δϑοὸς Ὑπὲρο 
Δρρο δίυβ, οἱ δἷδ ψϑϑοθῦβ 4108 οὐνίας φαυίσχφυς οἴϊοτεδαι: 
(28) Ααυΐϊαπι ἰΐοπι ΟἹ νπηρί δυρογυο  !δηΐδο, ᾳυυδὸ ἰοεῖς 
ἐδ δυιρυγ 8 οἱ οπιϊηΐθιι5 δἰ σηίβφις εα]οβίϊϊνυς, υἱ φυ» ἀν 
᾿οπιϊπἰ Ὅ.}.5 νογὰ μἰοίδία ργαθα εἰς καἰ ογθαϊ ἱδηφύδηι πο Βιϊος 
δίφυε ἱπίεγργείεβ, ἀϊβοῖρι} 5 ὀχροπογοῖ, ὃχ δε ἀσδειχίμιο, 
τηδηυι6 ΡαΙ ραίδῃι γαγβηπὶ ἀἰπιϊδῖθδα ἀϊοίἰυγ. Οπθπρχος ἰὼ 
Ρἰδοδίογεϑ πο ἀἰβδβαεῖ γοῖβ βθπθ οῃιξῖυπ) 6 ργοΐαμμάο δἰΐσως- 
᾿ιοπίϊθυς, φυδηίδη) ρίἰδείατὰ πιυ!υἀΐηρηη ἐορίβοθῃϊ, ἰρεξο 
φυοσιο πυηλογο ἀεβηίο ῥγαράιχὶβ. 1 δυΐδτν 56, φαὶε πιά 
ἱπη)νεγδίαιιβ οββαί, (δοίυγοβ μοὶ σα να8.,, οἱ ὅς ὃν “μὰ 
Ργοβαγοίηγ, υἱ υἱνοβ ρἰκοο8 ἀἰηγίἰογοηΐ τοδηάδυϊ, ρμεὶω 
ἰδπλθη δοουγαία μππηογαῖοσ, φυοάφυο πιδρίς οἰἶδ) πιϊγδενσσα, 
ΠλΠ 0 ἱπίογ πι πη ογα πάυπὶ δ᾽ ρ50 ἰδ γογα 0] ον μέφεέδως 
ἐχίγ δηυδῆὶ ἰἰοαῖ ἀεροηί θυ ἴμβο δάβίδηϊο ετερέγανῆ. 
(0) Μυϊίος οἰἴΐδια δογυηι φυὶ δ 56 δοοδάεθδηί, ρεϊοεὶς των 
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ἀνεμίμνησχε τοῦ προτέρου βίου, ὃν αὐτῶν ἡ ψυχὴ 
πρὸ τοῦ τῷδε τῷ σώματι ἐνδεθῆναι πάλαι ποτ᾽ ἐδίωσε, 
καὶ ἑαυτὸν δὲ ἀναμφιλέκτοις τεχμηρίοις ἀπέφηνεν 

Εὔφορόον τὸν Πάνθου υἱόν. Καὶ τῶν Ὁμηριχῶν 
α στίχων ἐκείνους μάλιστα ἐξύμνει καὶ μετὰ λύρας ἐμμε- 

λέστατα ἀνέμελπεν" 

αἵματί οἱ δεύοντο χόμαι, Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, 
πλοχμοί θ᾽, οἵ χρνσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο. 
οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης 

ΣΟ χώρῳ ἐν οἱἰοπόλῳ,, ὅθ᾽ ἅλις ἀναθέδρυχεν ὕδωρ, 
καλὸν, τηλεθάον᾽ τόδε τε πνοιαὶ δονέουσι 
παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεϊ λευχῷ " 
ἐλθὼν δ᾽ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ 
βόθρον τ᾽ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ᾽ ἐπὶ γαίης ᾿ 

το τοῖον Πάνθου υἱὸν ἐὐμμελίην Εὔφορδον 
Ἀτρείδης Μενέλαος, ἐπεὶ χτάνε, τεύχε᾽ ἐσύλα. 

(1:1) Τὰ γὰρ ἱστορούμενα περὶ τῆς ἐν Μυχήναις ἀνα- 
χειμένης σὺν 'Γρωϊχοῖς λαφύροις τῇ ᾿Αργείᾳ Ἥρα 
Εὐφόρδου τοῦ Φρυγὸς τούτου ἀσπίδος παρίεμεν ὡς 

40 πάνυ δημώξη. Καύχασον " δ᾽ ἔφασαν τὸν ποταμὸν σὺν 
πολλοῖς τῶν ἑταίρων διαθαίνοντά ποτε προσειπεῖν, καὶ 

ὃ ποταμὸς γεγωνόν τι καὶ τρανὸν ἀπεφθέγξατο πάντων 
ἀχουόντων « χαῖρε Πυθαγόρα. ν τι μιᾷ χαὶ τῇ 
αὐτῇ ἡμέρα ἕν τε Μεταποντίῳ τῆς Ἰταλίας χαὶ ἐν 

45 Ταυρομενίῳ τῆς Σιχελίας συγγεγονέναι καὶ διειλέχθαι 

κοινῇ τοῖς ἑκατέρωθι ἑταίροις αὐτοῦ διαδεθαιοῦνται 

σχεδὸν ἅπαντες, σταδίων ἐν μεταιχμίῳ παμπόλλων 
καὶ χατὰ γῆν καὶ χατὰ θάλατταν ὑπαρχόντων, οὐδ᾽ 
ἡμέραις ἀνυσίμων πάνυ πολλαῖς. (48) Τὸ μὲν γάρ, 

80 ὅτι τὸν μηρὸν χρυσοῦν ἐπέδειξεν ᾿Αύαριδι τῷ Ὑπερ- 
δορέῳ, εἰκάσαντι αὐτὸν Ἀπόλλωνα εἶναι τὸν ἐν Ὑπερ- 
Θορέοις, οὗπερ ἦν ἱερεὺς ὁ Ἄδαρις, βεθαιοῦντα ὡς 
τοῦτο ἀληθές, τεθρύλληται. Καὶ ὅτι νεὼς χατα- 
πλεούσης καὶ τῶν φίλων εὐχομένων τὰ χομιζόμενα 

35 γενέσθαι αὐτοῖς ὃ Πυθαγόρας εἶπεν « ἔσται τοίνυν ὑμῖν 
νεχρός, » χαὶ ἥ ναῦς κατέπλευσεν ἔχουσα νεχρόν, 
μυρία δ᾽ ἕτερα θαυμαστότερα χαὶ θειότερα περὶ τἀνδρὸς 
ὁμαλῶς χαὶ συμφώνως εἴρηται, ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν, 
χατ᾽ οὐδενὸς ὑπενοήθη πλείονα οὐδὲ περιττότερα. 

40 (29) Προρρήσεις τε γὰρ ἀπαράθατοι σεισμῶν διαμνη- 
μονεύονται αὐτοῦ χαὶ λοιμῶν ἀποτροπαὶ σὺν τάγει 
καὶ ἀνέμων βιαίων χαλαζῶν τ᾽ ἐχχύσεως χαταστολαὶ 
καὶ χυμάτων ποταμίων τε καὶ θαλαττίων ἀπευδιασμοὶ 
πρὸς εὐμαρῇ τῶν ἑταίρων διάβασιν. Ὧν μεταλαθδόντας 

46 ᾿Εμπεδοκλέα τε χαὶ ᾿Επιμενίδην καὶ Αθαριν πολλαχῇ 
ἐπιτετελεχέναι τοιαῦτα. Δῆλα δ᾽ αὐτῶν τὰ ποιήματα 
ὑπάρχει, ἄλλως τε καὶ ᾿Αλεξάνεμος μὲν ἦν τὸ ἐπιύνυμον 
᾿Εμπεδοχλέους, χαθαρτὴς δὲ τὸ ᾿Ἐπιμενίδου, αἰθρο- 
θάτης δὲ τὸ ᾿Αθάριδος, ὅτι ἄρα ὀϊΐστῷ τοῦ ἐν Ὑπερ- 

δ0 ὕορέοις ᾿Απόλλωνος δωρηθέντι αὐτῷ ἐποχούμενος ποτα- 
μούς τε χαὶ πελάγη καὶ τὰ ἄδατα διέδαινεν, ἀεροδατῶν 
τρόπον τινά, “Ὅπερ ὑπενόησαν καὶ Πυθαγόραν τινὲς 
πεπονθέναι τότε, ἡνίχα ἐν Μεταποντίῳ καὶ ἐν Ταυρο- 
μενίῳ τοῖς ἑκατέρωθι ἑταίροις ὡμίλησε τῇ αὐτῇ ἡμέρα. 

δαπμῃοποῦαί,, φυᾶπι δηϊῃη8 ἰρϑογυ), δηίΐοαυδηι ἰδιΐ ὁοογρογὶ 

{Π|σαγοίατγ, οἰΐπλ ρογορίβθοί, βδεαυ6 ἰρδυπ Ευρδογῦυπι, 

Ῥδηῖ!ι ΠΙΐυπι, [856 οογ  ἰ581π|19 ἀδπηοηςίγαθαϊ ἃγρυπιθηί 8. 

Αἰᾳυρ οχ Ηοιηογίοϊβ γογϑίδυ.5. [1108 πηᾶχίη)6 ρεοραϊοαθαὶ οἱ 

δά Ιγγδπ) 80} {188 π|6 σδῃίδϑί : 

δϑὶ ΟἹ! τηϑάιἷ [90 σοπιὰ ΡΌ]ΟΓὰ ΟΤΠΊΟΓΟ, 
οοιμπρίδαμα οἰδϑαγίοβ ΔΌΓΟ δγβεηίοαυς γαυϊποίδ. 
40.416 ΡΟΓ φϑἰδίοπι ν᾽ ἰ ἀδπΓβ βουπλθ πη ΟἿ ν 
86 υ1]υ5 ἀρείοοϊα [π᾿ σλπιρο ργοάδιοὶϊ ἈΠ ΏΟ, 

ᾳυδῖῃ γἰραὶ || ρ051 νἱεἰπς γι νῸ}ὺ5 πᾶς, 
οἱ ἰδη 5 πη] οεηὶ δηΐ πηι ΟἸοπηασ ἶ θ5 δυγίδ, 

ἰβίδψυθ οδπάθηϊ υϑϑι δοδα πα ΐυο Ποτγα; 
δὶ πἱ [οτίο γυδῖ νϑποιηθηι! (γ ὶ πα γεπίυϑ, 
δἴεγηϊϊ πεπιὶ αἰ Πικ {06 πη ἀδ 5ιἰγρα ξονυ 5 Πὶ : 

ἴδιοπὶ Ῥδηιποίϊάοπι δ) οἴ πι νὰ ΠΟΓῸ ΔΟΟΓΒΟ 
ΑἰΓ 468 νἱΐα οχυ πὶ δροϊἑαυδιὶ οἱ ἀγηκίδ. 

(22) Εδ οηΐπι, 4φυῶ ἀα Ευρ!ιογδὶ ᾿υ}8 ΡΠΓΥρσίβ δουίο ΜΥο6- 

5 Αγρὶνϑ υποηί ἰῃ 5ρ0} 16 ΤΓο δι δ ΘΟπβδογδίο γοίογαηίυγ, 

υἱ νυϊρατγίδ γε ογι {ἰπ|ῦ8. Οδυσαδβιιη) Πυνιπ) δἰυπί 8]}- 

ιδηᾶο τηδαηο οὐπὶ (Διη  ἰγία τ οομϊδίυ ἰγδηβουηίοπ) 8]- 

Ἰοουΐυπη, ἤυπὸ γογὸ οἰδγὰ δίυθ δίίδ γοοα οὐποί8 δυάΐδη- 

ἘΡυ8 « δαίυα Ρυίμαφογα » ἱποϊαπιδδϑθ. Ουΐη οδἴδιι ὕη0 

οοάοιηᾳῃο ας οἱ Μείδροηιϊί ἰῃ 1818. οἱ Ταυγοπηοηΐΐ ἰη 5,6. 

[18 ἀϊδοῖρυ} 8 φυοδ υἱλοθίχιθ μδροθαΐ δαίυϊδθα, συπηαυ8 

οἷβ ΟΟἸΠΟΟ ὉΠ 6856 ρ6η6 ΟΠ]Π68 δ γδηΐ, ρῥ]υγίη) 8 |ἰοοΐ 

ἰογγὰ τρϑγία 8 βίδα 8, οἵ αυ88 ἢ660 πη} 8 ἀΐδια 4υΐς 60Π- 

{εοογῖϊ, ἰηξογήοο 5. (28) Οὐοᾶ οπίπι ΑΒαγίὰϊ ἨἩγρογθογθο 

ἰρδϑιιηι ΑΡο "πὶ δρὰ ΗΡογθογθοβ οὐ]ἴο, οὐ 8 δδοογάος εγαὶ, ἢ 

δδβί αὐ] πιϊ (ΘμλΓ ΔΓΕ. πὶ οδίαπάοεξ, 4110 γοΓΌ πὶ ἰὰ 6886 

σοπῇγιηδγεῖ, ρογυυ)ραίυπι εδΐ. οι αυοὰ πανὶ 4υδά8π) 

δρΡΡΕΙοηΐθ οἱ διπγϊοἷδ δ δὲ πηθγοθβ ᾳυ 83 νϑιιδγεῖ δρργϑοδηιθι8 

ῬγυΑΠδρογὰβ ἀϊχογίξ : αὶ ογρο τηογίυυ8 το 8 δγὶξ », Ὠδυβ4υθ 

ΤΟΥΘΓἂ πιογίυυπι Δα γοχογὶί, ἤδοο οἱ Θαχ οδη ἃ δ᾽ ἃ πη0}10 δἀιηΐ- 

γΑὈΪΠ ογὰ δίαυ α αἰ νἱπίογᾶ 46 ἰοὺ Ὑἶγο οοῃδίδῃ(ογ δίαυδ ὑπὸ 

ΟΓΘ Δ[Π᾿ἸΠγ)δηΐιγ, υἱαυς ῥδυ οἶδ ἀΐσαπι, ἀδ ποπιῖηδ χυυηιδηι 

ὈΙυγα οἱ ργϑοϊαγίογα ογοάϊδ δυηΐ. (29) ΟομπηποπηογδηϊυΓγ 

675 δηΐῃι ἰδ γγδα πιο }Πὶ σΟΓ 85: Ππλδ5 ργοβ οι ἰ0Π65 οἱ ραοίϊιπὶ 

ὈΓΟΠΙΡ ἰββίπηδ8 ργορυ βδιἰοη6ὺ οἱ Τοπίογυπι Υἱοϊθηίογυπι φγδη- 

ἀϊηίδαυ οἴ 0η 18 Ορργαββίοῃοδ οἱ Πυοίμπι (Δ τηδγίογιι πὶ 

ᾳυδηι ἤυ νἱ Δ] ὰπὶ ἃ [ΔΟ΄]6πὶ (Δυ}} τ ἰι15 ἐγδηβὶ πὸ ραγαπάυη) 
μἰδοδίίοπθθ. ἀαυόγυπὶ σοη)ροί65 (Δοίοβ Επιροάοοϊεπι οἱ Ερὶ- 

τηθηἰάδῃ) οἱ ΑΡαγίῃ οἷ ἔρξοϑ ραβϑίπι (8}18 ρεγροίγαββθ. 8818 

δυίοπι ποίδ ϑυηΐ ἰμρϑογυ πη Ορογᾶ, αυΐῃ οἵ ςορποπιίπαῖΐ δγαπὶ 

Ἐπιρθάοο168 ΑἸδοχαπαπηι8 (γτθηίογυπι ἀδρυ θοῦ), Ἐμ πη 68 

ΟΠ ιἴ68 (ἐχρίαῖοτ), ΑἸ γίβ γογὸ ΑΕ Πγοθαῖο8 (Δογαπνθυ} 05), 

αυΐ παπηρ6 ἰθ]ο δΌ ΑΡΟ] πα ΗὙΡογθογθο ἀοηδίο γεςοίυ8 ἤυ- 

Πηΐπᾶ αἱ τηδγίἃ οἱ ἰηυΐα υϑο 16 Ρ6γ δϑίθπηι φυοάδηι τηοάυ 

ἰπεθάθῃβ βυρογαθαῖ, Οὐυοά εἰ ΡγΓΠΙᾶσογᾶπι ἀβιιγρᾶβθθ ποη- 

0} ορίπαηίαγ, φυὰπη ὑη0 δοἀοημαθα ἀΐα Μοίδροῃϊ!ἑ εἰ 

ΤΑΓΟΠΊΘΗΪ οἰδοίρυ!οβ, Ζηο5. αἱγοθίχας μαθοθαὶ, οοηνοηὶ- 
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(30) Κατεχήλει δὲ ῥυθμοῖς καὶ μέλεσι καὶ ἐπῳδαῖς τὰ 

ψυχικὰ πάθη καὶ τὰ σωματικά, Καὶ τοῖς μὲν ἑταίροις 

ἡρμόζετο ταῦτα, αὐτὸς δὲ τῆς τοῦ παντὸς ἁρμονίας 
ἠχροᾶτο, συνεὶς τῆς χαθολιχῆς τῶν σφαιρῶν καὶ τῶν 

δ χατὰ ταύτας χινουμένων ἀστέρων ἁρμονίας, ἧς ἡμᾶς 
μὴ ἀχούειν διὰ σμιχρότητα τῆς φύσεως. 
᾿Εμπεδοχλῆς μαρτυρεῖ, λέγων περὶ αὐτοῦ". 

ἣν δέ τις ἐν χείνοισιν ἀνὴρ περιώσια εἰδώς. 
ὃς δὴ μήχιστον πραπίδων ἐχτήσατο πλοῦτον, 

10 παντοίων τὲ μάλιστα σοφῶν ἐπιήρανος ἔργων. 
ὁππότε γὰρ πάσαισιν ὁρέξαιτο πραπίδεσσι, 
ῥεῖά γε τῶν ὄντων πάντων λεύσεσχεν ἕκαστα, 
χαί τε δέκ᾽ ἀνθρώπων καί τ᾽ εἴχοσιν αἰώνεσσι. 

(2 Τὸ γὰρ « περιώσια ν χαὶ « τῶν ὄντων λεύσεσκεν 
6 ἕχαστα » χαὶ « πραπίδων πλοῦτον » χαὶ τὰ ἐοιχότα 

ἐμφατικὰ μάλιστα τῆς ἐξαιρέτου καὶ ἀχριδεστέρας 
παρὰ τοὺς ἄλλους διοργανώσεως ἔν τε τῷ δρᾶν χαὶ τῷ 

ἀχούειν καὶ τῷ νοεῖν τοῦ Πυθαγόρου. Τὰ δ᾽ οὖν τῶν 
ἑπτὰ ἀστέρων φθέγματα χαὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν, ἐπὶ 

80 ταύτης τε τῆς ὑπὲρ ἡμᾶς, λεγομένης δὲ χατ᾽ αὐτοὺς 
ἀντίχθονος, τὰς ἐννέα Μούσας εἶναι διεβεβαιοῦτο. 

ἢν δὲ πασῶν ἅμα σύγχρισιν καὶ συμφωνίαν καὶ ὡσανεὶ 
σύνδεσμον, ἧσπερ ὡς ἀϊδίου τε καὶ ἀγεννήτου μέρος 
ἐχάττη χαὶ ἀπόρροια, Μνημοσύνην ὠνόμαζεν. (5) Τὴν 

35 δὲ χαθ᾽ ἡμέραν αὐτοῦ διαγωγὴν ἀφηγούμενος ὃ Διο- 
γένης φησίν, ὡς ἅπασιν μὲν παρηγγύα φιλοτιμίαν 
φεύγειν καὶ φιλοδοξίαν, τώπερ μάλιστα φθόνον ἐργά- 
ζεσθον, ἐκτρέπεσθαι δὲ τὰς μετὰ τῶν πολλῶν ὁμιλίας, 

«Τὰς γοῦν διατριδὰς χαὶ αὐτὸς ἕωθεν μὲν ἐπὶ τῆς οἰκίας 

80 ἐποιεῖτο, ἁρμοζόμενος πρὸς λύραν τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 
χαὶ ἄδων παιᾶνας ἀρχαίους τινὰς Θάλητος. Καὶ 

ἐπῆδε τῶν “Ομήρου χαὶ Ἡσιόδου, ὅσα καθημεροῦν τὴν 
ψυχὴν ἐδοκίμασε. Καὶ ὀρχήσεις δέ τινας ὑπωρχεῖτο, 
ὁπόσας εὐχινησίαν χαὶ ὑγείαν τῷ σώματι παρασχευά- 
ζειν ᾧετο. Τοὺς δὲ περιπάτους οὐδ᾽ αὐτὸς ἀνεπιφθόνως 
μετὰ πολλῶν ἐποιεῖτο, ἀλλὰ δεύτερος ἣ τρίτος ἐν ἱεροῖς 
ἢ ἄλσεσιν, ἐπιλεγόμενος τῶν χωρίων τὰ ἡσυχιαίτατά 
τε χαὶ περιχκαλλέστατα, (8) Τοὺς δὲ φίλους ὕπερη.- 
γάπα; χοινὰ μὲν τὰ τῶν φίλων εἶναι πρῶτος ἀποφη- 

40 νάμενος, τὸν δὲ φίλον ἄλλον ἑαυτόν. Καὶ ὑγιαίνουσι 
μὲν αὐτοῖς ἀεὶ συνδιέτριθεν, χάμνοντας δὲ τὰ σώματα 
ἐθεράπευε ; καὶ τὰς ψυχὰς δὲ νοσοῦντας παρεμυθεῖτο, 
χαθάπερ ἔφαμεν, τοὺς μὲν ἐπῳδαῖς καὶ μαγείαις, τοὺς 
δὲ μουσιχῇ " ἦν γὰρ αὐτῷ μέλη καὶ πρὸς νόσους σω- 

46 μάτων παιώνια, ἃ ἐπάδων ἀνίστη τοὺς χάμνοντας. 

Ἦν δ᾽ ἃ καὶ λύπης λήθην εἰργάζετο καὶ ὀργὰς ἐπράῦνε 
χαὶ ἐπιθυμίας ἀτόπους ἐξήρει. (24) Τῆς δὲ διαίτης τὸ 
μὲν ἄριστον ἦν χηρίον ἃ μέλι, δεῖπνον δ᾽ ἄρτος ἐχ χέγ- 
χρων ἢ μάζα χαὶ λάχανα ἑφθὰ καὶ ὠμά, σπανίως δὲ 
χρέας ἱερείων θυσίμων,, καὶ τοῦτο οὐδ᾽ ἐκ παντὸς μέ- 
ρους. Τά γε μὴν πλεῖστα ὅπότε θεῶν ἀδύτοις ἐγχατα- 
δύεσθαι μέλλοι καὶ ἐνταῦθα διὰ χρόνου τινὸς ἐνδιατρί- 
ψειν, ἀλίμοις ἐχρῆτο χαὶ ἀδίψοις τροφαῖς, τὴν μὲν 
ἄλιμον συντιθεὶς ἐκ μήχωνος σπέρματος χαὶ σησάμου 

ωώ οὶ 

δ Θ 

Τούτοις χαὶ 

γεί. (30) δοάδηδί δυίεπι γι} (Ὡνῖα οἱ σαγπιίί μας δἰ ἰποδη- 
ἰδιοπΐθυ5 ἰΔπὶ δηϊηνὶ αυδπν οογρουὶβ αἰϊθοίυβ. ἘΠ ἰἰῶς 4αὶ- 

ἀδπὶ ἀϊξοῖρυ! 5 δ 18 δΔοοοπιπηοάδθδι, ἰρεδ γογο αχυπᾶϊ ἐοποξε. 
ἴππ| δυγί δυ5 μογοὶρίουδι:,, υῃίγογϑ8}} Βρι δογᾶγιτι δδίγοπαι- 
406 ΡέΓ 688 Π)ΟΪΟΓΌΠΣ ΠϑγΙοηΐδ ἰη(εἰϊοοίδ, 4ηδπ) πος οὐ 

πᾶίμΓοθ ᾿ θ60}}}{{ί θη ποθὴ δυιάϊγθ. δος Επιρθάοεϊοε 4υο- 

αυὸ ἀ6 Ργάδρογᾶ ἰιΐδοα γογείθυ5 ἰοοίδίυΓ : 

Βογιπὶ ἀδ πυπΊοτο αυΐάαπι ργαοίδηί4 πογαῖ 

ὈΪυγίπδ,, πη Π[19 Ορ65 διπρίδ5 βξαῦ ρεςΐοτο βοσυδπ, 
οπιηἶὰ ν65{}ρ815 ϑαρίεπίιπι ἀοοίᾶ τορεγῖδ. 
ΠΔΠ) 4ο1165 δηἰπιΐ Υἱγ65 ἱπίθπαάογοῖ οπηηοδς, 
δοἸεγῖϊ δυο ρεγεροχίὶ κίη ρα πιοπῖα, 

ὕπ 6 ἀδσοπι δ νἱρίηιϊὶ οἰλδη) ἐποσ Δ}}8 βοοῖὶδ, 

(51) Νὰπι υξ αἰεὶ »γαξίαπίϊα εἰ οπίδμτη, οπιπὶ πε εἰπ- 
φαία Ῥεγβροχὶἑ οἱ βδαρὶδηζίας ορ65 οἱ δ5ἰηγ  α, παχίπω 
ἱπάϊοδηΐ ὀχ χυϊβἰἰδπὶ οἵ δοοιιγα 55 πιᾶπη ΡΥ μδροτῖδ γὼ οἐ- 
ἰογῖδ ἵπ Υ ει: πᾶο οἱ δυάϊεπάο οἱ ἱπίο! ]Πἰσοηάο μα μάΐπραι. 
ΘΟΠΟΒ ΘΓ ᾿Π|05, 4υ08 οἴυπὶ δορίοπὶ 5[6}}2:5 δγγδηίος εἱ 
οΥθΐ5 διε! δυπὶ ἤχαᾶγυπη, ἰσπὶ οα] απ ΠΟΡΪΒ ἱπηπχίπρως, 
αυοά δηϊοἸ ΠΟ η8 Δρρα!]δηΐ, πούοπ Μυβας δες δἰῆγπω- 
υαῖ. Οαἴυπι τοῦτο οἱ οοῃοδηίυπ) ομμηΐπι βἐπλ}} εἴ τουϊὶ 
ποχυη), Εὐὐι8 υἱροία οἰεγηὶ οἵ Ἰηροηϊἱ ρμᾶγε ὈΠδΠ]Π  ΠΌΣ 
Εβ5εἶ οἱ ἤιδβῖο, ΜΗΘΠΊΟΞΥ ΟῚ ΔρρεΙδρδί. (32) Ὠίορδβος 20- 
ἴθπ) φυοιἀΐδπδπι 6}0}5 Ὑἱναπαΐ γα οῆθαν Ἔχ ροδῶς Οἐπενες 
ουπ| [1 ΔἀπιοπυἾ886,, υἱ Δι θ᾽ ΠΙΟΠοτΏ σἰογίδο ιν οὐρίἀϊρεπι 
[ὑφογρηΐ, υἱ αυδ5 οπηηΐυπι πιαχίπιο ἰητί ἰδ οοπελγεδί, 
ἰίοπι αἱ γυ]ϑὶ οοταπηογοία ἀενυϊαγοηί. διυάϊογατῃ ἰσίταγ ἰα;- 
(πὸ οἱ 'ρ86 πιᾶπα ἀομιί (Δοἰοθαΐ, δἰ πηὰπι 5υι:πὶ δά ᾿γγδαι 
ΟΟΠΙΡΟΠΘΙΒ οἱ γείογεβ αφυοδάδιῃ Τῇδίεἰἷϊξ ῃαοδπᾶς σδπθῦῦ. 

Ἠοπιεγὶ φυοαυθ εἰ Ηεβίοάϊ οαγπιὶπα δουίϊποραξ, φυΐϊθας δαῤ- 
Π10Π} τ ἰραγὶ ἐοηβο θα. Ουΐη οἱ 54} {ἰ10η68 αυδῳίδῃι ς:]- 

{Π͵πῦαϊ, 4.88 85} }{ἀίοα) δίχιιε 5δδηϊδί6 πὶ σογρογὶ φοπομδγε 

οχἰϑιϊπιαραΐῖ. Νάαυ6 8ΔΠ}}1} [1065 "ΠΡ πο ουπ πα μ εἰς ἴεν 
ἰπβιοραΐ,, 564 οὐπὶ ὕη0 ἰϑηίυτη γα] δἰίογο οοπιῖίο, ἰόψαε 
ἰβ (6 ΠΙ 0118 ἃυΐ ἰυοῖ5, δε! θη 8 δἰ δὲ Ἰοσᾶ αυϊοι ἰπεῖπμα δἴφως 
δι Ξηϊβϑπηϑ. (33) Αἰηίΐσογυπη ογαΐ δινδη ἰββίπηινς, αἱ χαὶ 

Ργίηυ5 ργοημπηείαν! (, δ) σογυ) οΠληΐᾷ 6556 σοπιτηυπίδ εἰ 

ΔΙΉΪΟυΠ| δἰ [ΘΓῸ πὶ ἰρϑυπι. Εἰ ἀππὶ αυΐϊάοπη τοοῖθ υδιογεεί, 

δθη ρον ΟΌΠὶ 118 ΟΟΠΟΓΕΔθα[ΌΓ, 8] ΟΟΓρΟΓῈ δργοίδγοηϊ, δας 

ουγαῦδί, δ8ῃ δηϊπιο, δοἰδραίαγ, υἱ ἀϊχίπ)8, 8}105 ππγοδηίδ.: 

(Ἰοπί 08 πιαρὶοἰθϑηυὸ ἄγ ἢ ἢ }5., 8|105 πιυιδίοδ : ογδηξ δηΐων οἷ 

εἰ διὶ ξογρογί8 ΠΟΓΡΟ5 ὁδηδι.08 ργοιηρίδ οἀγιΐῃδ, φμ5 

οσοίποηβ ἰοναρ αὶ ϑογοίδηίο9. Ἐγδηΐ οἰἰδπὶ αὐτὸ ἀοϊουεῖς οὐκ 

Υἱοποπ) δι ἀμοδγοηΐ οἱ ἰγϑιη πνἰ ἰρδγοηΐ, ἰδ] ἀἰοιᾳιθ ὀχίμνε- 

τρηΐ ἱπηρογίσπαπι. (34) Αὐ υἱοίιπι φυοὰ δἰποί, ρεδηόίαα 

αυΐαεη) ἴδγο δυΐ π|6}}6 οομϑίαυδί, οὔδ σόγῸ ρδπα τε έϑοδο 

δυΐ ιογάθδοθο οἱ οοοςἷβ γι ίβαιια οἰδε θυβ, ΓᾶτῸ εατεε 

Υἱοἰἰπιᾶγυηι, ποη 6 οἃ ἴδηηθη ὁχ φυδγίδ ρδγίο ἀεδθυτρῶ. 

Βοογυπηὶ Ρεποίγδ! 8 δυ δἰ γα8, ἰθίαυο δἰαυδηγάϊι οοσισιο- 

γαϊυΓυβ, 81 6 Π 15. (Δ ΠΊΘΙῚ 5{Ππ|4]Ὸ 6 ἀγορηςδυ85 υἱ ο] υτί πιο 

υἱοθαίιιν. Εἰ δὰ (δίποπι αυϊάθη ἀγοδηάδηιν γοι)θι) οὐ" 



᾿" 
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καὶ φλοιοῦ σχίλλης πλυνθείσης ἀχριθῶς, ἕως γ᾽ ἂν τοῦ 

περὶ αὐτὴν ὀποῦ καθαρθείη, χαὶ ἀσφοδέλων ἀνθερικῶν 
καὶ μαλάχης φύλλων χαὶ ἀλφίτων καὶ χριθῶν χαὶ ἐρε- 
βίνθων, ἅπερ χατ᾽ ἴσον πάντα σταθμὸν χοπέντα μέλιτι 
ἀνέδευεν Ὑμηττίῳ, τὴν δ᾽ ἄδιψον ἐχ σιχύων σπέρ- 
ματος χαὶ ἀσταφίδος λιπαρᾶς, ἐξελὼν αὐτῆς τὰ γί- 
γαρτα, καὶ ἄνθους χορίου χαὶ μαλάχης ὁμοίως σπέρ- 

ματος καὶ ἀνδράχνης χαὶ τυροῦ χνήστεως χαὶ ἀλεύρου 
πάλης χαὶ γάλαχτος λίπους, ἅπερ πάντα ἀνεμίγνυε 
μέλιτι νησιωτιχῷ. (36) Ταῦτα δ᾽ Ἡρακλέα παρὰ 
Δήμητρος ἔφασχε μαθεῖν στελλόμενον εἰς τὴν Αιδύην 
τὴν ἄνυδρον. Ὅθεν αὐτῷ χαὶ τὸ σῶμα ὥσπερ ἐπὶ 
στάθμη τὴν αὐτὴν ἕξιν διεφύλαττεν, οὐ ποτὲ μὲν 
ὑγιαίνων, ποτὲ δὲ νοσοῦν, οὐδὲ αὖ ποτὲ μὲν πιαινό- 
μενον χαὶ αὐξανόμενον, ποτὲ δὲ λεπτυνόμενον χαὶ 
ἰσχναινόμενον. Ἥ τε ψυχὴ τὸ ὅμοιον ἦθος ἀεὶ διὰ τῆς 
ὄψεως παρεδήλου " οὔτε γὰρ ὑφ᾽ ἡδονῆς διεχεῖτο πλέον, 
οὔθ᾽ ὑπ’ ἀνίας συνεστέλλετο, οὐδ᾽ ἐπίδηλος ἦν γαρᾷ 
Ἢ λύπῃ χάτοχος, ἀλλ᾽ οὐδὲ γελάσαντα ἢ χλαύσαντά 
τίς ποτ᾽ ἐχεῖνον ἐθεάσατο. (84) Θύων τε θεοῖς ἀνε- 
παχϑὲς ἦν, ἀλφίτοις τε καὶ ποπάνῳ χαὶ λιδανωτῷ χαὶ 
μύρρα τοὺς θεοὺς ἐξιλασχόμενος, ἐμψύχοις δ᾽ ἥχιστα, 

πλὴν εἰ μή ποτε ἀλεχτορίσιν χαὶ τῶν χοίρων τοῖς ἀπα- 

λωτάτοις. ᾿Εὐουθύτησε δέ ποτε σταίτινον, ὥς φασι, 

βοῦν, οἱ ἀχριθέστεροι, ἐξευρὼν τοῦ ὀρθογωνίου τὴν 
ὑποτείνουσαν ἴσον δυναμένην ταῖς περιεγούσαις. Ὅσα 
γε μὴν τοῖς προσιοῦσι διελέγετο, ἢ διεξοξιχῶςς ἣ συμ.- 
βολικῶς παρήνει. (42) Διττὸν γὰρ ἦν αὐτοῦ τῆς 
διδασκαλίας τὸ σχῆμα, καὶ τῶν προσιόντων οἱ μὲν 
ἐχαλοῦντο μαθηματιχοί, οἱ δ᾽ ἀχουσματιχοί, χαὶ μα- 
θηματιχοὶ μὲν οἵ τὸν περιττότερον χαὶ πρὸς ἀχρίδειαν 
διαπεπονημένον τῆς ἐπιστήμης λόγον ἐχμεμαθηχότες, 

ἀκουσυατιχοὶ δ᾽ οἱ μόνας τὰς χεφαλαιώδεις ὑποθήχας 
τῶν γραμμάτων ἄνευ ἀχριῤεστέρας διηγήσεως ἀχη- 
χούότες. (18) ΠΠχρήνει δὲ περὶ μὲν τοῦ θείου καὶ δαι- 

μονίου χαὶ ἡρώου γένους εὔφημον εἶναι καὶ ἀγαθὴν 
ἔχειν διάνοιαν, γονεῦσι δὲ χαὶ εὐεργέταις εὐνοεῖν, νό- 
μόις δὲ πείθεσθαι, προσχυνεῖν δὲ μὴ ἐχ παρέργου τοὺς 

θεούς, ἀλλ᾽ οἴκοθεν ἐπὶ τοῦτο ὡρμημένους, καὶ τοῖς 
μὲν οὐρανίοις θεοῖς περιττὰ θύειν, τοῖς δὲ «θονίοις 

ἄρτια. ᾿ἔχαάλει γὰρ τῶν ἀντιχειμένων δυνάμεων 
τὴν μὲν βελτίονα μονάδα καὶ φῶς χαὶ δεξιὸν καὶ ἴσον 

καὶ μένον χαὶ εὐθύ, τὴν δὲ χείρονα δυάδα χαὶ σκότος 
καὶ ἀριστερὸν χαὶ ἄνισον χαὶ περιφερὲς χαὶ φερόμενον. 
(3) Παρήνει δὲ χαὶ τοιάδε. Φφυτὸν ἥμερον χαὶ 
ἔγκαρπον, ἀλλὰ “ηδὲ ζῶον, ὃ μηδὲ βλαῤδερὸν εἶναι 
πέφυχε τῷ ἀνθρωπείῳ γένει, μήτε φθείρειν, μήτε 
βλάπτειν. ΙΙ]Παραχαταθήχην δὲ μὴ χρημάτων μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ λόγων πιστῶς τῷ παραχαταθεμένῳ φυλάσ- 
σειν, 'Γρισσὰς δ᾽ ἡγεῖσθαι διαφορὰς τῶν ἀξίων σπουδῆς 

πραγμάτων, ἃ καὶ μετιτέον χαὶ μεταχειριστέον, πρῶ- 
τον μὲν τῶν εὐχλεῶν χαὶ καλῶν, εἴτα τῶν πρὸς τὸν 

βίον συμφερόντων, τρίτην δὲ χαὶ τελευταίαν τὴν τῶν 
ἡδέων, Ἡδονὴν δὲ οὐ προσίετο τὴν δημώδη χαὶ 
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ῥγοῦο ἰοίδο, φυδηίΐίυπῃ 58(ἰ5 ηυἰεοῃ δι] δυσουπι ὀχ ηοηά θη, 

δὲ δδρῃοάοϊογυπη οδυ} 08 οἱ πηαῖτα [0]}|15 οἱ ροϊοπίδ οἷ 

᾿ογάθο δίφυθ οἴσογα, 4.88 οΟπμπὶδ ὩΡ411.8}} ροπάθγα σοῃ οἶδ 

Ηγιηηοίεἶϊο πιοῖ]α ἄ5ρογδα σοπάορόοραί, δά 5.11 Ὑ6ΓῸ δγοθη- 

ἀδπι ὁχ βοπηΐῃο συουτηογὶβ οἱ τιν ᾿ᾶ598 Ὀἰη συ ΐοΓο, Θχοπηρίϊς 

δοίηϊβ, οἱ ἤογθ οογίδηάγὶ οἱ βοηγληθ πιδῖντδ οἱ ρογίυϊδοδ οἱ 

οαϑοὶ γῃγθπί8 οἱ ΡΟ πα (ἀγίηα οἱ ρἰησιοάϊηο ἰδοι δ, 4119 

ομηΐἷἃ Π16116 ἰηϑυϊᾶπο ἰορογαθαὶ. (35) Ηδὸ Ἠδσγουΐδιη ἃ 

Οοτογο ρἀοοίυπι δῇγημδὈδΐ, αυιπὶ ἴῃ {ΡΥ ᾶπι αι σλΓοπί 6 π, 

Ριοἤοϊβοογοίυγ. ΗἶΪπο οἱ ΘΟΓΡῸ 4υδδὶ δ 8Π}11551Π) π᾿ 0 πὶ 

ουηάοηη σΟηΒογΥαθδῖ,, πο. υ πη ὁ βδηυπη, 060 ΌΓυπΠὶ, 

διΐῖ πηοῦο ρίημχυθ οἱ ογδββϑι τ), Πη0 60 ἴδῃ οἱ πιδε δηίυπι) 

οβ86εῖ. Απίηιι5 οἰἶ8Π} 5:12} 65 ΒΟΠΊΌ ΘΓ ΠΊΟΓΘΟΒ ΤΥ] ργοἀοῦθδῖ : 

Πα οηΐπ) ἰ5 τοϊυρίδίο Ἰαγρίιιβ αἰ Π πο ίηγ,, ἢΘς ΠΟ ΓΟΓΘ 

σοπίγδ ουϑίυς, ποαυ φϑιΐο δι ἀοίογο θυίυ5 Δρραγοθδῖ, 

86 πες γἰἀθηίθπ) ἰἰυπι δυὶ Ποηίοπὶ 41:8 υηυδιὴ Υἱα . 

(30) Ουυπηηιια ἀ 5 5βδογίποδγοῖ, ἤθη πηο δᾶ ῃγοίυδίοῃα, 

8641 ίαγγὸ εἰ ᾿υο οἱ {πΠΓ6 δίαυο πηγιΓ}1ἃ 605 ρἰδοδθαῖ, π|ΐ- 

ὨἰΠη6 ν6ΓῸ δηϊπ|8}} 5, ηἰδὶ (ογία σ}} 15 οἱ μογο6}}}5 ἰ6π0}- 

10} 15. ΑἸϊχυδπάο οἱ Ὀογόη), υἱ δοοιιγαίίοΓο5 δίηγηδηϊΐ, 

{γι ἰοῦ πὶ ἱπηπιοίαν δ, 4υτπ| Ἰδίυ8 δ ίθηδιι) ἰγίδησι! ὁ) 

γοοίδηρυ!! Ἰδἰουὶ 5 σοὨ πο π θ0.5 ἐραυΐϊγά]ογα γορρογίββοι, 

Ουδουπα4ι6 δρυὰ δυάϊίογοϑ ἀἰββϑογοραὶ, δι} σορίοσδα δι 5. Π|- 

θο!οα ργοϊρίοθαί. (37) Ἰλυρίοχ οαΐπη 1}}1 ἠοσδηάὲ πηοῦ 8 

ογαΐ, δία οχ ἀϊβοῖρ} }5 8111 πλα ΠΕ πηαί οἱ, 8}}} δευπιηδι οὶ 

γοσδυδηίυτγ, οἱ πηδίΠοπηδίϊεἰ υἱάσι, φυὶ ρΡΙεπίογθ δίαυβ 

δοουγαί 5 οἰ θογδίαπι βοϊόπ 6 γι ηθι ρογοὶρί υδηΐ, δο- 

ουσππηαίἰοἱ γογο, αυἱ 50 Π)π)8 ἰδη{0Π} οσδρίΐδ [ΠΟΘ ΓΔ ΓῸ ΠῚ δίῃ 

δοουγδίίογα ομδγγδίίομο δυάϊερδηῖ. (38) ῬγδοὶρίοὈαΐ δι 6 πὶ, 

ἄς ἀδογυπὶ αὐἱάοπὶ ἀδῃοηυμ)αυδ δίαυθδ ἰἸόγοιὴλ ΦΘΠΘΓΘ 

εὐπὶ γονογοη ἃ ἰοφυοηάσυπηι οἱ Ὀ6Π6 δου ἰοπάυπι, ραγοη 8 

δίψυς θ6η6 ἀδ 56 πηογὶ εἶ ὈΟπμονο οἶδ) Οχ  ἰροπάδι, [6- 

εαἰθυ8 οὐ οι ογαη νι), 608 ποη ἰὴ γα ΘΟ ΌΓΘΙ! δι υγδη 8, 

γϑῦαπὴ ἄοπιο μος 'ρ50 οοπδί!ο οργαβδϑίβ, οἱ οἰ δε θυβ φυϊ δι 

ἀ 5 ἱπυραγία,, ἰη(ογὶβ δυ 6 πὶ ραγία βδογ ἤσαπ984. Ορροπὶ(ἃ- 

τυ οηἶπ) ροϊοηἰάγυη) ἃ᾽ ἰογαιη 4υ 46) πο] οΓὸπὶ υὑπὶ (ἴθ πι| 

οἱ ἰΙυσοιη οἱ ἀδχίογυπι οἴ α'αυ 86 οἱ 58 9}}6 οἱ γοοί) ἀρ 06 }}8- 

θδί, δἰ ἰογαπι τοῖο ἀοϊογίογειῃ Ὀἱηδγίυπ) οἱ σα] σ᾽ ΘΙ οἵ 5: Πἰ8- 

ίγαπι οἱ ἱπαιφυασία οἱ ἰμδίδ!}!] 6 οἱ πῃοῦ!!. (39) γολογρα οἱ 

᾿ς ργα οἰρίερθαϊ. Ρ]Δδηίΐδιη 5δ{|Ὁ81π δίᾳυο [γα ρὶ (όγαην, ἔπ οἵ 

δηΐιηδ]α ἰοηλῖππνλ σοπογὶ ἱπηοχὶδ πος μογοηάδ μο6ο ἰδ επ- 

ἀὧἄ8 6556. ΝΟΙ 5ο᾽ υπὶ μαυυ πη ΓΙ, ὙΘΓΆΙῚ Οἱ ΞΟΓΙΠΠΟΠΗΠῚ ἀθρυ- 

δἰίυπν ἀοιο5ἰίογὶ {61 {6 Γ βοῦν ἀπήιπι. Τγία σοηϑ 648 56- 

πογᾷ γοῦιῃ ΟἸΠΠ] δι 10 ργοβοηποπάδλγιιπι ἃ[41}6 ΓΟΙἸρΡαΓ Δ Π8- 

Γ}Π}, ὈΓΪΠΉ.Π) ΘΔΓΌΠ: 4τ|α: σ᾽ογίοϑος δία 6 ἰοποδία" οϑϑοηΐ, 

Αἰ [Ἔγα Πη ΘΑΓΙΠΊ 4116 ΥἱἐεΡ υ1511 ἱπϑογτίγοηΐ, [ογά1ι|Π} ΘΔ ΓῸ πὶ 4}: 

γοϊρίδίοπ) ἀογγοη!. ἡ ορίαιεπι αὐΐοπ) ποη γυΐσάγοπι δι 

ῃγορδίἰμίοβδηι, βο βοϊϊ δι σγανθηαιι6 δίᾳυε οπμηὶ ογ πο 
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Ὑοητευτιχήν, ἀλλὰ τὴν βέδαιον χαὶ σεμνοτάτην χαὶ 
χαθαρεύουσαν διαδολῆς. Διττὴν γὰρ εἶναι διαφορὰν 
ἡδονῶν, ὧν τὴν μὲν γαστρὶ καὶ ἀφροδισίοις διὰ πολυ - 

τελείας χεχαρισμένην ἀπείκαζε ταῖς ἀνδροφόνοις τῶν 
ὃ Σειρήνων ῴῳδαῖς, τὴν δ᾽ ἐπὶ καλοῖς χαὶ δικαίοις καὶ 

τοῖς πρὸς τὸ ζῆν ἀναγχαΐοις, ὁμοίως χαὶ παραχρῆμα 
ἡδεῖαν καὶ εἰς τὸ ἐπιὸν ἀμεταμέλητον, ἔφασχεν ἐοιχέναι 
Μουσῶν τινι ἁρμονίᾳ. (40) Δύο τε μάλιστα χαιροὺς 
παρηγγύα ἐν φροντίδι θέσθαι, τὸν μὲν ὅτε εἰς ὕπνον 

10 τρέποιτο, τὸν δὲ ὅτε ἐξ ὕπνου διανίσταιτο᾽ ἐπισχοπεῖν 
γὰρ προσήκειν ἐν ἑχατέρω τούτοιν τά τε ἤδη πεπρα- 
Ὑμένα χαὶ τὰ μέλλοντα, τῶν μὲν γενομένων εὐθύνας 
παρ᾽ ἑαυτοῦ ἔχαστον λαμδάνοντα, τῶν δὲ μελλόντων 
πρόνοιαν ποιούμενον. Πρὸ μὲν οὖν τοῦ ὕπνου ταῦτα 

16 ἑαυτῷ τὰ ἔπη ἐπάδειν ἕχαστον " 

μηδ᾽ ὕπνον μαλαχοῖσιν ἐπ᾽ ὄμμασι προσδέξασθαι. 
πρὶν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρὶς ἔχαστον ἐπελθεῖν " 
πῇ παρέθην ; τί δ᾽ ἔρεξα ; τί μοι δέον οὐχ ἐτελέσθη ; 

πρὸ δὲ τῆς ἐξαναστάσεως ἐχεῖνα" 

40 πρῶτα μὲν ἐξ ὕπνοιο μελίφρονος ἐξυπανιστάς 
εὖ μάλα ποιπνεύειν, ὅσ᾽ ἐν ἤματι ἔργα τελέσσεις. 

(ε1) Τοιαῦτα παρήνει, μάλιστα δ᾽ ἀληθεύειν" τοῦτο γὰρ 
μόνον δύνασθαι τοὺς ἀνθρώπους ποιεῖν θεῷ παραπλη- 
σίους, ἐπεὶ χαὶ τοῦ θεοῦ, ὡς παρὰ τῶν. μάγων ἐπυν- 

45 θάνετο, ὃν ᾿Ὡρουμάζην χαλοῦσιν ἐχεῖνοι, ἐοιχέναι τὸ 
μὲν σῶμα φωτί, τὴν δὲ ψυχὴν ἀληθεία. Καὶ ἄλλ᾽ ἅττα 
ἐπαίδευεν, ὅσα παρὰ ἈἈριστοκλείας τῆς ἐν Δελφοῖς 

ἔλεγεν ἀχηχοέναι. λεγε δέ τινα χαὶ μυστιχῷ τρόπῳ 
συμθολιχῶς, ἃ δὴ ἐπιπλέον Ἀριστοτέλης ἀνέγραψεν, 

20 οἷον ὅτι τὴν θάλατταν μὲν ἐχάλει εἶναι δάχρυον, τὰς 
δὲ ἄρκτους Ῥέας γεῖρας, τὴν δὲ Πλειάδα Μουσῶν 
λύραν, τοὺς δὲ πλανήτας χύνας τῆς Περσεφόνης, τὸν 
δ᾽ ἐκ χαλχοῦ χρουομένου γινόμενον ἦχον φωνὴν εἶναί 

80 τίνος τῶν δαιμόνων ἐναπειλημμένην τῷ χαλκῷ. (42) Ἦν 
δὲ καὶ ἄλλο εἰδος τῶν συμθόλων τοιοῦτον, « ζυγὸν μὴ 
ὑπερθαίνειν, » τουτέστι μὴ πλεονεχτεῖν, « μὴ τὸ πῦρ 
τῇ μαχαίρᾳ σκαλεύειν, » ὅπερ ἦν μὴ τὸν ἀνοιδοῦντα 
χαὶ ὀργιζόμενον χινεῖν λόγοις παρατεθηγμένοις,, « στέ- 

40 φανόν τε μὴ τίλλειν, ν τουτέστι τοὺς νόμους μὴ λυμαί- 
᾿Πνεσθαι" στέφανοι γὰρ πόλεων οὗτοι. Πάλιν δ᾽ αὖ 

ἕτερα τοιαῦτα, οἷον « μὴ καρδίαν ἐσθίειν, » οἷον μὴ 
λυπεῖν ἑαυτὸν ἀνίαις, « αηδ᾽ ἐπὶ χοίνιχος χαθέζεσθαι, ν 
οἷον μὴ ἀργὸν ζῆν, « μηδ᾽ ἀποδημοῦντα ἐπιστρέφε-- 

45 σθαι, » μὴ ἔχεσθαι τοῦ βίου τούτου ἀποθνήσχοντα, 
« τὰς δὲ λεωφόρους μὴ βαδίζειν, » δι᾽ οὗ ταῖς τῶν 

πολλῶν ἕπεσθαι γνώμαις ἐχώλυεν, τάς τε τῶν ὀλίγων 
χαὶ πεπαιδευμένων μεταθεῖν, « μηδὲ χελιδόνας ἐν 
οἰκίαις δέχεσθαι, ν τουτέστι λάλους ἀνθρώπους χαὶ περὶ 

δ0 Ὑλῶτταν ἀχρατεῖς ὁμωροφίους μὴ ποιεῖσθαι, « φορτίον 
δὲ συνανατιθένχι μὲν τοῖς βαστόζουσιν, συγχαθαιρεῖν 
δὲ μή, » δι’ οὗ παρήνει, μηδενὶ πρὸς ῥαστώνην, ἀλλὰ 
πρὸς ἀρετὴν καὶ πόνους συμπράττειν, « θεῶν τε εἰκόνας 

ρυγδα) δάῃινἰοραί. Ὦυο Θπΐπι τγοϊιρίδίπη 6586 ΘΡΕΟΥΣ, 

αυδευπ) ὁδη), 4ῦ: γϑηϊτ οἱ γοηογὶ5 Ὀ ΙΒ 5 Ορυπι ριο- 

[υϑἰοπθ ἱηάυϊαογοῖ, ογυσηξ8 δίγοπυμη οδπίϊου 0.5 οσαιρά- 

Γαδαῖ, διίεγδπι γογο, 40 ἰῃ τοῦυβ Ὠοηοδίίθ δίαυς ͵υ5ῖκ ὦ 

δ νἱίδπ) ποοθββαγὶ 5 οοῃϑιβϑίογοῖ, ΄συξαυς ρᾶγίϊες εἰ ἰὴ ργα- 

δοη(ἰἀγυ οὐ] 48 οβδοΐ, Π6416 ροκίπηοάυπὶ ρερο ει 

Θχοϊίδγοί, Μυδδγυμ ουἰάδπι οομοοδηί) ἀἰοο δὲ 6:86 σἰπέϊοαι. 

(40) Ὀυογῦπι ἰθμηρογυπι μοί δὶ πλιτ) σπΓδ1π  διοηδιτι δοο- 

περδί, ο)υ8 δοὶ ἰοοΐ ᾳυὸ 4ιι8 οὐ τυ πὶ γαῖ, οἵ οἦτεθ 4νὸ εἰ 

ΒΟΙΏΠΟ Γοϑυγροίοὶ. ὕἱγοφυδ οηΐπιὶ ἰορογο αὐτὰ δ8ἰδι9 

Ρεγροηῃάοπάδ οἱ ̓ δπ δηΐο ρογδοῖδ οἱ πηοχ ρογδσθῃάδ, δίφω 

δοίογυ!η αυϊάθαι Γὰ ΟΠ 685 πη] οὐ 4010 ἃ δοπιοῖἑμθο οτιφοβάςλε, 

[υἱυγίβ δαίοπι οδυΐο ργονίἀθηάυπη. [ἀθοόχυδ ππερλη δῆμος 

[09 ὙΘΓΒΌΒ δΔη [6 ΒΟΠΏΠῈΠῚ δἰ δὲ ἱροὶ οσοίπογα τοΐαϊ : 

6Ο ἴδδδλ ἰη ἀυϊοδῖῃ ἀφο πάρ ἰαπκὶῃδ ΒοπιΠΌπ. 
φυΐη ἴοΓ συηοσίδ ργίι8 γορυϊανοεὶς δοίὰ αἷσι : 

4υ8 ργϑίογβγοβϑιδ αυἱὰ ραβδὶ ἰη ἰοτηροτζε φυϊὰ ποῖ" 

1108 γογο,, δηίδαυδη) δυγρογεῖ : 

δ ΒοΠη0 ργίτηυπι αν κι ]Δ5 φαυπὶ δἰγαῖδ ταϊηχαα, 
αἰεροπᾶϑ δηίπ)0 ἰἴυο6 ὀχροαϊοηάδ [υἱυγᾶ. 

(41) ΤΑὶῖα Ὀγδοείρογο δο]οῦδί, τηδχίμηθ υόγο το ἐδὲϊ σἱϑάεδ. 

ἄμπη : Βοίυ πῃ δαΐτα ἰοο Ποπιΐπ68 ἀθ0 εἰπιί!δα οἴοαγε Ροεδε. 

Νδπὶ εἰ ἀουπὶ ἰρουπ, υἱἱ ὁχ πιδρὶβ οορπονεγαῖ, φύεε ἢ} 

Οτοπηδϑάθι Δρρο! δηΐ,, ΘΟΓρογα αυΐϊάδηι ἰυπιὶπΐ, ΔΒίππι 8. 

ἴθ νου δ! δἰ πη οὶ 65886δ. ορσοῦδί οἱ δ] π] 8, απ 

οἰρίιἷ5 ἐχ Αγίβϑίοοϊθα 56 δυάὶ ν 886 ἀϊοοῦαί. Ουδεάδιῃ οἔλδδ 

ἅγοδη0 ΠΙΟάΟ 4υδ8ἱ ροῖ «ρηἰρηιδία ργοίογευδι, φυογιι μίε- 

γᾶηυα Αγίϑίοιθἰθβ ραγϑογιρϑιί, τοῖυΐξ αυοὰ τᾶγα ᾿δογυπιδο 

ΔρροΙ αθδὶ, γδᾶβ γογῸ ΒΒ Ἰ6:5 τηδηι8, ΡΙεἰδάοτη Ἀυσδεγααι 

Ἰγγᾶπι, ρἰδηθίδϑ ὅδηθ68 Ῥγοθογρίμου, δου) δυίο, φυὶ Φ τς 

Ρέγουβδι το υν, ἀδπιοη 8 οὐ 5άδη) γοοδιΏ δὲς ἰπ ἔρμο 

ΦΓΘ ἱπο]ιβδη). (42) Ετγδίΐ εἱ δἰϊυὰ αυοάἀάδιη) πγερθβοίογυδ, 

βοηυβ } υϑιηοαϊ, « δἴα!ογδηι ΠΟ 6856 ἰΓδηοὶ! δηάδια, » 

ἰιος ὁδὶ δυδγί(ἰ8π| [υρσ᾿οπὐδπ), « ἱζῆδηι αἰδαϊο πο ἰοὔϊεα- 

ἄυπ), » ἴος δδβί ἰυπιίάυπι οἱ ἰγδουπήθ Δδροῦ5 νου δε βοα 

ΟΟΙΠΠΊΟΥΘΠ ΠΏ, α« ΘΟΓΟΠΔΠῚ ΠΟη γο  ἰοδηάδην, ν» ος αἰ 

Ιοσοβ Π0) νἱοἰδη 88 : [188 δηΐπὶ οἷν δίῃ πὶ ΟΟΓΟΏΣΡ 5ϑαὶ. 

Ρτγϑίογ ἰδθο οἱ δ] [8 ἰν)υδποάϊ, το « ΟΟΥ ΠΟ οοαηρίεδ- 

ἄυπι, » ἴΟσ 6β[ ΠΟῸἢ Ορογίογα βορείου τργογό οὐδᾶ- 

ΟΟΓ6, « πιοάΐο ποῃ ᾿πϑ θη πῆ, ν Ὦος 65 ποῦ ἱσπλνΊος τῇ- 

γοην, «υὐὶ ργοίοοίυ 5 [ποτγὶ8, πο γενογίοηδυπι, » οῖ οἱ 

ἰπηπιποηῖα πιογία ᾿ἴδης υἱΐδπι ἤθη ἀοοιἀογδηάδη), « ρμαϊνὶς 

νἱἷᾶ Ποὴ ἱποοάοπάσηι, » αυὸ νυϊσὶ ορίηἰοηοα κοηαυὶ τεῖδμδι, 

86] ρδυοογυπι δίᾳυς ογυά ογυΐ δοοίδη 689, « ἰεἰγεμενῖβος 

ἴῃ δάθϑ ποὴ γϑοἰρίθπηδϑ, » πος δδὶ βδγγιιϊοϑ οἱ ἰηἰδεορόεδδ- 

(ἰογίϑ ᾿ἰἰησυδο Ποπίπ68 ἰη οοηἰυθετγηίυ πο δαυνίλοιδοε, 

« ὨοΙηΐη68 ΟΠΘΓδ ΠΠρΡΟΠΟΠΟ, πο ἀοίγδιιδπο υνδεμδοε, " 

4υο δἀπιοποῦαῖί, πΠοῃ δὰ ἱσῃανίαπι, 56 δὰ τἰσίαἰετ; ορόγδευ 

818 ςοππτηοἀδηδη), « ἀδοῦγυπι), ὑπιδζῖποβ ἰῇ ΔΠΠΏΝΕ Β8ϑὰ 

(ἐγοπάδβ, » ἰὰ 651 Ορ᾿πίοηοι δογηηοπεοιηηυς 46 αὶ ᾿Ο ἴε- 
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ΡΟΒΡΗ͂ΥΕΙΙ "Ὲ ΥἹΤΑᾺ ΡΥΤΗΑΟΟΒ,Α͂Σ:. 

ἐν δαχτυλίοις μὴ φορεῖν, » τουτέστι τὴν περὶ θεῶν 

δόξαν καὶ λόγον μὴ πρόχειρον μηδὲ φανερὸν ἔχειν, 
μηδ᾽ εἰς πολλοὺς φέρειν, « σπονδάς τε ποιεῖσθαι τοῖς 

θεοῖς χατὰ τὸ οὺὡς τῶν ἐχπωμάτων, » ἐντεῦθεν γὰρ 

ἠνίττετο τιμᾶν τοὺς θεοὺς καὶ ὑμνεῖν τῇ μουσιχῆ " αὕτη 
γὰρ διὰ ὥτων χωρεῖ" « μηδ᾽ ἐσθίειν ὅσα μὴ θέμις, 
γένεσιν, αὔξησιν, ἀρχήν, τελευτήν, μηδ᾽ ἐξ ὧν ἢ πρώτη 
τῶν πάντων ὑπόθεσις γίνεται. » (45) Ἔλεγε δ᾽ ἀπέ- 

χεσῦαι τῶν χκαταθυομένων ὀσφύος καὶ διδύμων χαὶ 

αἰδοίων καὶ μυελοῦ καὶ ποδῶν χαὶ χεφαλῆς" ὑπόθεσιν 
μὲν γὰρ τὴν ὀσφὺν ἐχάλει, διότι ἐπὶ ταύτῃ ὡς ἐπὶ 

θεμελίω συνίσταται τὰ ζῶα, γένεσιν δὲ τοὺς διδύμους 
καὶ αἰδοῖα, ἄνευ γὰρ τῆς τούτων ἐνεργείας οὐ γίνεται 

ζῶον, αὔξησιν δὲ τὸν μνελὸν ἐχάλει, ὃς τοῦ αὐξεσύαι 

πᾶσι ζώοις αἴτιος, ἀρχὴν δὲ τοὺς πόδας, τὴν δὲ κε- 

φαλὴν τελευτήν, ἄπερ τὰς μεγίστας ἡγεμονίας ἔν ει τοῦ 
σώματος. ἴσα δὲ χυάμων παρήνει ἀπέχεσθαι χαθά- 
περ ἀνθρωπίνων σαρχῶν. (44) “Ιστοροῦσι δ᾽ αὐτὸν 
ἀπαγορεύειν τὸ τοιοῦτο, ὅτι τῆς πρώτης ἀρχῆς καὶ 
γενέσεως ταραττομένης καὶ πολλῶν ἅμα συνενεγμένων 
χαὶ συσπειρομένων χαὶ συδσηπομένων ἐν τῇ γῇ χα- 
τολίγον γένεσις χαὶ διάχρισις συνέστη, ζώων τε ὁμοῦ 

γενομένων χαὶ φυτῶν ἀναδεδομένων, τότε δὴ ἀπὸ τῆς 
αὐτῆς σηπεδόνος ἀνθρώπους συστῆναι χαὶ χυάμοηυς 

βλαστῆσαι. Τούτου τε φανερὰ ἐπῆγε τεχαήρια. Εἰ 
γάρ τις διατρώγων χύαμον χαὶ τοῖς ὀδοῦσι λεάνας ἐν 

ἀλέα τῆς τοῦ ἡλίου βολῆς χαταθείη πρὸς ὀλίγον, 
εἶτ᾽ ἀποστὰς ἐπανέλθοι μετ᾽ οὐ πολύ, εὖροι ἂν ὀδωδότα 
ἀνθρωπείου φόνου. εἰ δὲ καὶ ἀνθοῦντος ἐν τῷ βλαστά- 

νειν τοῦ χυάμου λαθών τις περχάζοντος τοῦ ἄνθους 

βραχὺ ἐνθείη ἀγγείῳ χεραμίῳ χαὶ ἐπίθεμα ἐπιθεὶς ἐν 
Υἥ κατορύξειεν χαὶ ἐννενήχοντα παραφυλάξειεν ἡμέρας 
μετὰ τὸ χατορυχθῆναι, εἶτα μετὰ ταῦτα ὀρύξας λαύοι 

χαὶ ἀφέλοι τὸ πῶμα, εὕροι ἂν ἀντὶ τοῦ χυάμου ἣ παιδὸς 
χεφαλὴν συνεστῶσαν ἢ γυναικὸς αἰδοῖον. ((0) Ἀ πέ- 
γεσθαι δὲ χαὶ ἄλλων παρήνει, οἷον μήτρας τε χαὶ 
τριγλίδος χαὶ ἀχαλήφης, σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
θαλασσίων ξυμπάντων. ᾿Ἀνέφερεν δ᾽ αὑτὸν εἷς τοὺς 

πρότερον γεγονότας, πρῶτον μὲν Εὔφορθος λέγων γε- 

νέσθαι, δεύτερον δ᾽ Αἰθαλίδης, τρίτον Ἑρμότιμος, 
τέταρτον δὲ Πύρρος, νῦν δὲ Πυθαγόρας. Δι’ ὧν ἐδεί- 
χνυεν, ὡς ἀθάνατος ἥ ψυχὴ καὶ τοῖς χεκαθαρμένοις εἰς 
μνήμην τοῦ παλαιοῦ βίου ἀφιχνεῖται. (6) Φιλοσοφίαν 
δ᾽ ἐφιλοσόφησεν, ἧς ὃ σχοπὸς ῥύσασθαι χαὶ διελευ- 

θερῶσαι τῶν τοιούτων εἰργμῶν τε χαὶ συνδέσμων τὸν 
καταχεχωρισμένον ἡμῖν νοῦν, οὗ χωρὶς ὑγιὲς οὐδὲν ἄν 
τις οὐδ᾽ ἀληθὲς τὸ παράπαν ἐχμάθοι, οὐδ᾽ ἂν χατίδοι 
δι᾽ ἡστινοσοῦν ἐνεργῶν αἰσθήσεως. Νοῦς γὰρ χατ᾽ αὐτὸν 
πάνθ᾽ δρᾶ καὶ πάντ᾽ ἀχούει, τὰ δὲ ἄλλα χωλὰ χαὶ 
τυφλά. Καθαρθέντι δὲ τότε δεῖ προσάγειν τι τῶν 
ὀνησιφόρων. Προσῆγε δὲ ταῦτα μηχανὰς ἐπινοῶν, 
πρῶτον μὲν παιδαγωγῶν ἑαυτὸν ἠρέμα πρὸς τὴν τῶν 

. -.«Δ, ΤΣ 

ἀϊδίων καὶ ὁμοφύλων αὐτῶν ἀσωμάτων ἀεὶ χαὶ χατὰ 
Α φῳ 

ταὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἐμλόντων θέαν, ἐκ τῶν κατολίνον 
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ππόγο ἐμ ρ᾿γοιηρία μαροπάθπι, πος ἴῃ νυ ]σι8 οΠογοηάυῃιν, 
« Πα ηἶπα ἀἰἐ8 (δΔουϊοηα Ἰυχίδ δυγοι! απ ΠΟΘΌΪΟΓΏΠΙ, » 

40 ἀδο5 πηυδίοδ ᾿ΠΟὨΟΓδηδο8. ἃς ΘΟ ΓΔ 408 0850 ἰπαἰςᾷ- 

μι : 

ὀἰογο, ροηογαίοηει) δ ΠΠοοἱ, ἱπογοηοηίη, θεϊποἰρίαπι, 

{πθην, πδήϊι6 ρα, αὐυΐθυδ ρα πι γογὰπη οπηηΐπὶ [π᾿ η48 - 

ὨΘΠΠῺ φΟΠδίδϊ. » (13) ΑΒ οηάι) οηΐ αἰςοραΐὶ ἃ 

νἱοιπιαγιπὶ ᾿υ τ ἷδ οἱ ἰοϑιϊου}}8 οἱ μυάοης 5 οἵ ᾿πμοάυ}]ὰ οἱ 

ΡΟ θι8 δίᾳιια οδρίία : πιὰ ἰπ|ῦὺ5 Ὀαβίῃ νοσδραὶ, αυοὰ 

Δ ΪΠπι8|18 εἶθ ἰλπηιϑη) (Ὁ πὐδιμΈ πίο ἱπηΐχᾶ 5115ἰδἴδγοηῖ, 56- 

Πογιοπὶ ἰοδίϊου!υ8 δίψα ρυάοιδ, δβθαυδ ΦΕΟΓγιπι 

ἐὰἃ Θμὲπι ἀυγὺ5 μομεῖγαϊ ; «πος οὐθἶα οἃ, 4 ποίδο 

«Ορογὰ ἢυ}} πὶ Δηπ18] φοηογδγοίυγ., ἰμυγθ θη πηθά }}8πὶ 

αυὰ Οὐπο 8. 8} π|8}} 8 ἱπογοπηθ ηϊ οδυδϑᾶπ) ργιρδίαγοί, 

Ῥγιποὶρίπλ ἀδηίαᾳυα ρΘ 68, οἀρυΐφυς ἤποι), φυοά ἰΐ8 ρο- 

{{5δ΄ πηυ τ ΟΟγρυ5 Γορογοίυς. Εδὶ»ἷδ Υογὸ δρᾷια δίαθδ ἰιὰ- 

Πηδ}}5. σαΓηΐθι.8 θα πο πι αι τηοποραΐ. (44) Βοίογα δαΐοιη 

ἰοῦ οὐυπηὶ ἰπἰογ χίϑϑ6, αυοά φυυπὶ μγίπηιι γογυπ) ῥγίμςἰ- 

θΐυπι δίᾳυθ οΥἶξο ὁοῃί γι αίδ ἐβθοηϊ, πιυϊΐδαυς δ5ἰηγμ! ἰῃ 

ἰδγγᾷ οομίυ8ᾶ ἰῃΐεΓ 86 οὐδ! υἰβδουΐ » 810] 406 οοπιρυϊγυΐδορηϊ, 

ρᾶυ]α[ίπη βίημυ!α ὀχογίδ δίᾳια ἀἰβογείδ βίπί, φυσι 4 βίη! 

οἱ δηϊπιδ]ἰα δία βδοηΐ οἱ ρἰδηΐδε ργουθη δϑθηΐ, ἰυπ} ἀδηγυιη 

χ οδάθηι ρυϊγοαϊῃθ οἵ Πιομίη65 Θχδίί ογίηΐ οἱ (δ αδ 6ΠΠ|0- 

γυεγίηί. Ου]ι8 ταὶ πιδηϊ(65(8 δἤπεγοι δι ἀγρυμηθηίδ. 5: αι δ 

θηἶῃ) (αὐᾶπὶ διιοάδι, ἀθπί θ8 4:6 οομίγί δ (ον θη ἐ 1.5 

8018 γδα ΐ8 ρα! τ ὀχροπδί οἱ μοδὲ δχΐϑυπν ἰδιμροΓίς 

ἰηΐογυδι!υῖι γοάοαΐ, ᾿π|δηΐ ΟΥΟΓΪδ ΟἄΟΓΟΠῚ πῃ 60 ρογεὶ- 

Ρἰοὶ : 8] αιηὴπβ δυίθπι 60 (ἘΠΊρογα, 400 ἴλθεθ Πογοῖλ δπὶ- 

ἴυπ|, μι] υ]υπὶ αυΐὶ Ποεγὶ ᾽πὶ πἰρσεϊοδηι 5 ἢ γδβ ἢοί 6 

ἰηνηίβουπι οἱ οροζουο οὐϊδείυην ἰγπιὶὶ ἀοίυαϊδὶ δίᾳφυθ ἰΐα 

ἀοίοβϑυπ) ἀἴ68 ηοπδρίηϊα σοπϑογναί, ἰ}Π] 4116 οἴούδυπ) γυΓ- 

δύ π) Ργοιηδί δία ορογουυπὶ (Ο]ῖ, Ἰοο0 (αἴλε6 δυξ ρυογυὶ 

ἐδρυΐ δυΐ τη} εὮγα ρυάοεπάυπι ἱηνεηΐεῖ. (45) δοὰ εἰ δι 8 

αυθυδιίίδπι δοδιϊποπάυπι ργϑοοϊ ρου δὶ, νοὶ συϊνα οἱ πλ}}]Ὸ 

εἴ υγίϊςα, οὐἰογί54:}6 δγθ πιδγίηΐβ Ομ ῃ 18. ϑοπροιρδυηι 

γοτΟ δα ου8, 4υὶΐ οἰ πὶ 8π|) νἱχογδηΐ, γοίδγοδι, ρεϊηυ πὶ αι- 

ἄἀδπὶ Εὐυρθογθυπὶ) 86 ζμϊ886 δβδθγθωβ, ἀοὶπάθ 4Ε{}}8]  ειη, 

(εγίο Ηεγηοίυπ), ᾳυδτίο Ρυγγυμι,, ἰδπάθπι γοργὸ Ῥγ Πα- 

δογϑίη. Ουΐδθυδ ἰ|}|6 δηίπιδπι ἰπηπηογίδ᾽ στ 6666 οεἰοπάορυδί, 

δίχιο οἷβ, 4] ρυγβοδιΐ ὁβδβεηΐ, ἱπ υἱίδθ Οἱ ἱπῇ δοίδθ πηθπο- 

εἴδη ρογυδηῖγθ. (46) Ριν]ϊοδορ δ) δυΐδα; ρτοϊίεμαίυν, 

οὐ)υ8 ἤηΐδ ογδξ, ἰῃμδιίδπ) ΠΟΌΪ8 πιοηίδε ἐχ Πυ)͵)υδηιοάϊ ἱπιρα- 

ἀϊπηοπίίδ νἱπουϊδαυο δβοίνεγα δίαυσ ἰῃ ᾿ἰογίδίδηι νἱπάΐοαγο, 
δὶ 408 ΠΟΠΙΟ ΟἸΠΠΪΏΟ 58η1π| Δαυΐδ νογυπηυθ ἀΐδοογα δι 

φιοούυηᾳυς ἰΔηάθπ) δοηδυ ροῦδρίοογο ροβδοῖ. Νὰπιὶ Π6η 5 οχ 

ἱρβίυϑ 96ηἰθης8 σμηοία σον πἰέ, σμποίαφμς αμαϊέ, οείονα 

διιγάα αἰφμα ἐἄσα. Ῥαγιϊοδίς δυίοηι ἀσπιῦπι ργοίιιιγα 

φιρράδηι) δι θοπ δ εδυμί. Αἀϊιϊ δουαί δυίεη) Θὰ ἱπυθηί δ [κι 5 

ει οἱ 5 ΡΓπημπ αυϊάδι 86 πιειρουπι βοηδὶπ) δὶ γογιῃὶ 

τοἰογπᾶγυπ) ο͵ υϑἀ δ 4086 βοπογίβ ἱποογρογθαγι πῃ), ρογροίιο 

δοουπάμπ, ἰἰοπ) αἴαυςα οοάεμ) πιοάυ 86 Πα οη(ίυη σοηίοπι- 

νἱαἰοῃοπ) ἀϑουσίδοίς δ, ἃ πηπυ ἰοτῖθυδ ογ 6 ργοβγο οπδ, 

7 
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προσθιῤάζων, μὴ συνταραχθεὶς τῇ ἄφνω χαὶ ἀθρόως 

μεταδολῇ ἀποστραφῇ χαὶ ἀπείπη διὰ τὴν τοσαύτην τε 
χαὶ τοσούτῳ χρόνῳ τροφῆς χαχίαν. (4) Μαθήμασι 
τοίνυν χαὶ τοῖς ἐν μεταιχμίω σωμάτων τε χαὶ ἀσω - 

υ μάτων θεωρήμασι (τριχῇ μὲν διχστατὰ ὡς σώματα, 
ἄνευ δ᾽ ἀντιτυπίχς ὡς ἀσώματα) προεγύμναζε χατὰ 
βραχὺ πρὸς τὰ ὄντως ὄντα, ἀπὸ τῶν μηδέποτε χατὰ 

ταὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἐν ταὐτῷ μηδ᾽ ἐφ᾽ ὁσονοῦν διαμε- 
νόντων σωματιχῶν τὰ τῆς ψυχῆς ὄμματα μετὰ τεχνι- 

10 χῇς ἀγωγῆς εἰς τὴν ἔφεσιν τῶν τροφῶν προσάγων, 

Δι᾿ ὧν ἀντειτάγων τὴν τῶν ὄντοις ὄντων θέαν μαχα- 
ρίους ἀπετέλει. Ἢ! μὲν οὖν περὶ τὰ μαθήματα γυ- 
μνασία εἰς τοῦτο παρείληπτο. 
ἀριθμῶν πραγματεία, ὡς ἄλλοι τέ φασι χαὶ Μοδέρατος 

15 ὁ ἐχ ΤΓ᾿αδείρων πάνυ συνετῶς ἐν ἕνδεκα βιδλίοις συνα- 

γαγὼν τὸ ἀρέσχον τοῖς ἀνδράσι, διὰ τοῦτο ἐσπουδάσθη. 

Μὴ δυνάμενοι γὰρ, φησί, τὰ πρῶτα εἴδη καὶ τὰς πρώ- 
τας ἀρχὰς σαφῶς τῷ λόγῳ παραδοῦναι διά τε τὸ δυσπε- 

ρινόητον αὐτῶν χαὶ ξδυσέξοιστον, παρεγένοντο ἐπὶ τοὺς 
20 ἀριθμοὺς εὐσήμου διδασχαλίας χάριν, μιμησάμενοι 

τοὺς γεωμέτρας χαὶ τοὺς γραμματιστάς. Ὡς γὰρ 

τοι τὰς δυνάμεις τῶν στοιχείων χαὶ αὐτὰ ταῦτα βου- 

λόμενοι παραδοῦναι παρεγένοντο ἐπὶ τοὺς χαραχτῇρας, 
τούτους λέγοντες ὡς πρὸς τὴν πρώτην διδασχαλίαν 

20 στοιχεῖα εἶναι, ὕστερον μέντοι διδάσκουσιν, ὅτι οὐχ 
οὗτοι στοιχεῖά εἰσιν οἱ χαραχτῆρες, ἀλλὰ διὰ τούτων 
ἔννοια γίνεται τῶν πρὸς ἀλήθειαν στοιχείων, (2) καὶ 

οἵ γεωμέτραι μὴ ἰσχύοντες τὰ σωματοειδῇ λόγῳ πα- 
ραστῆσαι παραγίνονται ἐπὶ τὰς διαγραφὰς τῶν σχη- 

80 μάτων, λέγοντες εἶναι τρίγωνον Δ τόδε, οὐ τοῦτο βου- 

λόμενοι τρίγωνον εἶναι τὸ ὑπὸ τὴν ὄψιν ὑποπίπτον, 
ἀλλὰ τὸ τοιοῦτο, καὶ διὰ τούτου τὴν ἔννοιαν τοῦ τρι- 
γώνου παριστᾶσι᾽ χαὶ ἐπὶ τῶν πρώτων οὖν λόγων χαὶ 
εἰδῶν τὸ αὐτὸ ἐποίησαν οἱ Πυθαγόρειοι, μὴ ἰσχύοντες 

80 λόγῳ παραδοῦναι τὰ ἀσώματα εἴδη χαὶ τὰς πρώτας 
ἀρχὰς παρεγένοντο ἐπὶ τὴν χατὰ τῶν ἀριθμῶν δήλωσιν. 
Καὶ οὕτω τὸν μὲν τῆς ἑνότητος λόγον καὶ τὸν τῆς 
ταυτότητος χαὶ τῆς ἰσότητος χαὶ τὸ αἴτιον τῇς συμπνοίας 

καὶ τῆς συμπαθείας χαὶ τῆς σωτηρίας τῶν ὅλων, τοῦ 
40 χατὰ ταὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντος, ἕν προσηγόρευσαν. 

χαὶ γὰρ τὸ ἐν τοῖς κατὰ μέρος ἕν τοιοῦτον ὑπάρχει, 
ἡνογμένον τοῖς μέρεσιν χαὶ σύμπνουν κατὰ μετουσίαν 
τοῦ πρώτου αἰτίου. (60) Τὸν δὲ τῆς ἑτερότητος χαὶ 
ἀνισότητος καὶ παντὸς τοῦ μεριστοῦ χαὶ ἐν μεταδολῇ 

46 χαὶ ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντος δυοειδῇ λόγον χαὶ δυάδα 
προσηγόρευσαν " τοιαύτη γὰρ χἀν τοῖς χατὰ μέρος ἣ τῶν 

δύο φύσις. Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι οὐ κατὰ τούτους μέν 
εἰσι, κατὰ δὲ τοὺς λοιποὺς οὐχέτι, ἀλλ᾽ ἔστιν ἰδεῖν χαὶ 

τοὺς ἄλλους φιλοσόφους δυνάμεις τινὰς ἀπολιπόντας ἕνο- 

ὅ0 ποιοὺς καὶ διαχρατητιχὰς τῶν ὅλων οὔσας, χαὶ εἰσί 

τινες χαὶ παρ᾽ ἐχείνοις λόγοι ἰσότητος χαὶ ἀνομοιότητος 

χαὶ ἑτερότητος. Τούτους οὖν τοὺς λόγους εὐσήμου 
χάριν διδασχαλίας τῷ τοῦ ἑνὸς ὀνόματι προσαγορεύου - 
σιν χαὶ τῷ τῆς δυάδος, οὐ διαφέρει δέ γε τοῖς αὐτοῖς 

((8Ὶ]1 Ἢ δὲ περὶ τῶν᾽ 

ἢ6 5018 δίφυσδ γορϑηςίὶπ πιιδίίοπα δυογίονιοίυς ὃς ὀδθδοθ- 

γαῖ οὐ ἰδηίδῃ) ἰδίηᾳπο ἀϊυϊυγηδηι πυϊτίμηοηίΐ ρεδτί δίδω. 

(47) Μαι(ιοιμαι οἷδ ̓ ἰίαχιο ἀἰϑοεὶ ρ "πὶ οἱ ἐροου]δίίοηΐθυ ἐπίες 

(ΟγΡρΟΓδ δίψις ἱποογρογθὰ πιδα 8 (ἐγ ρ οθη οηΐπι ἀἰεπδα- 

ΒΟ Π6Π) ΘΟΓΡΟΓΊΙΙΙ ἱπρίᾶγ ᾿δθθηϊ, 5δοὰ δὔβζιθ γοείεξεεν δ 

ἰδηαυδπι ἱποογρογοδ) τοϊαἱ ργοροχογοϊ δι οηΐ θα 5 μαυϊπένη 

υἱοϊναΐυγ δὰ σοπίοπιρί δίίοὨ6 πη δογυπὶ αὐδὲ τογὰ βυηὶ, δἀγίϊ- 

[οίοϑδ υδάδηι γαίΐοηθ πλθη 5 ΟΟΌ]ο05 ἃ γοραϑ οογροζγεῖς, 

Ὠυπαυδπὶ δθοιπὔὄυμ ἰάσπι ἀΐᾳι:6 οούσδπι πηοάο ἴῃ υ0 εοάσει- 

4116 Βίδίι! γ6] ἰδῃ{}}}} ΠΏ ραγδηδη( 5, δὲ] αἰ ππιθηίογοι 

ἀοβίαογίαπι δά υσεηδ. Οὐογυηι ορα οοηίεταρίδιϊ ο,δία δο- 

Γι), αυδ γεγο δυηΐ, ἰηἰγοάυοθηβ οιηΐπος ὕοδῖοα γοδὶιδι, 

ΜΔ νοι ἰοδγ ἢ) ΟΡ ἃγίϊυτ 58 ἰη ἤυης ποῖα δάἀμῃῖδο- 

Ὀαΐυγ, (48) Ὠοοίτίηδπι πυπιογογητι διιίοπι, υἱ ἑπίος δος 

Μοάεγδῖίιι5 Οδάϊδηυβ δἱΐ, φυΐ Ργ{Γιρογοόγυπι μἰδείίδ ;8- 

ἀδοῖπχ ΠΡ γα ὀγυ ἰ55π6 ΘΟ] Θχιδ οδὲ, δηο ΟὉ εδιεκδαι 

ὁχοοϊυδγυηῖί. Οὐυυπι οηΐπι ργίπη88, ἰμαυΐξ, (ογμδς., ρῥτίπις- 

486 ρτγϊποίρία ογδίίομθ ρογβρίσιια δχρ)οδγα ποημγεπί αἱ 
᾿πίεἰ!δοίυ οἱ οχρ!οδία αἰ οἶα, δά πυχηδγοβ ρει ζοεξίοεις 
ἀοοίγίμβΒ οδυβ88 ἙΟΠΠΙΣΕΓγΟ, βεοοπιοίγαβ δίᾳυς Πογδίογες 

ἱπιϊ [αἰ]. Οἱ δπίπ ᾿νΐ ΠΠ||6γᾶ5 οαγιιπχυο ρο(οείδίθε ἱγόϊ- 

ἴυγὶ δά ποίδ5 1185 οοπίυρίπηΐ , 0496 6 γ6} εἰ ᾿γίπηα ἀοςομάὶ 

εἰδιηθηΐα 6886 ἀϊοσυηΐ, ροσίθᾶ γογο ἀοοσοδξ, ποίδς ἐΠΠἊς ποῦ 

6586 Εἰεπ)θηΐδ, 8δ6ι} ἐΠ]δγιιπὶ ορεγὰ υϑγὰ εἰοσηθηΐδ οορβοεεὶ, 

(49) πἴᾳυδ φοοπιοίτδ,, φιιοὰ [Ὁγη)Δ8 ἱποογρογθᾶς νογὶς Ρεο- 
Ῥόπεγα ποη ροβϑυηΐ, δὰ ἤξυγαγυπι) ἀεδογὶ ρίίοπεβ οοηίυρίπαί, 
ἀϊοθηίαϑ μοσ Δ ἰγἰδηρυ]υπ) 6556, ποη αυοὰ ος ἱμδῦπι, φπαὶ 
8:}}} οου}]05 οδάϊξ,, ἐγίδη σι! απ) 6556 τε πὶ, βοὰ ἰβέυὰ, χυοι 
ἐὐυδηιοα! ἤρυγδηλ οὈ πεῖ, δίψα πος πηοάο ἰτέδηρτι!! βοῖϊο- 
ΠΕῈπ| ἰη(εγυηΐ : ἰά6πὶ ἰφ ιν εἰ Ργῃπδρογαὶ ἴῃ ργίπιὶς γδι θη ἕνας 
(ογπηίβαιιε ἔδοθγθ. Ούμπι εηΐἷπὶ ἱποογρογθᾶβ ἰὈγπηᾶς ἃς μτίπι 
ρυϊμοἰρία νϑγθβ ἰγδάθγο ΠΌς ροβϑοηΐ, δά ἀοιηοῃείγα[οζοωι 

ΡΘΓ ΠΌΠΙΕΓΟΒ ἙΟΠΙπβετυπΐ. Αἰηια ἰ(α υηϊίδίῖ5 φαϊάοτω εἰ 
ἰἀοη 818 δἴᾳι!8 Φηυ δ! (8118 γδιοηεπη οδυβοδιηηιια δηιίςδ 

οΟπϑρ γα οἢἷ8 δίαυθ τηυΐϊυδ) [δες οἢ 8 οἱ ςοπθεευδίϊοπις 

απ γογεὶ, βοουπάιμπι ἐάδπι δίφυα ϑοάδιη τηοάο 88 διδὺσπίϊς, 
ὉΠΠ1Π| ΔΡΡΘΙ Δθαπί : υπυπὶ οπίπι ΠΠ]υἀ, χιιοά ἴῃ ρμαγιϊςαϊδεί- 

05 ἑσοηβρίοἰΐαγ, [416 6βὲ, ραγίἰδυ8 υπΐίυπι οἱ ςοπερίγαπς οὗ 
ὈΓΪπιδδ Οδ 1888 ρΑΓ οἰ ρδ ΟΠ 6Πι. (50) Ὀἰνεγδι δὶς δυίοε 

δίαιιθ μου} |81}8.,. Ομηπίδαια αἰνίἀυϊ οἵ τυ! θεὲς δίφυε 

8|10 ἰοιρογα 8116 Γ 5656 ᾿δῦθη(ἰ8 ὈΪογπιοιη γαιοωθε δέπμ- 

τ γὙΟΟΔΌΔΠηϊ : πδηι εἴ ἱπ γε θη}8 ραγίἰευϊδείδυι5 δἰ ἐ5 οἰμε: 

ῃδίυγα ο85ῖ. ΝΕΑΘΘ ΓΑΙ Π68 ἰδίδὸ ἃ Ρυπδρογίοἷδ εοἰυχῃ 

διποβουπίυγ, δν 1118 γεγο ΠΟΙ ἰΐθπη, βεὰ εἰ οδίδγοας ρι]ο- 

ΒΡ] Ι05 ροίοη[ἰ48 ᾳυδοάδην υπἰ{ἰν88 ἴφια υπίγογεα οοηί- 

ποη[65 γε αυΐϑθ6 Υἱάδπλι8, δυπίψφυα ἃρυὰ πο5 φυόχιηε γαίϊο- 
Π658 4 8Π} 8541} [}5 εἰ ἀ 55, Π}}}ΠΠ υἀ ἰδ δἴχυο ἀϊτοτεια- 

156. Ηδβ ἜΓρο Γδίἰοπθϑ, υἱ ἀοοδηαϊ πιο ρεγερίοινβ πιδρὶς 

ε586ΐ, υπ141|5 ἀίηυδ Ὀϊημαγὶ ποιὶπα Ὡρρεϊαγῃηΐ, Ὠὲ ] δα. 

ἴοπὴ 8}1.1 605 αἰεγί, δἰγθ Ὀϊογπθ δἰνα ἱμϑρυδῖς οἶσε 
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ἢ δυοειδὲς ἢ ἀνισοειδὲς εἰπεῖν ἢ ἑτεροειδές. (61) Ὁμοίως 
δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀριθμῶν ὁ αὐτὸς λόγος" πᾶς γὰρ 

χατά τινων δυνάμεων τέταχται., Πάλιν γὰρ ἔστι τι 
ἐν τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ἔχον ἀρχὴν χαὶ μέσον καὶ 

δ τελευτήν χατὰ τοῦ τοιούτου εἴδους καὶ χατὰ τῆς φύσεως 
τὸν τρία ἀριθωὸν χατηγόρησαν. Διὸ χαὶ πᾶν τὸ με- 
σύτητι προσχεχοημένον τριειδὲς εἶναί φασιν. Οὕτως 

δὲ χαὶ πᾶν τὸ τέλειον προσηγόρευσαν. Καὶ εἴ τί ἐστι 
τέλειον, τοῦτό φασιν ἐχείνη τῇ ἀρχῇ προσχεχρῆσθαι 

ἴυ χαὶ χατ᾽ ἐκείνην χεχοσμῇσθαι" ἣν ἄλλως μὴ δυνάμενοι 
ὀνοιάσαι τῷ τῆς τριάδος ὀνόματι ἐπ᾽ αὐτῆς ἐχρήσαντο, 
καὶ εἰς ἔννοιαν αὐτῆς βουλόμενοι εἰσαγαγεῖν ἡμᾶς διὰ 
τοῦ εἴδους τούτου ταύτῃ ἤγαγον. Καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
δ᾽ ἀριθμῶν ὃ αὐτὸς λόγος. Οὗτοι οὖν οἷ λόγοι, χαθ᾽ ὧν 

ἴ6 οἱ ῥηθέντες ἀριθμοὶ ἐτάγησαν. (2) Καὶ οἱ ἑξῆς πε- 
ριέγονται ὑπὸ μιᾶς τινος ἰδέας χαὶ δυνάμεως, ταύτην 

δὲ δεχάδα, οἷον δεχάδα, προσηγόρευσαν. Διὸ καὶ 
τέλειον ἀριθμὸν τὸν δέχα εἶναι λέγουσιν, ἁᾶλλον δὲ 
τελειότατον ἁπάντων, πᾶσαν διαφορὰν ἀριθμοῦ καὶ 

40 πᾶν εἶδος λόγου χαὶ ἀναλογίαν ἐν ἑαυτῷ περιειληφότα, 
Εἰ γὰρ ἣ τοῦ παντὸς φύσις χατ᾽ ἀριθμῶν λόγους τε χαὶ 
ἀναλογίας περατοῦται, χαὶ πᾶν τὸ γενόμενον καὶ αὖξα- 

νόμενον χαὶ τελειούμενον χατ᾽ ἀριθμῶν λόγους διεξάγει, 
πάντα δὲ λόγον χαὶ πᾶσαν ἀναλογίαν χαὶ πᾶν εἶδος 

5» ἀριθυοῦ περιέχει ἧ δεκάς, πῶὺς οὐ χαὶ τέλειος [ ὃ δέχα 

ἀριθμὸς} λέγοιτο αὕτη ; (53) Ἡ μὲν δὴ περὶ τῶν ἀριθμῶν 
πραγματεία τοιαύτη τοῖς Πυθαγορείοις, καὶ διὰ ταύτην 
τὴν πρωτίστην οὖσαν φιλοσοφίαν αὐτὴν συνέβη σόε- 
σθῆναι, πρῶτον μὲν διὰ τὸ αἰνιγματῶδες, ἔπειτα διὰ 

80 τὸ χαὶ τὰ γεγραμμένα Δωρίδι γεγράφθαι, ἐχούσης τι 
χαὶ ἀσαφὲς τῆς διαλέχτου, χαὶ μηδὲν διὰ τοῦτο ὗπο- 

νοεῖσθαι χαὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτῆς ἀνιστορούμενα δόγματα ὡς 

νόθα χαὶ παρηχουσμένα, τῷ μὴ ἄντιχρυς Πυθαγορι- 

κοὺς εἶναι τοὺς ἐχφέροντας ταῦτα, Πρὸς δὲ τούτοις 
86 τὸν Πλάτωνα χαὶ ᾿Δριστοτέλη, Σπεύσιππόν τε χαὶ 

Ἀριστόξενον χαὶ Ξενοχράτην, ὥς φασιν οἱ Πυθαρόρειοι, 
τὰ μὲν χάρπιμα σφετερίσασθαι διὰ βραχείας ἐπισχευῆς, 
τὰ δ᾽ ἐπιπόλαια χαὶ ἐλαφρὰ καὶ ὅσα πρὸς διασχευὴν 
χαὶ χλευασμὸν τοῦ διδασχαλείου ὑπὸ τῶν βασχάνως 

40 ὕστερον συχοφαντούντων προθάλλεται, συναγαγεῖν χαὶ 
ὡς ἴδια τῆς αἱρέσεως καταχωρίσαι. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν 
ἀπέθη ὕστερον. (4) Πυθαγόρας δ᾽ ἄχρι πολλοῦ κατὰ 
τὴν Ἰταλίαν οὕτως ἐθαυμάζετο, αὐτός τε καὶ οἷ συνόντες 

αὐτῷ ἑταῖροι, ὥστε καὶ τὰς πολιτείας τοῖς ἀπ᾽ αὐτοῦ 
45 ἐπιτρέπειν τὰς πόλει. Ὀψὲ δέ ποτε ἐφθονήθησαν 

χαὶ συνέστη χατ᾽ αὐτῶν ἐπιδουλὴ τοιάδε τι. Κύλων 
ἀνὴρ Κροτωνιάτης χατὰ μὲν τὸ γένος χαὶ δόξαν προ- 
γονιχὴν χαὶ βίου περιουσίαν πάντας ὑπερδάλλων τοὺς 
πολίτας, χαλεπὸς δ᾽ ἄλλως καὶ τυραννιχός, τῇ τε τῶν 

50 φίλων περιθολῇ χαὶ τῇ τοῦ πλούτου δυνάμει πρὸς ἰσχὺν 
ἀδικημάτων χρώμενος, οὗτος τῶν τ᾽ ἄλλων ἁπάντων, 

ἃ ἐδόχει χαλά,, ἑαυτὸν ἠξίου, ἡγεῖτο δὲ χαὶ τῆς Πυ- 
θαγόρου φιλοσοφίας ἀξιότατον εἶναι μετασχεῖν. Πρόσεισι. 
τῷ Πυθαγόρα ἑαυτὸν ἐπαινῶν καὶ βουλόμενος συνεῖναι 

ἀϊνεγβίπιοάυπι ἀϊοδίυγ. (51) Αἰ4}}6 ἐδάθπι σείθγογιπι φυο- 

408 πυϊηῃθγογη ΓΔΙΐΟ 65} : βίῃ μη} } οπΐπι χπδγυηάδιῃ ροίδη- 

ἰἰάγπι ἰοσυπη δυδιϊποπὶ. Εἰεπηίπι ἰῃ γογύυηὶ παίυγα δἰφυίά 

Ὀγίποῖρίο οἱ πιράΐο οἱ ἤῃε ργιβάϊυπι οβέ : [Δ}} (Ὀγπηϑ δίᾳυθ 

ηδίμπγιο ἰογδγ ΠῚ πυπιθιι πὶ δἰ {γε Ὀδη!, ἰάθοαυθ φυοὰ- 

οὐ η406 πηράϊιπι 4! υϊὰ Πδῃδῖ, ἰγ!Ογηα ἀϊοοθδηξ 6886, [18 

εἰΐδην οἴἤπα ρεγίοσίυπι ἀρρο! δθδηῖ. Ουοάᾳι6 μογίξείυπι 

δ'ζ, "οο ἢΠ0 ρυϊπεὶρίο υἱἱ ᾿υχίδααο ἰὰ ἔρδυπι Ἔχογηδίυηι 6550 

ἀϊευηῖ. Θιιοά φυυπὶ 8|}6Γ Δρρεῖϊδγθ θη ροβδβοηΐ, ἰογηδεὶϊ 

ποπιΐπα ἰῃ ΘΧργίπηοπὰο 60 υἱοραηΐαγ, αυυηχια δὰ ἢΠἰυς 

οορηἑ ΟΠ 6 Π} ΠΟῸ8 μογοοια ΘΟΏΔΓΘΗ(Γ, ΡῸΓ 8ης (ΟΓΏΔΩ 

60 ἀυοερθαηΐί. Αἴσιι δδάδθπ, ὧδ ςεἰογί χυοαυθ πυπιογὶβ 

Γδίϊο δὶ. Ηδφ ἰφίίυν γί οηθ8 δυηΐ, ϑεουπάππ) 40188 ργεραϊοιὶ 

πυτηογί ΟΓἀΐΠ6 800 οἰ ΠΟοΔΌδηΐυΓ, (52) 568 οἱ φΘοαυοηΐα68 

δι. υπᾶ 4φυδάδϑῃ) (Ὀγηηἃ δί4ι.6 ροί(οϑίδία οοπιργοοπάυπίαγ, 

4ηυδπὶ ἀδοδάδθῃι, αὐυδοὶ ἀδοϊδάδιη, (οὐ ργο πδίοηθπ,}) 

ΔρρΕ Δ θαπί. [᾿ἀοοᾳυὲ ἀδπδιίιπι ΠιΠΊΘΓΙΙΠ) ρΟΓΙΘΟΙΜΙΠΊ 6886 

δἰυπί,, ἱπηΠ10 Πυ ΠΔΟΓΟΓΙ ἢ) Οπληΐυ πὶ ρογίθοί ἰϑδέ μι], ΟΠΠΠΟΠῚ 

Βυϊηθίογυη) αἰΠογθη ἰδπη, ΟἸὨΠ 6546 γδίίομι πη βρθεῖθα 

δίχα! ρογρογίίοθ8 ἰῃ δ6 ΘΟπιργοίμοπἀθηίθ). Νδη) δὶ υηΐ- 

γοΓΒΙ πδίιγϑ "χίδ Ὠυ γΟτυΠ) γα οπος ργορογ οησϑα06 ἀὁ- 

βοίϊίζυν, δίφυς οπηθ αυοΐά ἢὲ, ᾳφυοάᾳχυθ διφοίυς δα ρογῆ- 

οἰἶυν, [υχίδ πυϊηεγογιπ) Γαι ομθα ῃγοσαοάΐξ, οἱ ἀδηδείυϑ 

ΟΠΊΠΘΙΝ ΓΔΙΪΟΏΘΙΙ, ΟΙΠΠΟΠΊ40υ6 Ργορογίίοηοπι δὲ οὐποίδδ 

υτηθγὶ βρθοῖθβ ΘΠ] Θο  υγ, 4ιοΠ)οο ΠΟΙ 'ρ56 ἀθπδγίυϑβ 

ὨῸΠΊΘΓῸ3 ρογίδοϊι 8 ΔΌΡΟΙ ον (53) Αἰᾳυδ ᾿ιῤιδιμοαῦὶ 

αυλάθπι υδ08 ογαὶ ΔΓ ΠΠΠ͵6 [065 ἀρ ΡυΓΑζογθΟβ, δίαυθ 

οὗ δπὸ ἔρβᾶπ) αυοαῦα ργπηᾶγίδπι ΡΥ Πδρογθογυηι Ὀ}]1080- 

Ρίδπι Θχϑίϊρυΐϊ οοηζρὶἑ, ργί πηι ΟὉ 6}05 οὐδουγίδίεπι, 

ἀεοίηάο ᾳυοὰ σοπιμπηηοηίαγία ἰρβογὰπ) ἀογίοα βογίρίδ ογδηΐ, 

υῶ αἰα᾽οοίι.5 οἵ 'ρβ8 δ᾽ συϊά οδεσυγί 8158 ναὶ, δίᾳυο ἂὺ 

ρ88 ἰγδα 8 ργρβοορίδ ἰ'βδῆς οὗ εδυδββϑπ) ἰδησιδηι βρυγία οἱ 

ΤΏ8]6 ρογοορίδ πὶ ἢ} }} ΠΑ θοῦ, ᾳυΐδ προ ἰΐ, φυΐ ἰῃ τυϊχι5 δὰ 

Ργοίογοθδηίϊ, νεγὶ Ρυ Παροῦὶοὶ ογδηῖ. Αοοδάϊϊ, 4φυοά Ρ]αῖο 

οἱ Αγίβίοίϑϊεβ οἵ δρουβθίρρυβ οἱ Αγιβίοχθηυβ οἱ Χοποογδίθβ, 

υἱ Ργιπδρογαὶ δίιηΐ, υἱ}}}αϑ πη 4} Δ6Π| ΡΓῸ δυ}8 νϑηά[δ- 

τυηΐ, Ρδ}ο]8 αυϊδυβάδπι ἰπηπλυΐδί}5, νυϊρδγίδ διιίθε ἃς 16- 

Υἱοῦ οἱ αυϑούπαιο δὰ βυρυογίοπάδηι, δίψυς ἰγγἀδηάδπ) 

Ρυ(Ὠδρογουγὺπι ΒΟ οἶδη) ΔῸ ἰην 5 οἱ δ᾽ υπιηΐδίογ Βυ8 ρο8- 

(ο8 ὀχοορ ίδίδ βυηὶ ΟΟἸἸοσογυηὶ οἱ τ δοοίδα οὐυδ ργοργίὶἃ 

γε! αυεγυπί. γεγυπι) ἢΟΟ ροδῖθδ οοης ᾽ξ. (54) ΡΥΓΠΙΔρΌΓας 

δυίοῃ) 'ρ56 οὔπὶ (Απι γί 08 ἀΐὰ ἰη 118}}8 ἰδη[8 ἰῃ δάιηἶγα- 

ἰἰοπο ἴωἱξ, υἱ οἰν Δ[65 ἀἰδοίρυ} 5 6}}8 γεβρυ οδ8 γοροπηδ8 

σοπηπι ἰοτοοϊ. ὅόγοὸ ἀοπηυπὶ ἰη ἱηνίἶδπὶ ἱπουγγογυηΐ οἱ 

ἰη5ἰἀ:80 ἐραὶβ δὲ γδίίομο εἰγυοῖδ δυηί. Ογίο Οτγοίοῃϊδίαβ, 

ξέπογα αιΐάοηι οἱ πιδῥογυπι αἰογία ορίδυδᾳυθ (δοῖϊα ἰοἴΐυ8 

εἰν 1818 ργίποορβ, οεΐογυπ) τογὸ ἱπιρογίυηυβ ὨοΠΟ δίᾳυδ 

ἱπιρογίοβυιϑ, φυΐιθ διηίοογυπι οορίδ, αἰ νἰγυπηα4ι6 ρμοΐθη- 

16 δὰ φυδη)νί5 ἱπἰυγῖδηι μογροί γδηάδη αὐυυϊογοίυγ, ἰ8 φυυη) 

οοἰογὶβ ργεοοϊδγδ γοῦυδ οὐγηΐδυςᾳ αἰ ΒΗ.) 5686 οχἰ δι ἰπηαθαῖ, 

ἴυπι ἀἰφηϊδοίπηυπι ᾿υὐϊοδυαΐ, φυ Ργιδαογίςς μἱ}Πϑορὶ ἐπ: 

δβεγὶ δογοίυγ. ΑἼοδάϊξ ΡγβΠιδρογᾶπι δοηνοίρϑυ 1} ργα]- 

6Δ}8 οἱ Το γογβα ἰο πο" ο᾽05 ἐχροίσπηδ, δι {Π|6 φυπῦ Ποπεἑοὐν 
“2, 

ν 
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αὐτῷ, ὃ δ᾽ εὐθὺς φυσιογνωμονήσας" τὸν ἄνδρα χαὶ 
ὁποῖος ἦν συνιδὼν ἐχ τῶν σημείων, ἃ διὰ τοῦ σώματος 
ἐθγρα τῶν προσιόντων, ἀπιέναι ἐκέλευσε καὶ τὰ ἑαυτοῦ 
πράττειν. Τοῦτο τὸν Κύλωνα οὐ μετρίως ἐλύπησεν 

ὥσπερ ὑθρισμένον χαὶ τὰ ἄλλα χαλεπὸν ὄντα καὶ ὀργῆς 
ἀχρατῇ. (56) Συναγαγὼν οὖν τοὺς φίλους διέθαλλε 

τὸν Πυθαγόραν καὶ παρεσχεύαζεν ὡς ἐπιῤδουλεύσων 

αὐτῷ τε χαὶ τοῖς γνωρίμοις. 'Γοὐντεῦθεν δ᾽ οἵ μέν 
φασι τῶν ἑταίρων τοῦ Πυθαγόρου συνηγμένων ἐν τῇ 

ιῦ Μίλωνος οἰχίᾳ τοῦ ἀθλητοῦ, παρὰ τὴν Πυθαγόρου 
ἀποδημίαν (ὡς γὰρ Φερεκύδην τὸν Σύριον, αὑτοῦ δι- 
δάσχαλον γενόμενον, εἰς Δῆλον ἐπεπόρευτο, νοσοχο- 
μήσων αὐτὸν περιπετῇ γενόμενον τῷ ἱστορουμένῳ τῆς 
φθειριάσεως πάθει χαὶ χηδεύσων ) πάντας πανταχῇ 

16 ἐνέπρησαν αὐτοῦ τε χαὶ χατέλευσαν 2) δύο ἐχφυγόντων 
ἐκ τῆς πυρᾶς, Ἀρχίππου τε χαὶ Αύσιδος, ὥς φησι 
Νεάνθης, ὧν ὁ Δύσις ἐν “Ελλάδι ἤχησεν, ᾿Επαμινώνδα 
τε συγγέγονεν, οὗ καὶ διδάσχαλος γέγονε. (66) Δι- 
χαίαρχος δὲ χαὶ οἱ ἀχριθέστεροι χαὶ τὸν Πυθαγόραν 

340 φασὶ παρεῖναι τῇ ἐπιδουλῇ " Φερεκύδην γὰρ πρὸ τῆς 
ἐχ Σάμου ἀπάρσεως τελευτῆσαι, τῶν δὲ ἑταίρων ἀθρόους 
μὲν τετταράχοντα ἐν οἰχία τινὸς παρεδρεύοντας ληφθῆ- 
ναι, τοὺς δὲ ἄλλους σποράδην χατὰ τὴν πόλιν ὡς 

ἔτυχον εἰς ἄστυ διαφθαρῆναι. Πυθαγόραν δὲ χρατου- 
5 μένων τῶν φίλων τὸ μὲν πρῶτον εἰς Καυλωνίαν τὸν 

ὅρμον σωθῆναι, ἐχεῖθεν δὲ πάλιν εἰς Λοχρούς. Πυθο- 
μένους δὲ τοὺς Λοχροὺς τῶν γερόντων τινὰς ἐπὶ τὰ τῆς 

χώρας ὅρια ἀποστεῖλαι, τούτους δὲ πρὸς αὐτὸν ἀπαν- 

τήσαντας εἰπεῖν" « ἡμεῖς, ὦ Πυθαγόρα, σοφὸν μὲν 
80 ἄνδρα σε χαὶ δεινὸν ἀχούομεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς ἰδίοις 

νόμοις οὐδὲν ἔχομεν ἐγχαλεῖν. αὐτοὶ μὲν ἐπὶ τῶν 
ὑπαρχόντων πειρασόμεθα μένειν, σὺ δ᾽ ἑτέρωθί που 
βάδιζε, λαθὼν παρ᾿ ἡμῶν εἴ του χεχρημένος τῶν 
ἀναγχαίων τυγχάνεις. ν ᾿Κπεὶ δ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν Λοχρῶν 

86 πόλεως τὸν εἰρημένον ἀπηλλάγη τρόπον, εἰς ᾿'Γάραντα 
πλεῦσαι, πάλιν δὲ χἀχεῖ παραπλήσια παθόντα τοῖς 
περὶ Κρότωνα εἰς Μεταπόντιον ἐλθεῖν. [Πανταχοῦ 

γὰρ ἐγένοντο μεγάλαι στάσεις, ἃς ἔτι χαὶ νῦν οἷ περὶ 
τοὺς τόπους μνημονεύουσί τε χαὶ διηγοῦνται, τὰς ἐπὶ 

40 τῶν Πυθαγορείων καλοῦντες. Πυθαγόρειοι δ᾽ ἐχλή. 
θησαν ἣ σύστασις ἅπασα ἣ συναχολουθήσασα αὐτῷ. 
(62) ᾿ἢν δὲ τῇ περὶ Μεταπόντιον χαὶ Πυθαγόραν αὐτὸν 
λέγουσι τελευτῆσαι, καταφυγόντα ἐπὶ τὸ Μουσῶν ἱερόν, 
ἐν σπάνει τῶν ἀναγκαίων τεσσαράχοντα ἡἥυέρας δια- 

4Ὁ μείναντα. ΟἿ δέ φασιν, ὅτι τοῦ πυρὸς νεμομένου τὴν 
οἴκησιν, ἐν ἢ συνειλεγμένοι ἐτύγχανον, θέντας αὑτοὺς 

᾿ εἷς τὸ πῦρ τοὺς ἑταίρους δίοδον παρέχειν τῷ διδασχάλῳ, 

γεφυρώσαντας τὸ πῦρ τοῖς σφετέροις σώμασι, διεχπε- 
σόντα δ᾽ ἐκ. τοῦ πυρὸς τὸν Πυθαγόραν διὰ τὴν ἐρημίαν 

[0 τῶν συνήθων ἀθυμήσαντα ἑαυτὸν τοῦ βίου ἐξαγαγεῖν. 
Τῆς δὲ συμφορᾶς οὕτως χατασχούσης τοὺς ἄνδρας συν- 

εξέλιπε καὶ ἣ ἐπιστήμη, ἀἄρρητοᾷ ἐν τοῖς στήθεσιν ἔτι 
φυλαχθεῖσα ἄχρι τότε, μόνων τῶν δυσσυνέτων παρὰ 
τοῖς ἔξω διαμνημονευομένων. Οὔτε γὰρ τοῦ Πυθα- 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΒΙΟΣ ΠΙΘΑΙῸΡΟΥ 

πδίυγδηι σοη ηυ0 σχρίογαϑοοί δίχιο οχ ἱπιϊ εἰ 5, 4.25 δὲ 

δεσο δη[τἢ σογρότγὸ σδρίαἹγαΐ, 40.4}} ἱπσοπίο δορί ψογερδιῖ»- 

50ῖ., 10.851} ρου ἀγα οἱ δ}5 δ] γὸϑ ἀρόογῦ. [4 πὸπ πἰρ-ὶ 

ἀἰοογιίογ, φυδϑοὶ οοη υπ|ο} 18 αἴροίηα οϑλοί, συ οπϑῖσι ρΌΓαΙσΞΗ, 

υἷγιη οἱ «1185 ἱπιρογίιπι οἱ ᾿γπὶ τοπίίπογο πρβείσην 

(5) σοδοιῖβ ἰρίαγ ἴῃ ὑπυπὶ Δηοῖ ΡΥ Γιᾶρογασι τι πιϊπδγί 

σαθἷὶ οἱ ἰπ5} 145 ἱρδὶ δ υβ416 αἰδοῖ ρη}}5 ρΡάγᾶγο. Ἂς ργοιηής, 

1 πΠοηπ0}} γο(ογιηΐ, ΡΥ. ΕΠ ᾶσογθ (Δι ᾶτοϑ ἰη ΜΙΟΏ 5 δι ἱσῖΣ 

«οὐ ἴθι18 οοηβγορδίοβ, δυβοηίο ἔπ Ὀγ  άσογα ( πᾶπὶ δὰ ΡΒο- 

γοογάοσηι 5γγίυπι, 400 ργδοορίογο οΟἰἷπὶ ογᾶξ ϑυ5, Ὠείεα 

ἀἰδοοββϑογαῖ, υἱ ροσίοι τὶ τηόγθο αυθπὶ γοσδηΐ οοτγορίτε 

Ἰοναγοί ουγᾶγοίᾳυθ ), ΟἹ Π08 ἰσῃθ ἱπηπηΐθθο ςοιμαβαβεογυπὶ 

εἱ Ἰαρ᾽ ἀΐδυ5 οὐγιογυπί, ἀποθυ8 ἰδ) χ ἰποοηάίο εἰδρείς, 

ΑὙΟΠίρροΟ οἱ [,γ5]46, υἱ ΝοδΔηΓ[[168 δ'(, αυογάη {ἃγ9ὲ35 ἰὰ Οτει- 

οἰδπὶ ἀοϊαίυϑ δὰ Εραπιποηάδιίη 56 δρρί!ουϊξ, ου)ὺ5 οἱ ργω- 

σορίογ (δοίι)5 ὁοϑί. (56) δοὰ Π᾽οδδγοίυβ οἱ δος υγαίιογαοϑ δυ- 

οἰοτγοδίρϑιπαυοαιο Ρυ ΠΑ σογᾷπ) ἰη51}}}8 ἰ8ι}8 δι! [586 δ αδὲ: 

Ρῃοτγοογάθη δηΐη) ἰδίη δηίθαυδηι ϑᾶῖηο ἀϊβοσεξίοδοί ὁπεὸ 

πιογίυυπι,, 6χ (Δι 1 γὶ "115 δυίΐοπη αυδάγαριπῖδ ᾳφυξάοπ οἐτπαὶ 

ἷῃ ἀοπιο αυδάδπι ἰηβιἰϊ 9 εἰγουμηνοηΐοθ, τοὶ πος τόσο, 

4ι0πὶ δὰ υὑγθθδηϊ δοοοβϑίβϑοηϊ, βρᾶγδ πη ἴῃ εἰν δίθ ἰπίογεε:- 

ρίας! 6856. Ργ(ΠδΟΓΔΠῚ 8016} ΠΟΙ ρΓΘἤ ΘΟ Π515 δηγ οἷς Ὠεὶ πη α) 

'π σδυϊοηίιπι ρογῖιπ ΟΠ 556, ἰηἀς ἔζσγος ΓΙΓΞΌΣΩ τ 

οοηί} 1556. Οὐ δυάϊΐο [,ΟΟγθη :65 ὁχ βοηϊογίθυς δἰ ηθοί δὶ 

ἤῃ68 βι185 γοσίοπὶ» πιἰβἰθδ6,, οβ416 [8 δι1πὶ 6556 δἰοουίΐος : 

« Π0Β αυΐάδιι, ο Ργίπδροτα, ἴὰ βδρίθηΐοπη πηδριΐχυς ἱδρε- 

ὨΪὶ Υἱγι} πὶ 6586 81 ͵π|88, 566} ἰη ἰ6σῖθυ5 ποσί γὶβ ἢ}}}}} παῦοεπας 

4ιιοὰ γοργο δηάὶ ροϑϑὶ(. ἰΦοΟΠ116 ΘΔ5 ΒογνΆγο σοι Όν, ἴν 

γόΓῸ [10 ᾳυοσιηηὺς θ᾽ δοι ον 8}},{0., αἴφηις δεοεῖμα ἃ δοῖν:, 

δὶ 418 ΓΟΓΌ ΠῚ Πποοοϑϑδγίαγι τη ̓ μ] 568... [{ἃ το] ςία ἴρεζεθ- 

δίυῃι οἰν (416 Ταγοηΐίυη) Πᾶν σᾶβδα, αὐτηυς ἰδέ είς μίσο 

ἴδγο οἱ ΓΌΓΡΙ8 ουθηϊββοί, φορά Οτγοίομθ, Μοείδροηϊηπι τὸ- 

ηἶδβ86. ὕδίᾳιυο οηΐπὶ πηᾶρπδ 50} 0Π05 ἰην δ αογαπῖ, συδγηαι 

οἰϊδιηπῦπι ἰπάϊοηδ: τπηδηἰοποηὶ (Δοϊπηΐ, Ῥγιπασογοογιπη 

ἰοπίρογε δοίδϑ 68 Δρρεϊ᾽δηίε8. ΡΥ (Πδσογοὶ Θἢ πὶ τοσδθοδίαι 

(οἵδ ᾿|1|8 (Δεἰΐο, 4υδ" 6}118 ραγίοβ δοη οαί γΓ. (57) Οοίεσιπη 

ἰῃ Μοίδροηϊ πᾶ γορίοηθ ἰρουπὶ ΡΥ ΓΠαρΟΓδπὶ Οὔ ϊπδο ἀϊςσοί, 

{υθπὶ δά Μιρδαγαη) Ὡρά6πὶ οοηίυ θη υἱοίυ5 ἱπορέδι μὰ 

αυδάγαρίηϊδ ἀϊ68 διυιβίίπι 5εοί. ΑἸ} δυίοιη γοίεγωμῃϊ, φυσαι 

ἀοπλιϑ 1|14, 'ῃ φυδηι ἰγτοαυοηίο5 ἐοηγνοηογαῃί, ἰσαο ὑτδ:- 

σταγοῖ, (Δ.}}} 868 βοπηοίῃ805 ἰῃ ἰρΌοπι ΠιἰοὨ δ πρλσιπῖγο 

811.0 Οχίίυ πὶ ρΟΓ 856, ΠΟΓΡΟΓΌυ.35 5015 ρυηῖο μοῦ ἰξῖνοδι 

βίγδίο, ΡυΓ Πᾶσογδπ γΓῸ αχ ἱποδηάϊο οἰλμβιπι, (δεπι γῆν 

οπηηΐυ5 ἀφο υἵυ.πὶ υγϑὸ δηϊηΐ ᾿ατογὸ δοπιοί ρσῦπι ὁ τἰτὶς 

8:1511}}18566δ.0. Ὑἱτγί δυΐοπι ἰξ(18 ἴδο οδἰδηι 86 ὀρργθικὶβ δο- 

(οοἱξ οἰϊαπὶ υὴ8 οὑπὶ οἷ8 50 θη |8, 4υάπι υσυςιο ἴῃ ροεῖο- 

γτὶρυς9 γτοοοῃάἰδπι οἰοιοιἀίογδηξ, ργιοῖοῦ σχυδήδλην ἱπίε!!οῖυ 

ἀἰ ΠΟ", 4ια ἀρυ ὀχίογοβ οἰγουπιογοθαηίγ. Νοήηπο ομμα 
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ὕορου σύγγραμμα ἦν, οἵ τ᾽ ἐχφυγόντες Λύσις τε χαὶ 

Ἄρχιππος, καὶ ὅσοι ἀποδημοῦντες ἐτύγχανον, ὀλίγα 
διέσωσαν ζώπυρα τῆς φιλοσοφίας, ἀμυδρά τε καὶ δυσ- 
θήρατα. (68) Μονωθέντες γὰρ χαὶ ἐπὶ τῷ συμύάντι 

5 ἀθυμήσαντες διεσπάρησαν ἄλλος ἀλλαχοῦ, τὴν πρὸς 

ἀνθρώπους χοινωνίαν ἀποστραφέντες. Διευλαθούμενοι 

δὲ μὴ παντελῶς ἐξ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο τὸ φιλοσοφίας 
ὄνομα γχαὶ θεοῖς αὐτοῖς διὰ τοῦτο ἀπεχθάνωνται, ὗπο- 
μνήματα χεφαλαιώδη συνταξάμενοι, τά τε τῶν πρεσόυ- 

10 τέρων συγγράμματα καὶ ὦ ὧν διεμέμνηντο συναγαγόντες, 
χατέλειπεν ἕκαστος οὗπερ ἐτύγχανε τελευτῶν, ἐπισχή- 
ψαντες υἱοῖς ἢ θυγατράσιν ἢ γυναιξί, μηδενὶ δοῦναι 
τῶν ἐχτὸς τῆς οἰχίας, αἱ δὲ μέ χρι πολλοῦ χρόνου τοῦτο 

διετήρησαν, ἐχ διαδοχῆς τὴν αὐτὴν ἐντολὴν διαγγέλ- 
ιὉ λουσαι τοῖς ἀπογόνοις. (9) Ἰεχμηρόμεθα δὲ, φησὶ 

Νιχόμαχος, περὶ τοῦ μὴ παρέργως αὐτοὺς τὰς ἀλλο- 
τρίας ἐχχλίνειν φιλίας, ἀλλὰ πάνυ σπουδαίως περι- 

χάμπτειν αὐτὰς χαὶ φυλάττεσθαι, χαὶ μὴν περὶ τοῦ 
μέχρι πολλῶν γενεῶν τὸ φιλιχὸν πρὸς ἀλλήλους ἀνέν- 

40 δοτον αὐτοὺς διατετηρηκέναι, χαὶ ἐξ ὧν Ἀριστόξενος 
ἐν τῷ περὶ τοῦ Πυθαγόρου βίου αὐτὸς διαχηχοέναι 
φησὶ Διονυσίου τοῦ Σιχελίας τυράννου, ὅτ᾽ ἐχπεσὼν 
τῆς μοναρχίας γράμματα ἐν Κορίνθῳ ἐδίδασχεν. Φησὶ 
δ᾽ οὕτως. Οἴχτων χαὶ δαχρύων, χαὶ πάντων τῶν 

4 τοιούτων εἴργεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐκείνους ὡς ἐνδέχεται 
μάλιστα. Ὃ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ θωπείας χαὶ 

δεήσεως χαὶ λιτανείας χαὶ πάντων τῶν τοιούτων. 

(6υ) Βουλόμενος οὖν ποτε Διονύσιος πεῖραν αὐτῶν λα- 
θεῖν, λεγόντων τινῶν ) ὡς συλληφθέντες οὐχ ἐμμενοῦσι 

580 τῇ πρὸς ἀλλήλους πίστει, τῷδ᾽ ἐποίησεν. Συνελήφθη 
μὲν Φιντίας χαὶ ἀνήχθη πρὸς τὸν τύραννον. Κατη- 
γορεῖν δ᾽ αὐτὸν Διονύσιον ὡς ἐπιδουλεύοντα αὐτῷ. 

καὶ δὴ τοῦτο ἐξεληλέγχθαι. χεχρίσθαι τ᾽ ἀποθνήσχειν 
αὐτόν. Τὸν δέ. ἐπεὶ οὕτως αὐτῷ δέδοχται, εἰπεῖν, 

30 δοθῆναί γε τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας, ἤξῶς οἰ κόνοα σήται 
τά τε καθ᾽ ἑαυτὸν καὶ τὰ χατὰ Δάμωνα εἶναι γὰρ 
αὑτῷ ἑταῖρον χαὶ χοινωνόν, πρεσθύτερον δ᾽ αὐτὸν ὄντα 
πολλὰ τῶν περὶ τὴν οἰκογομίον εἰς αὑτὸν ἀνειληφέναι. 
᾿Ἠξίου δ᾽ ἀφεθῆναι ἐγγυητὴν παρασχὼν τὸν Δάμωνα. 

40 Συγχωρήσαντος δὲ τοῦ Διονυσίου, μεταπεμφθεὶς ὃ Δά- 
μὼν χαὶ τὰ συμύάντα ἀχούσας ἐνεγγυήσατο, χαὶ 
ἔμεινεν, ἕως ἂν ἐπανέλθη ὁ Φιντίας. (61) Ὁ μὲν 
οὖν Διονύσιος ἐξεπλήττετο ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις, ᾿Εχεί- 
νους δὲ τοὺς ἐξαρχῆς εἰσαγαγόντας τὴν διάπειραν τὸν 

40 Δάμωνα χλευάζειν ὁ ὡς ἐγκαταλειφθησόμενον. Ὅντος 

δὲ τοῦ ἡλίου περὶ δυσμὰς ἢ ἥχειν τὸν (Ὀιντίαν ἀποθα- 

νούμενον,, ἐφ’ ᾧ πάντας ἐχπλαγῆναι, Διονύσιον δὲ πε- 
οἰδαλόντα χαὶ φιλήσαντα τοὺς ἄνδρας ἀξιῶσαι τρίτον 

αὐτὸν εἰς τὴν φιλίαν παραδέξασθαι, τοὺς δὲ αηδενὶ 
'᾿υ τρόπῳ; καίτοι πολλὰ λιπαροῦντος αὐτοῦ, συγκατα- 

θεῖναι εἰς τοιοῦτο. Καὶ ταῦτα μὲν Ἀριστόξενος ὡς 

παρ᾽ αὐτοῦ ἀχούσας Διονυσίου ἀπήγγειλε. “[ππό- 
ὄοτος δὲ χαὶ Νεάνθης περὶ Ἠυλλίου καὶ Τιμύχας ἷστο- 
ροῦσι ΠΣ: 
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ὉΠ πὶ ῬΑ δρογαρ βογίρίιπι οχϑίαϊκιι, [γϑὶς δυΐδι δίφυς 

Ατγοϊρριι, οἵ φυοϊευμαυο (ογία ἰυπι ρούοσγα δθογδηῖ, οχὶ- 

ὅυ.08 ᾳυοϑάδιῃ μ|}}ΠΟδΟρ να ἰψπίο]ο5. Θοπδογνδγιηΐ, Θοβη 116 

Θνδηϊο8 οἱ ρεγνυαβί μαίι αἰ {ΠοἾ 168. (58) 8501 δηΐη Ἶδηὶ 

ἀογοι!οἱἱ οἱ ἐγίϑιὶ διαόγιιπὶ οδϑιι δηίιπο ργοῇίφαιὶ δἱίιβ 8110 

ἀἰδμδγοῖ πυϊηδπᾶπι δβοοίοἰαίθπι δυθγβδυδηΐιγ. Ὑογδηίθα 

ἰδηγθ Ω6 ΡΠ ΟΘΟΡ κΐδ8 ὨοΠπΊοπ ἰπίου ΟΠ) μ65 ροπίίυ5 ἰπίογί- 

γεῖ δίᾳι!α ΟΡ ὁ8πι Γγθῆὶ 4605 'ρϑο8 ἰιδρογοηΐί ἰηίθηςοι, Θοπη- 

τηθηίαγία φαδοάδη) δι Π)πι)δ [1 σοπηροϑί(ἃ οἱ δοπίογυπι βογὶ μία 

αυογυαυο ᾿ρϑὶ πθηἰπογδηΐ ἰῃ Ἰηπὶ γούὐαοία 60 4100 4η5- 

4.6 ΟὈΙ Ιοοο γοϊηφυουδηί, ργοροϊρίθηϊοα (15 δὰ  {ΠΠ|Ππ|ν0}5 

διιῖ υχογὶ 15, ἢ6 Οἱ Οχίγαμθ 0 Θογυ πὴ οορίδπι [Δοογοηΐ, ἰ αι 

ἀΐιι ἀοἰμοορ8 ἰδίδο ορϑογνδγυηί, δά Ροβίογοβ ἰάθη πδη δαί 

ΡΕΟΓ Βυσοξββογοβ ἰγαπρημ  οηία8. (59) Εδοίπηϑ δυιίθη, αἱΐ 

ΝΟ) δοῖ8, σοη͵οίυΓδη), 'β508 Οἱ ΟχίογηΔ5 δηλ οἰ (ἰδῶ δίιι- 

ἀϊοπβίββϑίπιθ ἀθο! 8856 οἱ βδγ πλι! 85 ἐοίαἴο5 δηγίοἰ (ἴδῃ ἱπίογ 

868 Οοηῃδβίδηϊς6Π) ΟΟηδόγνδϑδθ, ὁχ ἰἰβ αυοηυα, 4υδ: Ατἰδίοχοηυβ 

ἴῃ ἶρτο ἀ6 νἱίδ Ργιί!αμογδ δἰΐ ὁχ Ὀϊοηγδίο δἰ οἰ ἴδ ἔγγϑιηο 

δυάίνῖ856, αυϊπὶ ἱπιρογίο ἀσ)οοίι5 Οοτγίμε  ΠΠ{ΠῸγὰ8 ἀοσετγοῖ. 

Τιδὰϊ δυίοη, 1}|6, [πο ἴθι1.5 οἱ ἸΔογί 8, δἰ ἤξαυς ᾿υὐυϑιποιὶὰ 

ΟἸπηἶθ8 Υἱγοὺ [108 4ιιδπὶ Πηᾶχίπ!6 ΔΌδί 556, ἰ(οΠ.8} 

δ υϊδπάο οἱ ργθοδηἋο οἱ δυρρ᾽ἰοδηθο, Δ |18η11 ἰ« σοη 8 ὁπ)- 

(00) Ὠἰοηγπίτβ δυίοπι φυῦπὶ 8Π140]Δ 640 γαΐρϑᾶ ὄχρθ- 

γἰ τὶ θ05 ουρεγοῖ, ιοΐ ποηηι}} ἀἰσογὸπί,, ἔρθο8 ποαυδϊᾶπι 

ἤάδηι 5}}0] ἰηνίοαπι δογυδίυγοϑθ, δὶ ᾳυὶΐ (ογία δογυϊῃ οοπιρτα- 

ηἶθι8. 

᾿εηδι18 οϑ86ΐ, ἰ'ος πηρᾶο γοπὶ ἰηϑίυ[. Ρ] πιἾ85 οοτηρτγο- 

6515 οἱ 8ι ἐγγᾶπηιπὶ δἀἀυςίι8 65. “24πὲ Ὠἱοηγδίαπι δ ἢ 

δοουδᾶβϑε6, 4ιοὰ 5 δὲ δβίγυχίβοοί ἰηϑι δ, οὐ}0.6 γοὶ {Πἰυ 

οοηνἰοἰμπὶ οἱ Ἀὰ πηοτίοπι ΘΟπἀοιμηδίυι) 658386.5. ΤΙΠ ὙΈΓῸ 

Θυ πὶ τορβᾶ856 υἱ, αὐυοηΐδπι ἱροὶ ᾿ἃ Υἱδὰ πὶ 655"θῖ., γε! 4η1} 

οσογίο «οἰ 5:0] οοποράογοίιγ, 4υο αἱ 8.8 εἰ Ὠαιμοηΐβ ποροί α 

ΟΟΙΏΡΟΒΘΓΟ ρΡοβδοῖ : ᾿ς δηΐπη δἰ δὶ 8πλΐοι}η} [γι ΠΔΙΓΌΠιη 6 

δοείυ ΠῈ 6886, 56 γ0ΓῸ υἰροία δἰαίο ργονοοίίογοι μοΐ δδίμα, 

Γοὶ (Δ Π}}Πγὶβ Ομογὰ ἰῃ 86 ΓρΟΟρΐ8566. Βοραν! ἰίαφυο, υἱ 

Ῥαπῖοηα γϑὶα ἀδίο ἀϊτηϊ ἰογεῖυν. Οὐοὰ 4ιπΊ δηπυΐξεοί: 

Ὀιοηγϑῖιβ, θδΠΙοη διοοβδίίιι5 γα δ} {8 5 50 ρὶ  Ὑδα  πηοη 1}, 

(61) ΟΡδἔιρυϊξ οὶ: 

ἴυγ τοὶ πον αἴ6 ὨΙοπγϑὶι8. [1108 γογο,, αυΐ ᾿0}0}8 ργοΡ δ! α- 

Ρογιηδηβίσυα, ἀοηος ΡΒ] (45 γοάϊγοί. 

ὨΪ5. ὑγὶ πο διιοίοῦο 5 [ἰδοοηΐ, Ζυδδὶ ἰῃ ρογίουο μοῦ υγι. 

ἰγγιϑίκθο, Τυῃι 6016 ἰπ οσσᾶϑιιπ) 18} νογβοηα νοηΐδοο δ  ἶπ- 

(ἰδτη δὰ τηογίοπη ορουηάαιη. Αα ος οαῃοίοβ οὐπίυριυίδδο, 

Ὀἰοηγπδίιπ γθγὸ σομῃηρίοχυπὶ ἀθοξου]αί μη] νἱγο8 γόρδδβο, 

υἱ ἰογί πὰ Ἰη δηλ οἰ ἰδ δ6 Γοοϊρογοηΐ, ἰ|]|05 δι} {6Π} αὐ! ν 5 

οδηΐχα γορϑηίὶ ἢ0}}ἃ γα ἰοπα υἱ Πογθπ ρσογογοηὶ δἰ πεὶ ρΡὸ- 

(856. Αἰᾳιδ πὸ αυϊάοῃ ΑΓδίοχομβ υἱ ὁχ ἶρ80 ὨΪΟΠΥ- 

510 δ {8 ργοά ἢ. ΗἸρροβροίυβ δυΐοηι δίχψιια Νοδη165 εἰθ 

ΜΠ} οἱ Τιπηγο} 8 τοίογυηί "5" 55 
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ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πχρτῖνος, ὁ χαθ᾽ ἣωυᾶς γεγονὼς φιλόσοφος, ἐῴχει 
μὲν αἰσχυνομένῳ, ὅτι ἐν σώματι εἴη, ἀπὸ δὲ τῆς 
τοιαύτης διαθέσεως οὔτε περὶ τοῦ γένους αὐτοῦ διηγεῖ- 
σθαι ἠνείχετο, οὔτε περὶ τῶν γονέων, οὔτε περὶ τῆς 

υ πατρίδος. Ζωγράφου δὲ ἀνασχέσθαι ἣ πλάστου τοσοῦ- 
τον ἀπηξίου. ὥστε χαὶ λέγειν πρὸς Ἀμέλιον δεόμενον 
εἰχόνα αὐτοῦ γενέσθαι ἐπιτρέψαι, « οὐ γὰρ ἀρκεῖ φέρειν, 
ὃ ἣ φύσις εἴδωλον ἡμῖν περιτέθειχεν, ἀλλὰ χαὶ εἰδώλου 
εἴδωλον συγχωρεῖν αὐτὸν ἀξιοῦν πολυχρονιώτερον χα- 

10 ταλιπεῖν, ὡς δή τι τῶν ἀξιοθεάτων ἔργων; » Ὅθεν 
ἀπαγορεύοντος χαὶ χαθεδεῖσθαι ἕνεχα τούτου ἀρνου- 
μένου, ἔχων φίλον ὃ Ἀμέλιος Καρτέριον, τὸν ἄριστον 
τῶν τότε γεγονότων ζωγράφων, εἰσιέναι χαὶ ἀπαντᾶν 
εἷς τὰς συνουσίας ποιήσας ( ἐξῆν γὰρ τῷ βουλομένῳ 

16 φοιτᾶν εἰς τὰς συνουσίας) τὰς ἐχ τοῦ ὁρᾶν φαντασίας 

πλυηκχτιχωτέρας λαμόανειν διὰ τῆς ἐπὶ πλέον προσοχῆς 

συνείθισεν. Ἔπειτα γράφοντος ἐχ τοῦ τῇ μνήμη ἐνα- 
ποχειμένου ἰνδάλματος τὸ εἴκασμα χαὶ συνδιορθοῦντος 
εἰς δωοιότητα τὸ ἴχνος τοῦ ᾿Αμελίου, εἰχόνα αὐτοῦ γε- 

40 νέσθαι ἧ εὐφυία τοῦ Καρτερίου παρέσχεν ἀγνοοῦντος 
τοῦ Πλωτίνου ὁμοιοτάτην. (8) Κοιλιαχῇ δὲ νόσῳ 
πολλάχις χαταπονούμενος οὔτε χλυστῆρος ἠνέσχετο, 
οὐκ εἶναι πρὸς τοῦ πρεσδύτου λέγων ὑπομένειν τὰς 
τοιαύτας θεραπείας οὔτε τὰς θηριαχὰς ἀντιδότους λα- 

ἃ ὕεῖν ὑπέμεινε, μηδὲ τῶν ἡμέρων ζώων τὰς ἐκ τοῦ 
σώματος τροφὰς προσίεσθαι λέγων. Λουτροῦ δὲ ἀπε- 
χόμενος καὶ τρίψεσι χαθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν χρώμενος 
ἐπὶ τῆς οἰχίας, ἐπειδὴ τοῦ λοιμοῦ ἐπιδρίσαντος συνέθη 
τοὺς τρίθοντας αὐτὸν ἀποθανεῖν, ἀμελήσας τῆς τοιαύ- 

ὃυ τῆς θεραπείας χατ᾽ ὀλίγον τὴν τοῦ χυνάγχου ἀγριότητα 
χατασχευαζομένην ἔσχε. Κἀμοῦ μὲν παρόντος οὐδέν 
πὼ τοιοῦτον ὑπεφαίνετο, ἀποπλεύσαντος δὲ εἰς τοσοῦ- 

τον ἠγριώθη τὸ παῦος, ὡς ἔλεγεν ἐπανελθόντι Εὐστό- 
Αἱος ὁ ἑταῖρος, ὁ καὶ παραμείνας αὐτῷ ἄχρι θανάτου, 

ὃν ὡς χαὶ τῆς φωνῆς περιαιρεθῆναι τὸ τορὸν χαὶ εὔηγον 
Θραγμῶντος αὐτοῦ χαὶ τὴν ὄψιν συγχυθῆναι χαὶ τὰς 
λεῖρας καὶ τοὺς πόδας ἑλχωθῆνχι, “Ὅθεν ἐχτρεποιένων 

ΡΟΆΡΗΥᾺΠ 

ΕΒ 

ΨΙΤΑ ΡΙΟΤΙΝΙ 
ΕΟΕΒ ΕΒ ΓΚΙΒΒΟΒΌΜ 

5ΕΒΙΕ. 

ΡΙοίίπυ5 ρῃϊοδορίιαδ,, δ. 4:|8}}5 ποδίος, ρυάογειι φυεθάκαι 

ἀρεοείς βοηιἰεὐδί, φυοὰ ἰῃ οούρογα Υἱνεσγεῖ, σαυτοηθε Νὰ δέ- 

[δεῖιι5 ἐδεοί, ποῆῦθ ἀδ ξοῆσζσε δῦ0, ποαῦδ ὧδ ρασενδνας 

Ὠοαυς ἀς ρδίγία υἱ ἐχρομεγοῖ ἃ 80 ἱπιροείγαγε ροΐυϊϊ!. Ριείσει 

γοΓῸ βῖνα ρίδβίδ δυὶ οορίδηι ίδλοογε δίθο δερεσγιιδιδξις, αἱ, 
φυυπὶ Απιεϊΐυ5 τοσλγεῖ,, υἱ ἱπιδρίποπι δυδπι ρογιμ  Ἔτεῖ εἰ- 

ἢποὶ, « υδϑὶ Υ6Ὸ » ἱπογορᾶγεϊ « ὩΟΏ δδί[β5 εἰϊ ἰἰῶπις ἔεστε 

ἱπιαρίποιν, φυᾶπὶ Ὠδίυγδ ποδὶ οἰγουπνιοάϊβ,, οεσιβος δέϊδαι 

ἱπ)δρίηἶβ. ᾿υ}}5 ἱπιδφίποιι αἰ υγηϊογεῖ ἰρούρος ἰδένχαδαι 

ορυβ δροοίδοι" !ο ἀΐσπυπι τε  φυδηδηι ἢ » Ουὐπὶ ἰριίως τε- 

συδδγοῖ οἵ ἢυηο δὰ ἤηοπι ῥΡἰοϊοτγὶ 56 ευἱ ρο(οπἰδίεση (δεῖσαι 

περατοῖ, Απιοὶ 5 ὑηυπὶ εχ δηγίοῖβ, ποιιΐης Οδγίοείσεω, με2- 

δίδη 5 πηι βυὶ ἱετηροτὶ5 νἱοίογοι), Ρ)οἔ εἰ δεδοδδς ἔτ - 

φυοσηίδγα ᾿υδοϊῖ {ΠἸοεραὶ ομΐπι οὐ νεῖ ἰδ 5 ἰπίογεβϑθο), ἐζδηθε 

Φοδυοίοοϊ,, υἱ ἀἰυϊυγηδ δἰἰοηϊοης εὐμἰεπογα τῖξδ ἐσ ἰὼ- 

ἰυἱία δπίο οοπεϊρετοῖ. θοὰς αυυπὶ οχ ἰπηλρὶβο ΠΕ ΟΓΩΣ 

ἰηεἰ} 8 οἴ ρίοι ἐχρεϊπιεγοῖ, ἰρθο φυοᾳῦς Απιοὶο εὐαε τες- 

{ἰεὶδ δὰ κει  υἀϊΐηοι δίεηυ! δ ἀυοεμίς, κἰπιυδδεγυεο Οδε- 

(ον ἱμρφοδίυπι γο ἀϊάϊξ ρϑο ΡΙοἴϊπο πεσε εἰσι σαι. 

(Ὁ) σα!]ΐίδοο τροῦρο δθρο τεχδίυβ ἤθηὺυς ΟἸγεΐεγες δ σκδενξ, 

ο᾽ υβπιοάϊ συτδίϊοη 8 δδῦσπι ἀθοδγο Ὠορδπδ, ποηῦς ἔιοσγίδολ 

Δη ἀοίδ γοοορὶϊ, φιῦπὶ ποΟ 6χ τηδηουδίογιπι δησθδίδυσο 

οὐγρογίθυκ οἰδυσι υε θὶ οδρεγο. Αὐδιϊμεῦδὶ μεϊθρὰς, δοὰ 

(το οπίδυ5 ᾳυοϊἀἷς ἀοπιὶ υἱουδίυγ. Ουυπὶ τόσο ἱαργανει- 

οδπῖς ρεϑι Ἰοπιϊδ,, αυὶ ρεγί οδ θδηΐ ΘΌπὶ, 6 νἱΐδ ἀἰδοκδεδοκδευε, 

ἰοὺ φοῦεζε ουγδίίοηΐδ πορίοοῖο ρδυϊ αἰ ἢ δηρίθδσ ἰ5- 

εὐάϊί. Α΄ πιὸ ργδθδεῦία αυϊάδπι δἰ ἢ οὐ υστοοάϊ ρεοιύεὶαὶ ; 

φυυπὶ τόσο αἰδοδβδίβδοπη, δήθὸ πδίυπι ἱμυδίοϊἑ, υἱ μέσδο 

γοάουμϊ πὶ Ευδίοοἶυδ διαιίουϑ τοι, φυὶ 1} δὰ πβοοῖ- 

ἴδ ι548.6 δ( ιδεεὶί, υἱ οἱ νος οἶδγι3 κυανίδαυς κορς μα 

Γαυοϊίδίο ονδηοϑοογεί οἱ υἱβιϑ οδισδγεῖ, πηδηυκαῦο δὲ ρειδες 

δυρρυτδτοηῖ. Οὐυδργορίογῦ φυυπὶ διηΐοὶ δαϊίπι) ο)05 Ξογδδο- 

ποπιψις ἀοίυμογοηϊ, αυοῦ οἴπ6δ 'ρδε οοπδροΥογαί δρρείδασε, 

ΟΣ υγῦο ἀϊδοοΞεὶί, ργοίδοίυδαυς ἰῃ Οδηιρδιηίδιη ἱπ Ζεῖδε, 

γοίογὶ5 πιο 8πὶ ἀείυποίί, ἀζγῦπι 65ὶ ἀενογεας. Νεζεβεδεδ 
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αὐτοῦ τὰς συναντήσεις τῶν φίλων διὰ τὸ ἀπὸ στόματος 
πάντας προσαγορεύειν ἔθος ἔχειν, τῆς μὲν πόλεως 

ἀπαλλάττεται, εἰς δὲ τὴν Καμπανίαν ἐλθὼν εἷς Ζήθου 
χωρίον, ἑταίρου παλαιοῦ αὐτῷ γεγονότος χαὶ τεθνηχό- 
τος, χατάγεται. Τὰ δ᾽ ἀναγχαῖα αὐτῷ ἔχ τε τῶν τοῦ 
Ζήθου ἐτελεῖτο χαὶ ἐχ Μιντούρνων ἐχομίζετο ἐκ τῶν 
Καστρικίου- ἐγ Μιντούρναις γὰρ ὃ Καστρίχιος τὰς 
χτήσεις εἶχε. Μέλλων δὲ τελευτᾶν, ὡς ὃ Εὐστόχιος 

ἡμῖν διηγεῖτο, ἐπειδὴ ἐν Ποτιόλοις χατοιχῶν ὃ Εὐστό-- 
χιος βραδέως πρὸς αὐτὸν ἀφίχετο, εἰπὼν ὅτι « σὲ ἔτι 
περιμένω ν καὶ φήσας πειρᾶσθαι τὸ ἐν ῥωῖν θεῖον ἀνά- 
Ὑεῖν πρὸς τὸ ἐν τῷ παντὶ θεῖον, δράχοντος ὑπὸ τὴν κλί- 
νὴν διελθόντος, ἐν ἧ χατέχειτο, χαὶ εἰς ὀπὴν ἐν τῷ 

τοίχῳ ὑποδεδυχότος, ἀφῆχε τὸ πνεῦμα, ἔτη γεγονώς, 
ὡς ὁ Εὐστόχιος ἔλεγεν, ἕξ τε χαὶ ἑξήχοντα, τοῦ δευ- 

τέρου ἔτους τῆς Κλαυδίου βασιλείας πληρουμένου. 
Τιλευτῶντι δὲ αὐτῷ ἐγὼ μὲν ὃ Πορφύριος ἐτύγχανον 
ἐν Λιλυθαίῳ διατρίδων, ᾿Αμέλιος δὲ ἐν ᾿Απαυεία τῆς 
Συρίας, Καστρίχιος δὲ ἐν τῇ Ῥώμη, μόνος δὲ παρῆν 
ὁ Εὐστόχιος. ᾿Αναψηφίζουσι δὲ ἡμῖν ἀπὸ τοῦ δευτέρου 

ἔτους τῆς Κλανδίου βασιλείας εἰς τοὐπίσω ἔτη ἕξ τε καὶ 

ἑξήχοντα ὁ χρόνος αὐτῷ τῆς γενέσεως εἷς τὸ τρισχαι- 
δέχατον ἔτος τῆς Σευήρου βασιλείας πίπτει. Οὔτε δὲ 
τὸν μῆνα δεδήλωχέ τινι, χαθ᾽ ὃν γεγέννηται, οὔτε τὴν 
γενέθλιον ἡμέραν, ἐπεὶ οὐδὲ θύειν ἢ ἑστιᾶν τινα τοῖς 
αὐτοῦ γενεθλίοις ἠξίου, χαίπερ ἐν τοῖς Πλάτωνος χαὶ 
Σωχράτους παραδεδομένοις γενεθλίοις θύων τε καὶ 
ἑστιῶν τοὺς ἑταίρους, ὅτε χαὶ λόγον ἔδει τῶν ἑταίρων 

τοὺς δυνατοὺς ἐπὶ τῶν συνελθόντων ἀναγνῶναι. Ἃ μέν- 

τοι ἡμῖν αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐν ταῖς ὁμιλίαις πολλάχις 

διηγεῖτο ἦν τοιαῦτα, (3) Προσφοιτᾶν μὲν γὰρ τῇ 
τροφῷ, χαίπερ εἰς γραμματοδιδασχάλου ἀπιόντα, 
ἄχρις ὀγδόου ἔτους ἀπὸ γενέσεως ὄντα, χαὶ τοὺς μα- 

στοὺς γυμνοῦντα θηλάζειν προθυμεῖσθαι, ἀχούσαντα δέ 
ποτε, ὅτι ἀτηρόν ἐστι παιδίον, ἀποσχέσθαι αἰδεσθέντα. 
Εἰχοστὸν δὲ χαὶ ὄγδοον ἔτος αὐτὸν ἄγοντα δρωῆσαι 
ἐπὶ φιλοσοφίαν, καὶ τοῖς τότε χατὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν 
εὐδοχιμοῦσι συσταθέντα χατιέναι ἐχ τῆς ἀχροάσεως 

αὐτῶν χατηφῇ χαὶ λύπης πλήρη, ὡς χαί τινι τῶν φίλων 
διηγεῖσθαι ἃ πάσχει, τὸν δὲ συνέντα αὐτοῦ τῆς ψυχῆς 
τὸ βούλημα ἀπενέγχαι πρὸς Ἀμμώνιον, οὗ μηδέπω 
πεπείρατο, τὸν δὲ εἰσελθόντα χαὶ ἀχούσαντα φάναι 
πρὸς τὸν ἑταῖρον « τοῦτον ἐζήτουν. » Καὶ ἀπ᾽ ἐχείνης 
τῆς ἡμέρας συνεχῶς τῷ ᾿Αμμωνίῳ παραμένοντα το- 
σαύτην ἕξιν ἐν φιλοσοφία χτήσασθαι, ὡς καὶ τῆς παρὰ 
τοῖς Πέρσαις ἐπιτηδευομένης πεῖραν λαῤεῖν σπεῦσαι 
χαὶ τῆς παρ᾽ Ἰνδοῖς χατορθουμένης. ΓΓορδιανοῦ δὲ 
τοῦ βασιλέως ἐπὶ τοὺς Πέρσας παριέναι μέλλοντος δοὺς 

ἑαυτὸν τῷ στρατοπέδων συνεισήει, ἔτος ἤδη τριαχοστὸν 
ἄγων χαὶ ἔνατον" ἕνδεχα γὰρ ὅλων ἐτῶν παραμένων 
τῷ ᾿Αψμμωνίῳ συνεσχόλασε. Τοῦ δὲ Γορδιανοῦ περὶ 
τὴν Μεσοποταμίαν ἀναιρεθέντος μόλις φεύγων εἰς τὴν 
᾿Αντιόχειαν διεσώθη. Καὶ Φιλίππου τὴν βασιλείαν 
κρατήσαντος τεσσαράχοντα γεγονὼς ἔτη εἰς τὴν Ῥώ- 

10 Ὁ 

εἱ ᾳυυη) 6χ Ζ6(Ππ γοῦυ8 δυρ ρα δ Ὀδηΐιν, {πὶ ΜΠ ΗΓ Ωγ 5 ὁ 

Οδϑίγιοἱἱ αργίβ αογε θδηί : ΜΙΝ ΓΗ 8 ὁπ (ἰδοίγ οἱ 8 ρΓο- 

ἀΐδ πᾶροῦδί. Ουὐπὶ γογΓῸ δηϊπηδηι 8} δρογοῖ, τυ πο ἷβ Ευ- 

δἰοοϊίυδ γοί(0}}} αυὶΐ Ρυΐδο} 8 πδθ 8η5 ἰΔγά 0.5 Δ] αυδθάο δὰ 

δου δοςοϑβϑογδί, « (6» ἰηαυΐϊΐ « δός ἀχβροοῖο », αυυπη40ς 

δ 0) Θοἰδδοῖ, 86 ᾿8Π| ἰῇ 60 6886 υἱ, φυοΐ ἰῃ ποία ἀΐνίηυπι 

οββ6ὲ, δὰ ἀἰϊνίπηπι ἱΠΠυὦ, αυοὰ ἱπ υηΐνογϑθο σοπῃίϊπογοίυγ, 

δι ἀποογοῖ,, ἀγᾷοομα βἰπλι} 51}} ἰαοΐο, ἰῃ αι δοοῦ αΐ {[Π|6, 

ργογορθηίδ ἰπαυδ ρᾶγίοἰΐβ (ογαπηθη "Προ ηῖο,, δηΐπιδη) ἀχδρὶ- 

ΓαΥΪΐ, ΔΠη05 πδῖυ8, υἱ Ευδίοο  ἶυ5 ἀϊςοὈαί, β6χ οἱ δοχαρίπίδ, 

δΘο πο ΟἸδυ ϊ ἱπηρογαίογίβ Δηη0 |8Π} ραγδοίο. Ηοςο πιο [5 

6}ὺ8 ἰΘΙΏρΡΟΓΘ ορῸ αυϊάδπι ῬοΓρἢΥγίι8 ἰῃ Π 1} γ 850 νΟΓΒΔΌΔΓ, 

ΑἸ 6] 5 Αρδηηθρδ 5 γγίδ, Οδδίγίοἰυ8 υθγὸ ἈΟπΊδθ, δὰ 5013 

Ευπίοοϊἶυδ δάογαί, {79}81ὴ δὶ ἃ βοουπάο Οἰδυάὶὶ ἱπιρεγδίονγὶ 8 

8ΠΠ0Ὸ Θχδοίοβ δ6χ οἱ δοχδρίπίδ ὯΠη08 γοῖγο οοπιρυΐίδηι8, 

πδίϊ ν᾽ ἰδ {ἰ8 6} 08 ἰδ ρυ ἰῃ ἰογίϊιι πὶ ἀθοΐπιυπι δουθγὶ ἱηρογα- 

[οτγὶβ δῃημπι ἰποίαϊξ. [ρΡ66 γοΓῸ ΠΟΩΌ6 Πηρηβοπι, 6606 ἀΐδηι, 

400 παίιι8 6β8εΐ, ουΐᾳυδη) ἰηἀϊσαγτογαῖ, υἱ αυΐ πος δδογί εἰς 

ΘΟὨΥ ν ϑ4υ6 ηδίδ᾽οπι δυῦτα ΘΟ] Ὀγαγί γ6]} οἱ, αι ΠΊΥ κα ἰμι86 

ΡΙαϊοηἶβ δοογδίίϑαι!α αὐ ἰτδάμπηίυτ πδ.4}}}}5 αἰϑο ρει! 

δδοι οἰΐβ οἵ οοην νυ δ ὀχοϊρογοῖ, υὐὶ οἱ ᾿Πογι αυΐ Ροβδοπὶ 

ογδίϊοηθημ σογϑῃ οὐηηΐθι15, {υἱὲ ΘΟ πογδηΐ, γοοϊ δ γο οροῦ- 

(εραί. Οὐ5 γϑγοὸ οὐ β 'ρ56 68 νϊα βὺδ ἰπ σοη(δθυ!α(ἰοηθυ8 

ΔΟΡΟΟΠΌΠΊΘΓΟ Ππᾶγγαυϊξ, (δ) βυηΐῖ. (3) Αἀ πυίτγίοθπ 86, 

υατηνὶβ δε ο]δπὶ 8π ἔγοαιθηίαγοι, ὑδα06 δή οοἰδγυπι, 

αὐἰδίιϊδ ΔηπυΠ) δοοοϑδίϑ86, βυροησίαιο ἰδο 8 ἁυϊὰϊ αἴθ οἱυ5 

Ρᾶρὶ} 88 πυάδνΐδ86, πο οδίτΠὶ Υ6ΓῸ δ αυδηο ρυδγυπι ἃρ- 

ρΡοΙδίυπι ργῶ ρυάογα ἀοδι 1550. Υἱρὶ εἰ οἱ οοΐο δη05 ἢδίυπι, 

αυυπὶ δὰ ρἰοβορίιἷ5 δίυάΐιπι 56 οοπίογτγεξ, ργο δι 8, φυὶ 

ἴυης Αἰατϑηάτγία: (υ͵δδοηΐ, ριοοοορίογίδυ8 ΠΟΙ πη πα ὑπ}, 

86 ἰγἰδίοῃι ἰδπηη ΟΧχ 501)0118 πηοοδίυπηηι6 ἀἰδ0685|386 οἱ 4110- 

πιοὰο αἤἴκοοϊυϑ οβϑοΐ διηΐοο ουϊἀδπ) ὀχροδι 556, {{ΠΠΠ| δι 16} 

ΡοΓδρθοίο δηϊπηὶ ε}ι.8 ἱπηροῖυ δὰ Αππηπηοηΐυτη,, οὐ} υ8 πα} Ἐπ πὰ 

δά] ρογίουνιπι (οοἰδβοῖ, 86 ἀδάυχίβ86, ᾿υ πο ΥΟΓῸ 4.01 

δ 55οῖ δίᾳιι8 δυ ἐν ϑθεΐ, ἀἰχίθθα δηινΐοο : « υης αὐ γὸ- 

"ᾶπ). » ΕΣ 60 ἀΐα Απμοηΐο οοπίϊποηΐογ δυάδίο ἰδηΐηπὶ ἱπ 

ἢ] οδορ ἰδ 86 ργοίθείβ56, υἱ εἴ ΡοΓγδὶδ [πα] άγόπι π ἴ541}6 

ργοδδίδηι ρῥἰ οϑορ νἱδἢ σοσηοδοογα δἰυάεγεῖ. Οὐλη ἰμίτιν 

ἀοτγαϊΐδηιϊ8 ᾿πηροτδίον μοί]! δάνογδυδ Ρογβδ5 ρᾶγαγοῖ, Ἐχϑγ- 

εἰἰϊυϊ 86 δαἀϊυῃχίϊ, ἀππιπὶ ͵8πι πο 5 ΠΟΠιπὶ οἵ (ΓΙ Ε5: ΠΊ}ΠῚ : 

ἰηΐεσγοα οπΐπ υπάοοίπι ΔΏΠ05 ΑἸΩπηΟηΐΟ δ! ϑδδογαί. Οὐῦ- 

ἀΐδηο δυΐοπι εἶγοδ Μοβοροίδηγίαπι πιογοιθίο υἱἦχ ἈΠ Οἢ 9 

Απιοο ἶδπι βαῖ νι οὐδοὶί. Ὠοϊ πε ἱππρογαηίο ὉΠ Π ρρὸ οι ᾶῃ) 
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μὴν ἄνεισιν. ᾿Ερεννίῳ δὲ καὶ ᾿Ωριγένει καὶ Πλωτίνῳ 
συνθηκῶν γεγονυιῶν, μηδὲν ἐχχαλύπτειν τῶν Ἄμμω- 
νίου δογμάτων, ἃ δὴ ἐν ταῖς ἀχροάσεσιν αὐτοῖς ἀνεχε- 

χάθαρτο, ἐνέμενε καὶ ὃ Πλωτῖνος, συνὼν μέν τισι τῶν 
υ προσιόντων, τηρῶν δὲ ἀνέχπυστα τὰ παρὰ τοῦ Ἄμμω- 

νίου δόγματα. ᾿Πξρεννίου δὲ πρώτου τὰς συνθήχας 
παραθάντος Ὦριγένης μὲν ἠχολούθει τῷ φθάσαντι 
Ἐρεννίῳ, ἔγραψε δὲ οὐδὲν πλὴν τὸ περὶ τῶν δαιμό- 
νων σύγγραμμα, χαὶ ἐπὶ Γαλιήνου ὅτι μόνος ποιητὴς 

οι ὃ βασιλεύς, Πλωτῖνος δὲ ἄχρι μὲν πολλοῦ γράφων οὐ- 
δὲν διετέλεσεν, ἐκ δὲ τῆς Ἀμμωνίου συνουσίας ποιού- 
μενος τὰς διατριδάς, καὶ οὕτως ὅλων ἐτῶν δέχα διε- 
τέλεσε συνὼν μέν τισι, γράψων δὲ οὐδέν. ἯΙν δὲ 
ἢ διατριδὴ ὡς ἂν αὐτοῦ ζητεῖν προτρεπομένου τοὺς συ- 

15 νόντας ἀταξίας πλήρης χαὶ πολλῆς φλυαρίας, ὡς 

Ἀμέλιος ἡμῖν διηγεῖτο. Προσῆλθε δὲ αὐτῷ ὁ ̓ Αμέλιος 
τρίτον ἔτος ἄγοντι ἐν Ρώμῃ κατὰ τὸ τρίτον τῆς Φιλίπ- 
που βασιλείας ἔτος χαὶ ἄχρι τοῦ πρώτου ἔτους τῆς 
Κλαυδίου βασιλείας παραμείνας ἔτη ὅλα συγγέγονεν 

40 εἴκοσι χαὶ τέσσαρα, ἕξιν μὲν ἔχων, ὅτε προσῆλθεν, 

ἀπὸ τῆς Λυσιμάχου συνουσίας , φιλοπονία δὲ ὑπερόαλ- 
λόμενος τῶν χαθ᾽ αὑτὸν πάντων διὰ τὸ χαὶ σχεδὸν πάντα 
τὰ Νουμηνίου χαὶ γράψαι καὶ συναγαγεῖν καὶ σχεδὸν τὰ 
πλεῖστα ἐχμαθεῖν. Σχόλια δὲ ἐκ τῶν συνουσιῶν ποιού- 

45 ἱενος ἑχατόν που βιδλία συνέταξε τῶν σχολίων, ἃ Οὐ- 

στιλλιανῷ Ἡσυχίῳ τῷ ̓ Απαμεῖ, ὃν υἱὸν ἔθετο, χεχάρι- 
σται. (ε) Τῷ δεκάτῳ δὲ ἔτει τῆς Γαλιήνου βασιλείας 
ἐγὸν Πορφύριος, ἐχ τῆς Ἑλλάδος μετὰ ᾿Αντωνίου τοῦ 
“Ῥοδίου γεγονώς, χαταλαμθάνω μὲν τὸν Ἀμέλιον ὀχτω- 

40 χαιδέχατον ἔτος ἔχοντα τῆς πρὸς Πλωτῖνον συνουσίας, 

μηδὲν δέ πω γράφειν τολμήσαντα πλὴν τῶν σχολίων, ἃ 
οὐδέπω εἰς ἑκατὸν τὸ πλῆθος αὐτῷ συνῆχτο. Ἦν ὃὲ 

δ [[λωτῖνος τῷ δεχάτῳ ἔτει τῆς Γαλιήνου βασιλείας ἀμφὶ 

τὰ πεντήχοντα ἔτη χαὶ ἐννέα, ἐγὼ δὲ Πορφύριος τὸ 

80 πρῶτον αὐτῷ συγγέγονα αὐτὸς ὧν τότε ἐτῶν τριάχοντα. 
᾿ἈἈπὸ μέντοι τοῦ πρώτου ἔτους τῆς Γαλιήνου ἀρχῆς προ- 
τραπεὶς ὁ Πλωτῖνος γράφειν τὰς ἐμπιπτούσας ὑποθέσεις 
τὸ δέχατον ἔτος τῆς Γαλιήνου ἀρχῆς, ὅτε τὸ πρῶτον 

αὐτῷ ἐγὼ ὃ Πορφύριος ἐγνωρίσθην, γράψας εὑρίσχεται 
40 εἴχοσι χαὶ ἕν βιόλίον, ἃ καὶ χατείληφα ἐχδεδουένα 

ὀλίγοι. Οὐδὲ γὰρ ἦν πω ῥᾳδία ἢ ἔκδοσις, οὐδὲ εὐ- 
συνειδήτος ἐγίγνετο, οὐδ᾽ ἁπλῶς χάχ τοῦ ῥάστου, ἀλλὰ 
μετὰ πάσης κρίσεως τῶν λαμύανόντων. ἮΝ δὲ καὶ 
τὰ γεγρχαμένα ταῦτα, ἃ διὰ τὸ μὴ αὐτὸν ἐπιγράφειν 

45 ἄλλος ἄλλο ἑχάστῳ τοὐπίγραμμα ἐτίθει. ΑἹ δ᾽ οὖν 
χρατήσασαι ἐπιγραφαί εἶσιν αἴδε. Περὶ τοῦ χαλοῦ. 
[Περὶ ψυχῆς ἀθανασίας. Περὶ εἱμαρμένης. Περὶ οὐσίας 
τῆς ψυχῆς. Περὶ νοῦ χαὶ τῶν ἰδεῶν χαὶ τοῦ ὄντος. 

Περὶ τῆς εἰς τὰ σώματα χαθόδου τῆς ψυχῆς. Πῶς 

60 ἀπὸ τοῦ πρώτου τὸ μετὰ τὸ πρῶτον χαὶ περὶ τοῦ ἑνός. 
Εἰ πᾶσαι αἵ ψυχαὶ μία. Περὶ τἀγαθοῦ ἢ τοῦ ἑνός. 
Περὶ τῶν τριῶν ἀρχιχῶν ὑποστάσεων. Περὶ γενέσεως 
χαὶ τάξεως τῶν μετὰ τὸ πρῶτον, Περὶ τῶν δύο ὑλῶν. 
᾿Επισχέψεις διάφοροι. Περὶ τῆς χυχλοφορίας. Περὶ 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ἸΕΡΙ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟΥ͂. 

ψοηΐ ΔηΠΌΠ) ἅ56πη8 αυδάγοροριυ. Θυυπιηυς Ἡογεσιβέεν 

οἱ Οτίροποβ οἱ ΡΙοἰΐηυ5 ἰπίογ 86 σομπει υθόπί, 6 μεσξοερὶδ 

Ρτοάεγοηί ἱμϑὶ8 {}}}0}8. ἰῃ 50 ο 5 τονοϊδίδ, Ριοἴϊηις χυσηῦς 

βίος ργοηλ 8518, (Δι δι [ὁ Γ αυϊάδτῃ 4υϊνπάδπι τὰς, ἴα- 

ἰεσγὰ τογοὸ Απητηοηϊ! ργοοορῖα ΟΟμβογύδηβ. δα ρμοεΐψῃδαι 

Ἠογοηηΐ.5 Ὠείλι πὶ πισγαυὶ ρδοίυπη, ργεροθ θηΐθοσ ἐαπὶ 

δϑοιιῖι:15 ὁδὶ Οτίροποβ, ΄συδησιδπι Ηἰἢἰϊ δεγὶρδὶ πἰϑὶ Πῦσαασι 

ἀδ ἀιριμοπίθιυ5 οἱ εκ} (Δ]}Ἰ6 0 81}, ἐπ αυὸ τέρέσῃ (εκ) 

δο᾽ υηλ ΟΡ᾿ ἤδη 6856 ργοῦδυδέ, Ρ]οϊ πους τ οῸ ἃ ϑογίβεεμίο 

ἀΐι 856 σοπεϊηυἷ, 5018 6ᾶ » 41.δ ὁχ ΑΠΠΠΟΠΪ οοηδουσέεμδιος 

δοοδρεγαῖ, ΟΠ οη}}}8 81:18 ἰπϑογθηδ, δίαυο ἰδ μὲς ἱπίορτυς 

ἄθοθπι ἅπποϑ ἰηϑίἐ|1 χυΐϊάοπι ΠοΠΠ.}105, ὁστίρεϊ σόγὸ τὐδὲ 

οὐϊάϊ(. δε ὰ ᾳυοπίαπι ἀ 560 1}}}5 ἰη ΘΥγοσδ πα! οορίδπι ἔϑοεγε 

50 εθαΐ, ᾿Ἰυἀυ5 ε}..8, υἱ Πο}}}5 ΑἸΏ6]115 πάγγαναῖ,, οοηζακίοα!ς 

ὀγδῖ ῃ]6ηι15 οἵ ὨπρσάΓγιι πη). ΑΟΟοσο δά δι Απηεὶϊς Βοεμ' 

ἰυϊδηηίυμη [ᾶπὶ ἀροηΐοπι) δηηο ΡΠ ρρὶ ἱπιρογαίογις ἰθγίιο, 

δίηιιδ υι57116 δὰ ργίθηυηι ΟἸδι 1 οἱ ἈΠ ϑργοης ἱπίοσγος σππὶ 

60 νἱχὶ( ἃπη058 νἱρίηςὶ φυδίϊυογ, ἀπίθα χη ο πὴ ἃ 1, γοἰπηϑοῦο 

ἰηϑιΠ υἱ0.8, ἱπδυδίγία Υ ΓΟ σομα ἰβοῖρι}}]08 οἴθηδς οῶρδ ξυρε- 

ΓΆΠΒ., 60 400(1 οῃχηηΐᾶ ίαγα Νιι πη η} ργοοορίδ ἀοϑογι μεοσαὶ 

εἴ οοπέυϊεγαξ, ῥ᾽ γαῖ} 6 πηοπηογίο πδηἀανογαῖ. Ουἱη οἵ 

εἶδ, 4υ 8) 0416 ἰΘρΟΓα 6χ οΟἸ]Οαυ 8 ρογοορογδέ, ἴῃ οοα. 

πηθηίΔΓ]08 γοἰδίϊβ οδηΐυπι ίεγα Εἰ ῦΓΟ8 οοπάϊἶϊ, χυοβ Ηοεί- 

᾿ἴδηο Αραπιθηϑί, δήορίίνο ἢ}10, ἄοῃο ἀδάϊ. (4) δῦποο 

ἀοιγυπὴ Ο8}116ηΐ ἱπηροτγαίογί 8Πη0 ὁρ0ὸ Ῥογρίιγγίυβ, ὁ Οτροὶδ 

πὰ ΟΠπ| Αηϊοηΐο ἈΠοάΐο Ποπιδπι ἀο᾽αῖαΒ, ΑΠροϊ τη γορρετ 

οοἰοὐρείη ͵ᾶπι ΔΠΠ058 Ῥ]ΟΙΙΠΟ (ΔΠ|} γί ἰοτ ὑδιαν, π] ΠΣ} ἐδιδη 

δά 0 δυδῦη: δοΓ ὍΘ ΓΟ ὈΓΙΘΕΘΓ σοπη ἢ ΔΓγΙο18 ἰσίϑ., 4υ25 ποι- 

ἀυτ ἰῃ ογυηι ογουογδηΐ σϑηίοπαγίυπι. Ῥ]οἰϊπις ἀδοίαιο 

(Δ) }Π|6ηἰ ᾿ηρογαίογί5 ΔΏΠῸΟ (ὁΓ6 18 πῈ ΠΟΥΘΠῚ οἱ 4ιυϊηηπδϑίηίδ 

Αϑοθαΐ ΔΏΠΟΒ, 660 ΥοΓῸ Ῥογρηγγίυθ, 4π0πὶ Ὀγὶ πη δια 

οοπγοηίγθηι, ἰγίρίηίᾶ Θγᾶπὶ δηπογιιπ). Ρ]οίίητι5 ἰΐδησε, 

αυυπὶ ἃ Ὀγίη)ο ΟδΙ ΠΘαὶ ἐἰπμεγαίογί 5 δῆποὸ ᾳυδίοξοπῃηθε 

40 5[1[0Πη05 5οΓίθογα οτρίβϑοῖ, ἀθοίιηο ὁ) υθάθηι δῆπο,, 4ῦὸ 

Ῥυϊηγα5 Θρὸ ῬΟΓΡΠ ΓΙ 'π 6}118 ποί{8π| ρογνοηϊ,, βογίμξεγαὶ 

᾿δ ἀηῖ}}} οἱ νἱρὶηἰὶ ΠΠὈΓΟ5, 41108 συ] 46Π) ρδυςοὶβ οὐ ας ὁ6- 

ρΡγο θη ϊ. Νοπάυπι Θηΐπη [δ 0 }}18 ἐγὰΐ δα ο., πρῆῦς χα 

6}118 Ποηβοῖ8 ογδΐ, ἤσααο ἰριηογο αυϊσαιαπι ἃς ἔδοϊ!ο οὐδ- 

μαΐεγ, δα υἱἱ ΘΟΓΌΠῚ, αυΐ δεοίρογοηΐ, Ἰυάϊοίο ᾿γογβας ρεὺ- 

βαγοίιγ, Εγαπί δυίΐοιη ϑογιρίδ δος, 4118 ΖηΠλ ᾿μεὸ θ0Ὲ 

ἰπϑου ρϑ 556 [, 8118 8181} ἱπῃηροϑβιυ δ ̓ποογρίοπϑη). [πϑυγρ- 

{[0Π65 ἰσίίγ νυραίδο διιΐ ἢ. 6 Ρυ]ογο. Ὠο δηΐϊῃιν ἰπλπιοῖ- 

ἰα]α[6. δ (0. 1[)6 οϑϑοη[ἰδ δηίμςθ. Ὠ6 ἰη(ε]  οοἴ οἱ εἰ εἰ 

βηΐα. Ὠ6 δηϊπηδὲ ἱπ Θογρογὰ ἀθφοθηϑι!. Οὐοπιοῦο ἃ ρῥγίηο πὶ, 

αυοὰ ο5[ ροβῖ ργίπηυ), αἴαιιθ ἀὸ ὕπο. ΑΠ οἴηδπὸς δηδοχ 

υ)ᾶἃ 5ἰηῖ. [6 ὕοπ0 5ἰγς πηο0. Ὠδ ἰγίθιι5 ρεϊοῖ ρδ! θαϑ φνὉ- 

βίδη 5. 6 σομογαίίοπο οἱ ογάϊΐῃ θογιπη,, θῶ ευπὶ [κοΐ 

ὑγΓμμηγ. 6 ἀυδθις τηδίογ 8. Οὐ δοδ 0 Π68 ναγίρο. Ὧδ εἰγευ- 

Ιαγὶ σαἱϊὶ πηοῖυ. 6 δι10 ου͵υϑαια ποϑίγιι πὶ ἀπ ῃοηθ. Ὠς τὦ- 

(Ἰοῃ}} οχϊία. ᾿ς ᾳυαϊ δίς. Ὀἱτιπὶ δἰ σι! αν πὶ οἰΐλαλ οἰοὶ 



ΡΟΒΡΗΥΆΠ Κ ΥἹΤΑ ΡΙΟΤΙΝΙ. 

τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς δαίμονος. Περὶ εὐλόγου ἐξαγω- 
γῆς. Περὶ ποιότητος. Εἰ καὶ τῶν χαθέχαστά εἶσιν 
ἰδέαι. Περὶ ἀρετῶν. Περὶ διαλεχτιχῇῆς. Πῶς ἡ ψυχὴ 

τῆς ἀμερίστου χαὶ μεριστῆς οὐσίας μέση εἶναι λέγεται. 
6 Ταῦτα μὲν οὖν εἴχοσι καὶ ἑν ὄντα, ὅτε τὸ πρῶτον αὐτῷ 

προσῆλθον ἐγὼ ὃ Πορφύριος, εὕρηται γεγραμμένα. 
Πεντηχοστὸν δὲ καὶ ἔνατον ἔτος ἦγε τότε ὁ Πλωτῖνος. 
(5) Συγγεγονὼς δὲ αὐτῷ τοῦτο τε τὸ ἔτος καὶ ἐφεξῆς ἄλλα 

ἔτη πέντε ( ὀλίγον γὰρ ἔτι πρότερον τῆς ἑξαετίας ἐγεγό- 
10 νεῖν ὁ Πορφύριος ἐν τῇ Ῥώμη, τοῦ Πλωτίνου τὰς θερινὰς 

μὲν ἄγοντος ἀργοῦ, συνόντος δὲ ἄλλως ἐν ταῖς ὁμιλίαις), 
ἐν δὲ τοῖς ἐξ ἔτεσι τούτοις πολλῶν ἐξετάσεων ἐν ταῖς 

συνουσίαις γιγνομένων καὶ γράφειν αὐτὸν ἀξιούντων 
Ἀμελίου τε καὶ ἐμοῦ, γράφει μὲν περὶ τοῦ τὸ ὃν παν- 

16 ταχοῦ ὅλον εἶναι ἐν καὶ ταὐτὸ βιθλία δύο, γράφει δὲ 
ἐφεξῆς ἄλλα δύο, ὧν τὸ μὲν περὶ τοῦ τὸ ἐπέχεινα τοῦ 
ὄντος μὴ νοεῖν, χαὶ τί τὸ πρώτως νοοῦν χαὶ τί τὸ δευ- 
τέρως. Γράφει δὲ χαὶ τὰ βιδλία τότε περὶ τοῦ -δυνά- 
μει χαὶ ἐνεργεία, περὶ τῆς τῶν ἀσωμάτων ἀπαθείας, 

40 περὶ ψυχῆς πρῶτον, περὶ ψυχῆς δεύτερον, περὶ ψυχῆς 
τρίτον ἢ περὶ τοῦ πῶς δρῶμεν, περὶ θεωρίας, περὶ τοῦ 
νοητοῦ κάλλους, ὅτι οὐχ ἔξω τοῦ νοῦ τὰ νοητὰ χαὶ περὶ 
νοῦ χαὶ τἀγαθοῦ, πρὸς τοὺς γνωστιχούς,, περὶ ἀριθμῶν, 
πῶς τὰ πόρρω δρώμενα μιχρὰ φαίνεται, εἰ ἐν παρα- 

45 τάσει χρόνου τὸ εὐδαιμονεῖν, περὶ τῆς δι’ ὅλων χρά- 

σεως, πῶς τὸ πλῆθος τῶν ἰδεῶν ὑπέστη χαὶ περὶ τάγα- 
θοῦ, περὶ τοῦ ἑχουσίου, περὶ τοῦ χόσμου, περὶ αἰσθή- 
σεως χαὶ μνήμης, περὶ τῶν τοῦ ὄντος γενῶν πρῶτον, 
περὶ τῶν τοῦ ὄντος γενῶν δεύτερον, περὶ τῶν τοῦ ὄντος 

80 γενῶν τρίτον, περὶ αἰῶνος χαὶ χρόνου. Ῥαῦτα τὰ 

εἴχοσι χαὶ τέτταρα ὄντα, ὅσα ἐν,τῷ ἑξαετεῖ χρόνῳ τῆς 
παρουσίας ἐμοῦ Πορφυρίου ἔγραψεν, ἐχ προσκαίρων 
προδλημάτων τὰς ὑποθέσεις λαδόντα, ὡς ἐκ τῶν χε- 
ψαλαίων ἑκάστου τῶν βιύλίων ἐδηλώσαμεν, μετὰ τῶν 

85 πρὸ τῆς ἐπιδημίας ἡμῶν εἴχοσι καὶ ἑνὸς τὰ πάντα γί- 
νεται τεσσαράχοντα πέντε. (6) ᾿Εν δὲ τῇ Σιχελία 
διατρίθοντός μου ( ἐκεῖ γὰρ ἀνεχώρησα περὶ τὸ πεντε- 

καιδέχατον ἔτος τῆς βασιλείας [Γαλιήνου } ὁ Πλωτῖνος 
γράψας πέντε βιδλία ἀπέστειλέ μοι ταῦτα, περὶ εὐδαι- 

4ὖ μονίας, περὶ προνοίας πρῶτον, περὶ προνοίας δεύτερον, 

περὶ τῶν γνωριστικχῶν ὑποστάσεων καὶ τοῦ ἐπέκεινα, 
περὶ ἔρωτος. Τ᾿ αὔτα μὲν οὖν τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς Κλαυ- 
δίου πέμπει βασιλείας, ἀρχομένου δὲ τοῦ δευτέρου, 
ὅτε χαὶ μετ᾽ ὀλίγον θνήσχει, πέμπει ταῦτα, τίνα τὰ 

42 χαχά, εἰ ποιεῖ τὰ ἄστρα, τί ὁ ἄνθρωπος, τί τὸ ζῶον, 
περὶ τοῦ πρώτου ἀγαθοῦ͵ ἡ περὶ εὐδαιμονίας. ᾿αὗτα 
μετὰ τῶν τετταράχοντα πέντε τῶν πρώτων χαὶ δευτέρων 
γραφέντων γίνεται τέτταρα χαὶ πεντήκοντα. “ἕδσπερ 

δὲ ἐγράφη, τὰ μὲν κατὰ πρώτην ἡλικίαν, τὰ δὲ ἀχμά- 
50 ζοντος, τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ σώματος καταπονουμένου, οὕτω 

χαὶ τῆς δυνάμεως ἔχει τὰ βιόλία. ᾿'Γὰ μὲν γὰρ πρῶτα 
εἴχοσι χαὶ ἕν ἐλαφροτέρας ἐστὶ δυνάμεως καὶ οὐδέπω 
πρὸς εὐτονίαν ἀρχοῦν μέγεθος ἐχούσης, τὰ δὲ τῆς μέσης 
ἐκφόσεως τυχόντα τὸ ἀχμαῖον τῆς δυνάμεως ἐμφαίνει, 

10ὅ 

ἄορ. Ὁ νἱγίυϊυυ5. ἢ. ἀϊα]οοίίοα. Οὐοπιοάο δηϊπηᾶ ἱπίογ 

Θϑδβοη[ίδῃη ἱπαϊνι ἀυᾶπι οἱ αἰν  ἀι!8πι) πιο ΐα 6886 ἀϊοδίυγ. Ηἱ 

ογροὸ γί ὑπι}8 οἵ υἱρίηἱἱ δογίρι! 18 π| ογδηΐ,, υππ ὁρο Ροῦ- 

Ρ γτῖι8. Ὀγίπυ ΡΟ Πι}) ΘΟηΥΟΠίγοπ, ἔμπης ΠΟπιπὶ οἱ 

(5) Θυυπὶ δυίδη) 

ργοίον ἤθη δηηυῃὴ οἱ 8105 δ6χ ἀδίποο}}5 οὐ πὶ 60 γογβδίι9 

6556Π| (ρ8}}}0 οηΐπὶ δηία ἰ δοχοπηΐιπι πὶ ἈΟΠηΔΠη γα- 

πεγᾶπ), 400 ἰοηρογο ΡΙοἰΐπυ5 οἰϊοβδπ) ἀποσοϊναί φϑίαΐοπι, 

οἰϊίογαμα ἀϊδοϊρι]Πογυπὶ οοπέιιοίυαἀϊηΐ ἰηΐογογαί),, [ε}5. ἱμί Ὁ 

αιησυδροδβίηιπι αἰδί.8 ἀσοηΐοι ΔΠΠΙΙῺ. 

86Χχ 8πηΐ8, Π}} {15 ἰῃ 50110118 αυδοϑιοηΐθιι5 ρογίγαδοία 5 5[- 

τα 6 Απιο]ο ἴσια πη6, υἱ βογί νογοῖ, ΔαΠογίαῃ 115, 

ΕὈγος ἀυ05 Ξογίρδίί, σα θι}8 65 ὉΠ 416 (οἰ) οἱ απ ἰάοη)- 

4 6 6880 ργοὈῦαραΐ. δογίροὶς ἀαίῃοαυ5 ἄμποϑ ἃ]1058, 1 ἀ6 

60, 4ιιοὰ 8[[ βιιρογῖ 8 Θηί6 πο ἰπίο Προ γθ, δἰ ἰδγυπ) ἀθ 6ο, 

αυϊὰ ργίηιο ἱμ!οΠΠἰραὶ » αυϊάχυδ δϑουηάο. Τυης οἱ ἰτὺς 5οΓὶ- 

Ὀ51 ᾿Ιδγοβ, ἀθ θ0ὺ χυοὰ 681 ἱπ ρο(οπίία εἰ δείυ, φιοπιοίο 

ἱποογροῦγθᾶ Πλ ἢ Π6 ρδ[δηΐΓ, ργϊπηυηι (6 δηϊπηα, βοου ΠῚ 

ἀ6 δηΐπιᾶ, ἰδγί᾽υπὶ 46. δπἰ πιὰ δ'γθ 4υ πιο ο νἱἀθδηὰβ, ἐδ 

οοηίοιμηρίαἰίοηα,, ἀ6 ἰπί6 1} Ὁ} ρυ]ογ υἀΐηθ, ᾳιοὰ ἰηΐο!- - 

᾿α 18 ποη δἰπΐὶ οχίγα ἰη(6]] οί οἱ ἀ6 ἰηξο! ] δου ίηι6 

θοπο, οοπηίγα σποβίϊοοϑ, ἀ6 μυπιοῦῖδ, ΟΣ, αυδὸ ργοου! νἱ- 

ἀεπίυν, εχίρυα νἱἀθδηίαγ, 80 ἰῃ 06  1Π6 ἰοπιροτγὶβ [{]]- 

οἰ85 ΟΟῃδ᾽ϑίαί, 46 τιϊχίϊοηδ ραῦ οἴη πα, φυοπηοίο ἰιοδγι 

Θχϑί Ἂογῖ τυ! ὁ δίᾳφης ἀ6 ἤοπο, ἀ6 νυϊυπίαγίο, ἐὸ 

"ηππ60, ἀσ ϑοη5ι δίαιια πγοπηοτία, ἀ6 σΟΠΟΓ 115 ΘΠ (5 ΓΙ ΠΉΠΠῚ - 

δοσπῃάσπ),, [γί πὶ, ἂς φἰογηϊ δία δίχιθ ἰθηρογα. ΗΪ οὐρο 

διιηΐ Πἰγὶ φιδίίιογ οἱ υἱρίηἱ!, 4108 δβδυ πη 15 ΓΟ Γα παίἃ 

ΔΓσα ΘΠ [|5.,. υἱ} ἐχ σΔρἢ ἰυ.5 υπηϊυδοι} 54υ 6 ΕΠ γὶ ̓παϊοᾶν!- 

[118, δ6χ [}Π|5 δπηΐβθ, αυΐθυδ 660 1 ὈΓΡ ΥΓΙ15. οἱ ἈΠ], 

βογίροι τ, αι} 8 δὲ δ 18 ὑπ) οἱ υἱβίηιὶ δηίς διυομίιῃ) 

ῃοϑίγιη) βογρίοβ, 18π| 4τἴπα4ι6 οἱ φυδάγασίηία ΘΟ δυο Γ, 

(6) Ουιο γϑιὸ ἰθρογα ἰπ 5. οἰ} ἃ οοπηπιογᾶθαγ, αι οἶγοα 46- 

εἰπηη πὶ συϊηΐυ ΟΔ]}}}6ηἱ ἱπηρογαίογδ ΔΉ 1Π} Π16 οὐπί υ]οΓδηι, 

Η]οϊηυ φιΐηηια ΠΡγοβ βογὶ 5} οἱ δ πηὸ "ἰδ ἢ Π08 : ἀο Ὀ68- 

(ἰυάίηα, 46 ργον ἀδηίία ργηυπλ οἱ βοου πη), 4 δυϊμδίδη- 

{118 σοφῃοβοοηιθ8 αἴχυς Ε{Π|5 δυρθυίογα, 46 δῃϊογο. ΠῸ8 

ἰεϊίατ δὶ πιὸ πἰϑὶἐ ρυῖμλο ΟἸδΔυ ἢ ἰμηρογαίογ!8 ΠΟ, δοουη 0 

δυΐοιη ἱηουηΐα, 400 οἰΐδν πο πυ} 10 ροϑὶ υἱΐα ἀἰοοδϑίξ, 

πλΐοὶ ἡ ̓ο - 4085 δἰῃί πηᾶ]α, δὴ εἰβι!α; 84} ἃρδηΐ, αυϊὰ 

βοῖηο, αυΐάχιθ δηἰπιαὶ, ἀ6 μγίμηο ΒΟΏΟ 5ίν6 ἀ6 βοδι ἀπ. 

Ηἰ δι 118 αυδάτγαριπία φυΐπαυα ργίπιο ἃ0 δου ῃο (ΕΙΏΡΟΓΟ 

βογίρεἰ5 απ αυϊπαυδρὶπία φυαϊίυογ οοηθιπί. Θιεπιδάϊηο- 

ἄσιν διυΐθιη Ξογρίϊ δυηΐ ργίπγα 4}}} αἰἰαίθ, δ}}} [π ἴρ80 Υἱβογὸ 

Υἱΐαυ, Δ}}} ἀοηίψας σογρογα }8πὶ ἀεἴεβ80, δὶς οἰΐδη ΠΡ γὶ ἀϊ- 

γογϑᾶπι ργοάυηΐ γί). Ργίτη! δηΐπι θη01.8 αἱ Υἱρί πὶ Ιου 8 

ϑυηΐ πιοιηοιίΐ, φυοάᾳιο δἰϊφυαπίυην ἃ γόγὸ δάϊιιο δ[)5]} 

τους, 40] γ6γὸ τιϑΐο [ορογο οὐ] δυῃΐ,, δυμηπηᾶπα ὨΓῶ 



106 

χαὶ ἔστι τὰ εἰχοσιτέσσαρα πλὴν τῶν βραχέων τελεώ-- 
τατα, τὰ μέντοι τελευταῖα ἐννέα ὑφειμένης ἤδη τῆς 
δυνάμεως γέγραπται, χαὶ μᾶλλόν γε τὰ τελευταῖα τέσ- 
σαρα ἣ τὰ πρὸ τούτων πέντε. (7) "ἔσχε δὲ ἀκροατὰς 

δ μὲν πλείους, ζηλωτὰς δὲ χαὶ διὰ φιλοσοφίαν συνόντας 

Ἀμέλιόν τε ἀπὸ τῆς Τουσχίας, οὗ τὸ ὄνομα ἦν Γεντι- 
λιανὸς τὸ χύριον" αὐτὸς δὲ διὰ τοῦ ρ ᾿Αμέριον αὑτὸν 

χαλεῖν ἠξίου, ἀπὸ τῆς ἀμερίάς ἣ τῆς ἀμελείας πρέπειν 
αὑτῷ χαλεῖσθαι λέγων. ἔσχε δὲ χαὶ ἰατριχόν τινα 

10 Σχυθοπολίτην Παυλῖνον, ὃν ὁ Ἀμέλιος Μίχκαλον προσ- 
ἡγόρευε παραχουσμάτων πλήρη γεγονότα. ᾿Αλλὰ 
μὴν χαὶ Ἀλλεξανδρέα [Σὐστόχιον ἰατρικὸν ἔσχεν ἕτερον, 
ὃς περὶ τὰ τελευταῖα τῆς ἡλικίας γνωρισθεὶς αὐτῷ διέ- 

μενε θεραπεύων ἄχρι τέλους, χαὶ μόνοις τοῖς Πλωτί- 
νου σχολάζων ἕξιν περιεθάλλετο γνησίου φιλοσόφου. 
Συνῆν δὲ καὶ Ζωτιχός, χριτιχός τε καὶ ποιητιχός, ὃς 
καὶ τὰ Ἀντιμάχου διορθωτικὰ πεποίηται χαὶ τὸν Ἀτλαν. 
τιχὸν εἰς ποίησιν μετέδαλε πάνυ ποιητιχῶς, συγχυθεὶς 

δὲ τὰς ὄψεις πρὸ ὀλίγου τῆς Πλωτίνου τελευτῆς ἀπέ- 
30 θανεν. ἔφθασε δὲ καὶ ὁ Παυλῖνος προαποθανὼν τοῦ 

Πλωτίνου. ΓἜσχε δὲ καὶ “2ῆθον ἑταῖρον, Ἀράθιον τὸ 
γένος, Θεοδοσίου, τοῦ ᾿Αμμωνίου γενομένου ἑταίρου, 
εἰς γάμον λαθόντα θυγατέρα. Ἦν δὲ χαὶ οὗτος ἰατρι- 
χὸς χαὶ σφόδρα πεφίλητο τῷ Πλωτίνῳ. Πολιτιχὸν δὲ 

80 ὄντα χαὶ ῥοπὰς ἔχοντα πολιτιχὰς ἀναστέλλειν ὁ Πλω- 

τῖνος ἐπειρᾶτο, ἐχρῆτο δὲ αὐτῷ οἰχείως, ὡς χαὶ εἰς 
τοὺς ἀγροὺς πρὸς αὐτὸν ἀναχωρεῖν πρὸ ἕξ σημείων 

Μιντούρνων ὑπάρχοντας, οὖς Καστρίκιος ἐχέχτητο 
ὃ Φίρμος χαλούμενος, ἀνδρῶν τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς φιλοχα-- 

80 λώτατος γεγονώς, χαὶ τόν τε Πλωτῖνον σεβόμενος καὶ 
Ἀμελίῳ οἷα οἰκέτης ἀγαθὸς ἐν πᾶσιν ὑπηρετούμενος 
χαὶ Πορφυρίῳ ἐμοὶ οἷα γνησίῳ ἀδελφῷ ἐν πᾶσι προσε- 
σχηχώς. Καὶ οὗτος οὖν ἐσέδετο ΠΠλωτῖνον, τὸν πολιτιχὸν 

ἡρημένος βίον. ᾿χροῶντο δὲ αὐτοῦ χαὶ τῶν ἀπὸ τῆς 
85 συγχλήτου οὐχ ὀλίγοι, ὧν ἔργον ἐν φιλοσοφία μάλιστα 

ἐποίουν Μάρχελλος ᾿Ορρόντιος χαὶ Σαῤινίλλος. Ἦν δὲ 

καὶ “Ρογατιανὸς ἐχ τῆς συγχλήτου, ὃς εἰς τοσοῦτον ἀπο- 

στροφῆς τοῦ βίου τούτου προχεχωρήχει, ὡς πάσης υὲν 

χτύήσεως ἀποστῆναι, πάντα δὲ οἰκέτην ἀποπέμψασθαι, 
40 ἀποστῆναι δὲ χαὶ τοῦ ἀξιώματος, χαὶ πραίτωγρ προϊέναι 

μέλλων παρόντων τῶν ὑπηρετῶν μήτε προελθεῖν μήτε 
φροντίσαι τῆς λειτουργίας, ἀλλὰ μηδὲ οἰχίαν ἑαυτοῦ 
ἑλέσθαι κατοιχεῖν, ἀλλὰ πρός τινας τῶν φίλων καὶ συνή- 

θων φοιτῶντα ἐχεῖ τε δειπνεῖν, χἀχεῖ χαθεύδειν, σιτεῖ- 
41 σθχι δὲ παρὰ μίαν᾽ ἀφ᾿ ἧς ὀὴ ἀποστάσεως χαὶ ἀφροντι- 

σιίχς τοῦ βίου ποδαγρῶντα μὲν οὕτως, ὡς καὶ δίφρῳ 
βαστάζεσθαι, ἀναρρωσθῆναι, τὰς χεῖρας δὲ ἐχτεῖναι μὴ 
οἷόν τε ὄντα χρῆσθαι ταύταις πολὺ μᾶλλον εὐμαρῶς ἢ οἱ 

τὰς τέχνας διὰ τῶν χειρῶν μετιόντες, οῦτον ἀπεδέ- 
δ0 χεῖτο ὁ Πλωτῖνος χαὶ ἐν τοῖς μάλιστα ἐπαινῶν διετέλει, 

εἰς ἀγαθὸν παράδειγμα τοῖς φιλοσοφοῦσι προδαλλόμε- 
νος. Συνῆν δὲ χαὶ Σεραπίων ᾿Αλεξανδρεύς, ῥητοριχὸς 
μὲν τὰ πρῶτα, μετὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐπὶ φιλοσόφοις συνὼν 
λόγοις, τοῦ δὲ περὶ χρήματα καὶ τὸ δανείζειν μὴ δυνη- 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟΥ. 

86 [ἐγιιπΐ Υἱ, διιπίαια φυδίίυοτγ οἱ νἱμίπιὶ ἰδ, εἱ μῶϑο 

ὀχοϊ ἷϑ8., ρεγίθο  ἰδδὶ πὶ, αἰ εἰ πονοηι ἀδηΐψυς δὶ γειεῖ- 

ἰεπίἴθι}5 νἱγίθυ8 βογρὶϊ δυηΐῖ,, οἵ ρμοβίγεπι! φιηίάδην φυδίϊυσι 

τη δρ᾽8 4υ8Π| δη(οοοἀδπίο8 αυΐπαυθ. (7) Αὐάϊΐοευξ ιάκηι 
Ὠ} 108 ὨδΌυΐ,, ᾿πλϊἰδίογες δυΐοπὶ εἰ μὲν !οδορίνηδβε σβδβω 
[Δ }Π|γῈ8. Αι πὶ Τηδουπὶ, οὐἱ ποιηδη ργορτείιχπι ετοὶ 

Οεμ  ΠἸδηυ8, ἰμθ6 ὙΘΓΟ 86 ρογ ᾿ἰ ογᾶπὶ Γ Απηογέυξω πιδιοὶαῖ 
ρρΕ Ιγθ, φυΐα πιδρὶ5 ἀδοογαῖ Δ διπιογία ( ἱπίοχγίἐδῖθ) ἘΠῚ 
δηηο ἃ ( περ! σοη(ἰ8} 56 ἀρρϑ!] γί. Ηδθυΐϊέ οἰΐδεῃ αν δηινῃ 
ΒΟΥ ΠΟΡρΟ ἰδ, πιράϊοίηδ5 δἰυάϊοξυπη, φυδπι ἑπομοδίδσγημι 
γυἀπππαυο ἱηδυά! Ππουϊδγυηι ρ]δπι πὶ Απλοῖϊας Μίοςδίσα 
δρρε!!αθαῖ. Ργαΐογοδ Βυδβίοο!ίυπι ΑἸοχδηάγίηπν, ἐβεα 
πιοάΐουπι, φυΐ 4υπὶ 86 ηὶ ἀδπιυπη Ρ]οἴΐηο ἱπποίυξδκοι, δὲ 
πιογίοπη 0.84}16 6)πὶ συγδιυαὶ, δοἰΐβηυια ΡΙοί πὶ ργιθορρῖςΣ 
ἀδία ὁρογα υδγὶ μἰ δορὶ ἰμάυοδαῖ Ππαθϊίμι. Ὑ δεξδθαίας 
ΟΠ} 60 οἱ Ζοίίουδ, οὐἰουϑβ οἱ ροοία, αυὶ οἱ Απῇπχδεῖιὶ οδε- 
πα ηἶ δι ΘΠ] ἀΔη 18 ορογϑιῃ πανανὶὶ οἱ ΑἰἸδης οϑε (δϑαΐπα 
δπιοάνη οἰόρδηῖογ ψϑγβίθι}8 Θχργοδοῖῖ, οσυ] 5 γὙοῖο ρίας: 
Ῥδ}}}}0 ἃηΐθ Ρίοίηΐ πιογίδῃχ ΟὈΪΠ. Ρδυϊΐηυς υοσαῦυε δηΐς 
ΡΙοίπυπι πηογίυυβ οϑὲ. Ζοίμυπ) φυοχας μαρυὶξ (Δηλοῖ, 
ὁχ Αγαθία ογαμᾶυπ), αυὶ εἰ ΤΠδοάοκι!, φῃοηάδμπ [απα γα 
ΑἸΠΏΟΙΪ, ἢ] δπὶ ὑχογθῃ ἀυχοταί. Ἐγχδί οἱ ἰς τοράμκίος 
δίυάΐοδυβ, ΡΙοίίποαιια ἀϊ!εο 55 πλυ8. Ουἱ φυυτα δά ταηρυ- 
ὈΠΙΟδπὶ δοσοβδίϑβαί, πη} {8416 δβϑοὶ δὰ οᾶϊη ξεγοπάδῃ Ρντα:- 
5.115 ἱπβίγυοἴιβ,, Ρ]οἰΐπυβ δίυάουαί ουπὶ γοτόσᾶγε, δο68ὲ 
(Δ ἰαγ ἰοῦ υἱοθδίυγ, δάθο υἱ ἱπ δ) 8 ἄρτος βοοδάδσεί δά 
δοχίυμη Ἰαρί δ δηΐθ Μἰπίισηδβ, 4005 Οδεϊγίοίις ΕἸγηνας 
Ῥοϑδοάογαί, νυἱγ οὐμηϊυπι δοἰδίἰς ποβίγδ: ᾿Ιομοϑίδί ἐς ςἰυμε)οαὶ:- 
δἰῃ118., αυΐᾳυ οἱ Ρ]οἰϊπυπι νὙθηογδθδίυς οἱ Ααποϊο τείαὶ 
ΒΟΓΥΐ ΟὈδοαυΐο 'π ΟἸΏ ΠΡ. γοθι5 δάογαὶ δὲ τὶ υὈΓΡΌΥ ΠΟ 
αἱ βεγπιδη0 [γαιγὶ ὁοθη[ἰηυο δάϊαγεῦαί. Ηἰς φυοφὺς ἰσῆα: 
ΡΙο(υπὶ νοπὺπογαυδίυγ, ᾿ἰςοὶ εἰν] Υἱίδιη οἰοσίοιοί. Νοὰ 
Ρᾶυοί οἰΐὰ πὶ δεηδίογίὶ ογάϊῃϊ8 διιπὶ δυάϊεϊαπέ, φυογυι ἰὰ 
Ρ᾿ ΝΠ ΟΒορ ἃ ̓παχί πη ργοΠείεϊαηξ Μαγοοι!υβ Ογοπίας δἴχοε 
ΒδὈϊη ]υ8. Εταΐ οἱ Βορδίίδηυβ. οὐιιδάδιι ογἀϊηϊς, χυὶ εὸ 
0.54116 [} 5 Υἱίας (Δ53{1|] ργοοθβδὶί ̓  οἱ οἴμοι γϑῆ ἔδινέ- 
Ἰίδγειη δ) ογεῖ οἵ δεγνοβ οἴηποὶ ἀϊπηοτοῖ, δάφοφυε ἀϊ- 
ΒηΠδίε 508 ἀδοσάογοί, οἱ αυυπὶ ργοῖος δηϊοοράδες ἀθδετεῖ, 
᾿οιογίθυβ δαβίδηίθυ.8 πδᾳυς δηϊοοράδγαεῖ, πϑᾷυδ πυππεγε 
Γαϊϊοηοπὶ Πδῦσδιοί, 4φυΐϊπ ποῸ βυδῆλ ἰἰδῦογα εἰδὶ τοι οὶ ἀυ- 
τηυϊη, 564 αυοϑάδηι διμοογαπ) [2 πι}ἰδγίυπηης δάϊγοϊ εἰ 
δρυὰ 1.05 ἑαπᾶγοὶ ἃς ἀογπιγοί, οἰδυπιηυθ δἰ οτηῖξβ ἀοίνας 
διιπηογοῖ, Οὐδ εἰεἰδοίΐοης νἱΐδοψασ ἱπουτγὶδ ἰδοΐυτη εδῖ, υἱ, 

υυπὶ δηίοᾶ ρούδργὰ ἰδ) γεϊοπιδηίος δϑβοὶ (τυοϊδίυς, υἱ 
Ῥγοργοαΐ Ποὴ ροβϑδῖ ηἰϑὶ 86}18 υϑοΐυϑ, Ἶδπὶ τους ἰπ46 γϑοῦ- 

Ἰηογεῖ, αυυπηυθ Πηϑηυ8 δηΐθα δχίοηἀογα βοὴ ροϊωαξεςεῖ, 

ἦδι) ὀχροα 5 οἷ αἰόγοίαν ΄υδη αυΐ τ᾿ηδηυ δεγίοῃ [δεῖ δαὶ. 

Ῥγοθδίυπι ἴθ πὸ 5|0ὶ ΡΙο 8 τηδχίπιβ βεσιρεῖ ἰδυάϊδως 

εἰεγοῦδί εἰ ἰδηχυδη Ἰηβίρηα δχθπηρίυπ μὰ !οδορξδπεῖδει 

ργοροποραί. Αἀθγαί εἱ ϑογδρίο Αἰδοχδηάγίοιβ, τοίου απίρα, 

ἀεϊπὰδ νοῖοὸ οἱ ρ}Π]οϑορ ιίς 8 βιυά 5 δι ιἀϊοῖυδ, πος ἰδῆνοα 
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θεὶς ἀποστῆναι ἐλαττώματος. Ἔσχε δὲ χαὶ ἐμὲ Πορφύ- 
ριον, Τύριον ὄντα, ἐν τοῖς μάλιστα ἑταῖρον, ὃν χαὶ 
διορθοῦν αὐτοῦ τὰ συγγράμματα ἠξίου. (8) ΤΓράψας 
γὰρ ἐχεῖνος δὶς τὸ γραφὲν μεταθαλεῖν οὐδέποτ᾽ ἂν 

ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἅπαξ γοῦν ἀναγνῶναι καὶ διελθεῖν 
διὰ τὸ τὴν ὅρασιν μὴ ὑπηρετεῖσθαι αὐτῷ πρὸς τὴν 
ἀνάγνωσιν. ἔγραψε δὲ οὔτε εἰς χάλλος ἀποτυπού- 
ἱλενος τὰ γράμματα, οὔτε εὐσήμως τὰς συλλαὰς διαι- 
ρῶν, οὔτε τῆς ὀρθογραφίας φροντίζων, ἀλλὰ μόνον τοῦ 
νοῦ ἐγόμενος,͵ καὶ ὃ πάντες ἐθαυμάζομεν, ἐχεῖνο ποιῶν 
ἄγρι τελευτῆς διετέλεσε. Συντελέσας γὰρ παρ᾽ ἑαυτῷ 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὸ σχέμμα,, ἔπειτα εἰς γραφὴν 
παραδιδοὺς ἃ ἐσχέπτετο, συνεῖρεν οὕτως γράφων, ἃ ἐν 

τῇ ψυγῇ συνδιέθηχεν, ὡς ἀπὸ βιδλίου δοκεῖν μεταθάλ- 

λειν τὰ γραφόμενα. ᾿Κἐπεὶ χαὶ διαλεγόμενος πρός τινα 
καὶ συνείρων τὰς διαιλίας πρὸς τῷ σχέμματι ἦν, ὡς 
ἅμα τε ἀποπληροῦν τὸ ἀναγχαῖον τῆς ὁμιλίας καὶ τῶν 
ἐν σχέψει προχειμένων ἀδιάχοπον τηρεῖν τὴν διάνοιαν. 
᾿Ἀποστάντος γοῦν τοῦ προσδιαλεγομένου οὐδ᾽ ἐπαναλα- 
ῥὼν τὰ γεγραμμένα, διὰ τὸ μὴ ἐπαρχεῖν αὐτῷ πρὸς 
ἀνάληψιν, ὡς εἰρήκαμεν, τὴν ὅρασιν, τὰ ἕξῆς ἂν ἐπι- 
συνῆψεν ὡς μηδένα διαστήσας χρόνον μεταξύ, ὅτε τὴν 

διιλίαν ἐποιεῖτο. Συνῆν οὖν χαὶ ἑαυτῷ ἅμα χαὶ τοῖς 
ἄλλοις, χαὶ τήν γε πρὸς ἑαυτὸν προσοχὴν οὐχ ἄν ποτε 
ἐχάλασεν ἢ μόνον ἐν τοῖς ὕπνοις, ὃν ἂν ἀπέχρουεν ἥ τε 
τῆς τροφῆς ὀλιγότης ( οὐδὲ γὰρ ἄρτου πολλάχις ἂν 
ἥψατο ) χαὶ ἣ πρὸς τὸν νοῦν αὐτοῦ διαρχὴς ἐπιστροφή. 
(υ) Ἔσχε δὲ χαὶ γυναῖκας σφόδρα προσχειμένας, Ἰ ευί- 

νὰν τε, ἧς καὶ ἐν τῇ οἰχία κατώχει, χαὶ τὴν ταύτης 
θυγατέρα Γεωίναν, ὁμοίως τῇ μητρὶ χαλουμένην, 
Ἀμφίχλειάν τε τὴν ᾿λρίστωνος, τοῦ Ἰαμόλίχου υἱοῦ, 
γεγονυῖαν γυναῖκα, σφόδρα φιλοσοφίᾳ προσχειμένας. 
"Πολλοὶ δὲ χαὶ ἄνδρες χαὶ γυναῖχες ἀποθνήσχειν μέλ-- 

λοντες τῶν εὐγενεστάτων, φέροντες τὰ ἑαυτῶν τέχνα, 
ἄρρενάς τε ὁμοῦ χαὶ θηλείας, ἐκείνῳ παρεδίδοσαν μετὰ 
τῆς ἄλλης οὐσίας ὡς ἱερῷ τινι χαὶ θείῳ φύλαχι, Διὸ 

χαὶ ἐπεπλήρωτο αὐτῷ ἢ οἰχία παίδων χαὶ παρθένων. 
᾿[ἶν τούτοις δὲ ἦν χαὶ Πολέμων, οὗ τῆς παιδεύσεως 
φροντίζων πολλάχις ἀν χαὶ μέτρα ποιοῦντος ἠχροάσατο. 
Ἤνείγετο δὲ χαὶ τοὺς λογισμοὺς ἀναφερόντων τῶν 

ἐκείνοις παραμενόντων καὶ τῆς ἀχριδείας ἐπεμελεῖτο, 

λέγων, ἕως ἂν μὴ φιλοσοφῶσιν, ἔχειν αὐτοὺς δεῖν τὰς 
χτύήσεις χαὶ τὰς προσόδους ἀνεπάφους τε χαὶ σωζομέ-- 

νας. Καὶ ὅμως τοσούτοις ἐπαρχῶν τὰς εἰς τὸν βίον 

φροντίδας τε καὶ ἐπιμελείας τὴν πρὸς τὸν νοῦν τάσιν 

οὐδέποτ᾽ ἂν ἐγρηγορότως ἐχάλασεν. ἮΝν δὲ καὶ πρᾶος 

χαὶ πᾶσιν ἐχχείμενος τοῖς ὁπωσοῦν πρὸς αὐτὸν συνή- 

θειαν ἐσχηκόσι. Διὸ εἴχοσι καὶ ἕξ ἐτῶν ὅλων ἐν τῇ 
“Ῥώμη διατρίψας χαὶ πλείστοις διαιτήσας τὰς πρὸς 

ἀλχήλους ἀμφισδητήσεις οὐδένα τῶν πολιτιχῶν ἐχθρόν 
ποτε ἔσχε. (ι0) ᾿Γῶν δὲ φιλοσοφεῖν προσποιουμένων 
᾿Ολύμπιος ᾿Αλεξανδρεύς, ᾿Αμμωνίου ἐπ᾽ ὀλίγον μαθη- 
τὴς γενόμενος, χαταφρονητιχῶς πρὸς αὐτὸν ἔσχε διὰ 
φιλοπρωτίχν. Ὃς καὶ οὕτως αὐτῷ ἐπέθετο, ὥστε 

ΥἝἹΤΑ ΡΙΟΤΙΝΙ. 101] 

δ εἶδ (Θπογδίἰοηίβδαυα υἱἱἱο ἐχϑοϊυίυβ. Ποηΐ 46 οἱ πγ6 [1ἃ- 

θυ! Ρογρὶγείυπι Τγτίυηι ἰηἴ6Γ διηϊοἰβδίιηοθ, 406 π| οἱ βογρίδ 

διιὰ υοἱυΐϊξ, οογγίξογο, (8) Νὰπὶ) δἱ συ! [116 βογίρβογαι:, 5 

γοϊγογὰ ϑογρίιι τϊηἰπι6 δυβϑιίποθαὶ, σοθὰ ποάυα δβαηγοὶ [6- 

ἔεγα 80 ρογουγγαγα, ργορίογοα αυοα Υἱδιβ οἱ ΠΟ 588 5:1 0- 

ρνείογεί δὰ ἰεροβάυμπι, [ἴῃ βογί ρθη ἀο δυΐοπιὶ πϑὸ ῥιιογαβ 

᾿{{ γᾶ8 Ρἱησοραὶ, ἤράυθ δοουγαίθ δ} } 888 ἀϊδιϊηρυσθαὶ, 

ΠΟ4ι6 ΟΥΙΠΟργδΔρΙ δπὶ ουγααῖ, γογυπ) ἰηῃ βοϊδπ) οορ δι οΠ6η] 

ἰηίοηίυβ ογαὶ, αυοάυθδ οἴμηθ68 Δα πλΓΑὈΔΠ,Γ, ἱπ ἰος δὰ 

{ποῖ υ5406 Υἱίδο ρογβουογαν ί. Οὐ πὶ οπίη) β6ουπ) Γο πὶ 8 Ὁ 

ἰη 0 υ84116 δά ἤἥπηρηι σορὶἰδἰΐοη δΌσϑΟΙ Υἱδοοὶ, ἀείπάα ΠΠ {ογῖ9 

Ιθδπήδηβ, 4125 πηοΟ !αἴι.8 ογαΐῖ, ἰΐαὰ 8Ππὶ δηΐπ)0 αἰδβροβίία 

βοῦγθ6π8 σοπηροίεραί, υἢ 6χ ΠΠὈγῸ δΐψυο βεγὶρία ἰγδάποια 

υἱδογείαγ, Νάπι οἱ οὐπὶ Δ] ἴχυιο ΘΟἸ]Οιιθηβ δὲ Βαγπιομθδ Οὰπὶ 

(Δ } δεῖ ρει ἰμ5.}{π|6η8 ἰηίογοδ πηραϊἀρθαίωυτ, αἱ εἰπιυΐ 56Γ- 

᾿ποπὶ ἰπδιἐ πο πο βυϊβίοεγοί οἱ 5 Γθπ δηΐπ)0 ργοροβὶ(Δη1 

ἢγιηϊδγ ἰηἰοηθοιοἱ οοπ δἰ Ιοηοπι. Ουυ ἰρίγ, συὶϊ 8110 - 

ουΐι8 ΘΠ) δρδοί, εἰβεθϑοίδϑαῖ, ποὴ τγοροίο αὶ δογίρίδ, 

αποηΐδη δι! γοϊοροη σι) Υἱβι8, υἱ αἰχί πη 5, Ππικἰπίπη6 δὺ- 

Ρο(ουαΐ, 5. ἰδίμοῃ δοφυδηίία ἀδἰπύορα σοηίοχοθδξ, ηυδϑ5ί 

ΠΓΟΓϑΙ 5 ἰη.{{π|0 ἰηΐοΓοᾶ βογηηο 6 ἐρίι πὶ ποη ἱπίογπ δἰ βδοί. 

58} ἰσ τ δούμηι ογαΐ οἵ οὐΠπὶ ἃ}}|8., Πδη ἰπχυδ ἰῃ 56 ἰηίθη- 

ιἰοηδη) πιιπησδι ἰηἰογη οᾶ:, ηἰδ] (οΥγία 401 ΒΟΙΉΠΓΠῚ 

οσδρογοῖ, φιδησυδηι εἰ ᾿πὸ οἱ ΟἿΪ ρατγοϊηοηΐδ ( 8806 Θη 

νοὶ ρδηὸ δυϑβίίποαί ) οἱ ἰῃ δοϑίυδ σομἰαἰοηθ ἀοίϊ χυϑ 6}08 

δηίτηι5 (Δοἶ]6 ἀγοοραί. (9) θυ οἱ (πλΐ πα3 ΡΠ] ΒΟ 85 

δδιποάιϊη ἀράϊίδ8, υἱ Οοιμἶπᾶπι, Ου}}}8 ἐπ ἀοηλο οἰΐδη) [18 - 

θἱίαναὶ, ᾿υ͵ιδαιο ἢ Δ πιαίγὶ οοσποπιίποπμ, οἱ ΑἸρῃ}- 

Οἰοδπὶ Ατἰϑίοπίβ, 1Δ 0} }Π οἰ ΠΕ, υχόγολ. Μυ}ὶ οἰΐδπη ἰδπὶ 

υἱγὶ 4υ.8π| Πλ}}Π 16 ΓῸ5 ΠΟ ἰοοοὺ ἠδίΐ δρργομρίπαυδηία τηογίθ 

ΠΡΟ 8 5.058, ΠΊΔΓΘΒ δἰπηι} δίαυς (δ πΐη88, υηᾶ οὐπὶ ΓΟ αυἃ 

γα (δη} Πϊαγὶ 1}}} ἰδμαυδη δδογο ἀϊνίμοηυδ ουδίοὐϊ ἐγ ουδηί. 

Ουᾶγα οἱ ἀοπηι5 6705 ρμυθγὶα τἰγρὶηἰ δυδαυδ γοίογίᾳ ογαὰὶ. 11 

"εἶθ ογὰί ΡῬοϊδϑιηο φᾳυοαιδ., 46 αἰ ἰσοηίογ δ υσδηϑ δ25ρ6- 

Ὠυπηοῖὸ δι] οἰ οἱ νογϑυ5 (Δεϊδηίθπι. Νοαυς ἰϑάορθδί δου 

νυρ !Πούυην ργοσυγδίογοϑ διιϊγο δ ηἰϑ γι οη δ γα 0 η6 8 

γοἀοηίο5, 4118 ἴῃ Γ6 ραγϑίιποηΐ Προ αὶ ουγάπι, ἀἰσΘΠ8, 

4φυδπὶ ἀΐυ ποη μ᾿! οϑορἑϊοπίιγ, διιἃ 1105 Ὀοπηἃ ροβϑίάδγε οἔ 

Ργουεπίι8 δοοίρογο δΌβημα ἀοί τ πηθηἴο ἀοογο. Εἰ αυδίηγν!β. " 

(οἱ Ρυρ}}}}8 ποορϑϑαγίδ νἱ ἴδ 83. 1)π|)8 οαπ αἰ ΠΠςοη(|8 ργοςσυΓᾶ- 

τοί, παυδῃ (Δηγθῃ,, ἀπ νἱρ αγοί, ἰῃ σορ (αἰ αηο ἀφ χυπι 

δηίΐπιπ) γοπι ἰεδί. Ἐτγαΐ εἰ ρῥ]δοίπ8 οἱ οπηηΐθι8, αὶ 

αυοαυο πηοῦο ἰρβὶ δα] ιδγογοηΐ, δοοδβϑὰ (Δ 0} 15. ΟΠ ΟὔΌΓριν, 

4υυπι Ποιηβ Ρ6Γ ἰπίοσιοβ υἱρίπίϊ 5Ὲχ δηη05 ΟΟΙΠΙΟΓΔΙΙΙΣ 

οβ5αῖ, ρἰυγίπηοτιμηυθ ἀγη γ οΟπίγου γβία8 αἰγοηίεβοῖ, 

ΒυΠ 1) (ἀπηθη οἰνίυπλ ἀπ χιδη) δ υἱ ἰηἰπλίουηι. ([0) Εχ 

οἰβ δυίοπι, 41} μὶΠοϑορ ἰδ 5Π οἰ υδηΐ, ΟἸγπιρίυβ ΑἸοχδη- 

ἀγίηιιϑ » Διυμοηϊ ραῦ γον ἰθηρυϑ αἰδοίρι!! υ8, φυοά μγίπιι!8 

6586 γο οἱ, εοπίοιρία! οὐπὶ Πδθυϊ!, δάδοαυθ ἰηγδδὶὶ, υἱ ο 
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χαὶ ἀστροθολῆσαι αὐτὸν μαγεύσας ἐπεχείρησεν. ᾿Επεὶ 
δὲ εἰς ἑαυτὸν στρεφομένην ἤσθετο τὴν ἐπιχείρησιν, 
ἔλεγε πρὸς τοὺς συνήθεις, μεγάλην εἶναι τὴν τῆς ψυχῆς 
τοῦ Πλωτίνου δύναμιν, ὡς ἀποχρούειν δύνασθαι τὰς 

6 εἰς ἑαυτὸν ἐπιφορὰς εἰς τοὺς χαχοῦν αὐτὸν ἐπιχειροῦν- 

τας. Πλωτῖνος μέντοι τοῦ Ὀλυμπίου ἐγχειροῦντος 
ἀντελαμόάνετο, λέγων αὐτῷ τὸ σῶμα τότε ὡς τὰ σύ- 

σπαστα βαλάντια ἕλκεσθαι, τῶν μελῶν αὐτῷ πρὸς ἄλ- 
ληλα συνθλιύομένων. Κινδυνεύσας δὲ ὁ Ὀλύμπιος 

Ι0ὺ πολλάχις αὐτός τι παθεῖν ἢ δρᾶσαι τὸν Πλωτῖνον ἐπαύ- 

σατο. ἮΝ γὰρ χαὶ χατὰ γένεσιν πλέον τι ἔλων παρὰ 
τοὺς ἄλλους ὁ Πλωτῖνος. Αἰγύπτιος γάρ τις ἱερεὺς 
ἀνελθὼν εἰς τὴν Ρώμην χαὶ διά τινος φίλου αὐτῷ 
γνωρισθείς, θέλων τε τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἀπόδειξιν δοῦ- 

ιὸ ναι, ἠξίωσε τὸν Πλωτῖνον ἐπὶ θέαν ἀφιχέσθαι τοῦ συν- 
ὄντος αὐτῷ οἰχείου δαίμονος χαλουμένου. Τοῦ δὲ 
ἑτοίμως ὑπαχούσαντος γίνεται μὲν ἐν τῷ ̓ Ισείῳ ἢ κλῇ- 
σις" μόνον γὰρ ἐχεῖνον τὸν τόπον χαθαρόν φησιν εὑρεῖν 
ἐντῇ Ρώμη τὸν Αἰγύπτιον. Κληθέντα δὲ εἰς αὐτο- 

40 Ψίαν τὸν δαίμονα, θεὸν ἐλθεῖν χαὶ μὴ τοῦ δαιμόνων εἶναι 
γένους. Ὅθεν τὸν Αἰγύπτιον εἰπεῖν, « μαχάριος εἰ, θεὸν 

ἔχων τὸν δαίμονα καὶ οὐ τοῦ ὑφειμένου γένους τὸν συ-- 
νόντα,» μήτε δὲ ἐρέσθαι τι ἐχγενέσθαι, μήτε ἐπιπλέον 
ἰδεῖν παρόντα, τοῦ συνθεωροῦντος φίλου τὰς ὄρνεις, ἃς 

35 χατεῖλε φυλαχῆς ἕνεχα, πνίξαντος, εἴτε διὰ φθόνον, εἴτε 
χαὶ διὰ φόδον τινά. Τῶν οὖν θειοτέρων δαιμόνων ἔχων 
τὸν συνόντα χαὶ αὐτὸς διετέλει ἀνάγων αὐτοῦ τὸ θεῖον 
ὅμμα πρὸς ἐχεῖνον. "ἔστι γοῦν αὐτῷ ἀπὸ τῆς τοιαύτης 
αἰτίας καὶ βιόλίον γραφὲν περὶ τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς δαί- 

80 μόνος, ὅπου πειρᾶται αἰτίας φέρειν περὶ τῆς διαφορᾶς 

τῶν συνόντων. Φιλοθύτου δὲ γεγονότος τοῦ Ἀμελίου χαὶ 
τὰ ἱερὰ κατὰ νουμηνίαν χαὶ τὰς ἑορτὰς ἐχπεριιόντος, 

χαί ποτε ἀξιοῦντος τὸν Πλωτῖνον σὺν αὐτῷ παραῤα- 

λεῖν, ἔφη, « ἐχείνους δεῖ πρὸς ἐμὲ ἔρχεσθαι, οὐχ ἐμὲ 
8δὺ πρὸς ἐχείνους. » Τοῦτο δὲ ἐχ ποίας διανοίας οὕτως 

ἐυπεγαληγόρησεν, οὔτ᾽ αὐτοὶ συνεῖναι δεδυνήμεθα, οὔτ᾽ 
αὐτὸν ἐρέσθαι ἐτολμήσαμεν. (1) Περιῆν δὲ αὐτῷ 
τοσαύτη περιουσία ἠθῶν κατανοήσεως, ὡς χλοπῆς ποτε 

γεγονυίας πολυτελοῦς περιδεραίου Χιόνης, ἥτις αὐτῷ 

4υ συνῴχει μετὰ τῶν τέχνων, σεμνῶς τὴν χηρείαν διεξά - 
γουσα, καὶ ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ Πλωτίνου συνηγμένων τῶν 
οἰχετῶν ἐμδλέψας ἅπασιν « οὗτος » ἔφη « ἐστὶν ὁ χε- 

χλοφώς, » δείξας ἕνα τινά. Μαστιζόμενος δὲ ἐχεῖνος 

καὶ ἐπιπλεῖον ἀρνούμενος τὰ πρῶτα ὕστερον ὡμολόγησε 
45 χαὶ φέρων τὸ χλαπὲν ἀπέδωχε, Προεῖπε δὲ ἂν χαὶ 

τῶν συνόντων παίδων περὶ ἕχαάστου, οἷος ἀπούήσεται, 
ὡς καὶ περὶ τοῦ Πολέμωνος, οἷος ἔσται, ὅτι ἐρωτιχὸς 
ἔσται χαὶ ὀλιγοχρόνιος, ὅπερ χαὶ ἀπέύη. Καί ποτε ἐμοῦ 
Πορφυρίου ἤσθετο ἐξάγειν ἐμαυτὸν διανοουμένου τοῦ 

ευ βίον, χαὶ ἐξαίφνης ἐπιστάς μοι ἐν τῷ οἴχῳ διατρίθοντι 
χαὶ εἰπών, μὴ εἶναι ταύτην τὴν προθυμίαν ἐκ νοερᾶς 
χαταστάσεως 2 ἀλλ᾽ ἐχ μελαγχολιχῆς τινος νόσου, ἀπο- 

δημῆσαι ἐκέλευσε. Πεισθεὶς δὲ αὐτῷ ἐγὼ εἰς τὴν Σι- 
κελέαν ἀφιχόμην, ΠΠρόθον τινὰ ἀχούων, ἐλλόγιμον ἄνδρα, 

ΠΟΡΦΥΡΙΟῚ ΠΕΡῚ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟῚ. 

τηδρίοᾶ ἁγία βδίθογαγο {ΠΠ ἢ) συπ(οιμίογοῖ. Αἱ ρμοβέηυλδεθ :ϑ» 

ἰῃ 56 ἴμδιια) οοπδίιβ ουηνοτίΐ 5οηϑ,, διὶ (δεν) δος ἐλ, 

"δ σηδΠη) 6596 ΡΙοἰΪἑ δηΐϊπιὶ ρο(οη δην, δάρυ τ᾿ ἱσαρεία» 

ἰῃ 56 ἰδοίοβ ἰῃ θοβ, 4ὔἴ ἰρϑιπι ἰδρἀογοηΐ, γοίογυετεί. Ρίο- 

ἴϊη5 ἰίδαιιθ. ΟἸ 0} ἱπηροϊυτα τοργιπιο δέ, οὐγμες δν 

ὨΠης ΠΔΓΒΟρίογαπι ἰηδίας αἰ 65 ουὐπίΓαβιὶ τ οσ Κεις ᾿δέετ 

86 οοηίγι (18. Οὐ. ρογίσυϊο ὀχρογίιϑ ΟἸγρί3, 56 κέ βὼ: 

ΡΙοίϊπο ἰηίοπῖοθ δὺ ἰμ80 ͵84π| δυοίϊογεβ γεοεϊρεγό, ἰδπόσα 

ἀσϑι!. Εἰοπΐηὶ δὰ πδίυγα δ08 ΡΙοίίπυ γο!ηθος οδκδ.-. 

Ἰοησα ϑυρογαραί. 50} Ποοἱ ἘΕσγριίυ5 αυάδτη βαοόγιοα Βαδιια 

ἀοϊδίυβ, ρογάθ δηλίοιηι αφυοηδη) οἱ οοπηῃηρδάδίως, φεῦ 

δδρίἐη(ἴὰ διι85 φἄδγὸ ορίδγοϊ ἠοουπιεηίυπι, δὰ ἀλεποδειν 

δἰ ἱ (Δι ἀγοῖὶ οὁοῃδρίεἰοηυπη ΡΙοἰπυ ἰπτιίδτι. Οαὰ 

αὐυυπὶ (δος οὐδοουΐυ8 οβδοΐ, δοίδ οοὲ ἰῷ ἔξμης ἔαδερὼ 

ἀατηοπίϑ ἱπνοοδί!ο : Β01ππ| Θηΐπὴῦ ἔυπο ἰοευ οῦ μσαν 

αἱἱ “Ἐρυρίϊυπι ἰηυοηΐβθο. δ0 φιππὶ ἴῃ δάςπνοκείππε τοσσίδι 

ὁΞποί ἀπηοη,, (611Π| δοοοϑβϑῖβθθ, αυϊαυδ ΠΟΙ δϑδοὶ ὁ βεδετε 

ἀαπιοηυπι. Ηἰης ΖΞΕσΥρ(ΐ8 « Ποδίυϑ 65,» ΖΕ « φαὶ ἀόπαι 

114]}ν05 δ: οηθῖ, Ὠ6416 6χ ἐπίογογα σόηογε ἤδοῖος ἐς ἔχον. 

ἢάγοηι, » 5: πηυ|486 οὐϊχὶ, Ποη ἰίοογο φυΐϊσαυδια ἑπίοττορω, 

1.6486 αἰιυ5 νἱάογο ργοβοηίοη, χυΐρρα φυτι δούς, 

αυὶ δάεγαῖ δβροοίδοι!ο,, ἃν 68, 4085 πιᾶπι οὐξῖοι δ σσαῖν 

ἰοηοθαΐ,, δἶνο ργῶ μην ΐδ δῖ να ργῷ πιοίυ Ξυ Ποεσδεβεῖ. οσσξα 

ἰσι ἴα Γ ὁχ βυ ρογογίθι5 ἀδοπλοη 5 ̓ δθεγεῖ σὲ δλιπνπίδγοα. 

ἶρβδ6 φυοιιι6 ἀϊνίηυπι οουϊυπι ἰῃ ἰἰΐπὶ οοηιποη ον ἀείς-- 

θαῖ. Εδηάθπι ΟΡ οδιι588}) οἱ "γα πὶ βογίροιἑ ἀθ δϑο ουγειψας 

ἀφιηοηδ, ἰῃ 400 (Δ }ατίυι ππυΠ ἀδοτι αὐἱηὺς δἴεττε 

οἰυδοῖ Γαι 68. ΑἸ 6] 8 ΤΟ ΓΟ 4001} 6856 ΞΔΟΓΟΓΏΌΣΩ σαῆδος͵ 

ροχυς οδοηἀδ5 βδογὰ (δοογοῖ, οἱ δ᾿ χυδηο υἱ ΞΟ δετι- 

ἀογοῖ γοσᾶγοῖ, « {Π|058» ἰηφυϊξ α ἀδοοί δὰ πιο, ποῖ δ δι 

1105 δοοράογο. » Ουοὰ αυᾶ πιϑηΐθ (δπι| διιροῦθο ,δείδλτεγ. 

ΠΟηΠ6 ἱμοὶ ροϊυ 114 δέβοχιΐ, ΠΟ406 οὐπὶ δυδὶ σεως ἰα- 

ἰεγγορᾶγο. (11) [ἢ οοβῃποβοοπάδ Βοπιίηυπι ἱπάοϊε φδρεσες 

ἰδηί: ογαΐ, υἱ, 4αυ0πὶ ΟἸἰοηδ5, 45 ἰπ ρα ἀοδοο παι 

ἸΠοτί5 παι αθαξ, οαϑίοψυο υἱάυ  δῖοπ, ἀσορδὶ, ιεοίδούσες 

πιο} 6 [υγίο δεγγορίαπ) 65ϑεΐ, δ ἀυς5 ἰη οὐυ5 οοαβροςῶκα 

Β0Γν 5. ΠΟΙ ΘροΟ 540 ΟΠιηΐθι8, ὑῆυπὶ οογππ) ἀϊρίίο πυοα- 

γογδεγδίυς ες ἀπ 

αυΐάδηι ἃ ἰηἰ πο πορᾶνιὶ, ἀοηΐφις τόγὸ σοδίοβει:ς [αγῖσαι 

τοϑιυἱ}. τωι οοθαΐί οἱ ΠῚ, ΡΌΘΓΟΓ πὶ βὲδὶ ᾿ἰγδάξμυσιαεν 

40.8}1}5 4||54}0 ΟΥ̓ΔΞΌΓΙΙΒ οϑδοῖ, υἱ οἱ Ρυϊαιοσεῃ ἐἰχ ἢ αὶ 

διηογὺ Ργοοὶ υἱογὸπι (υἱυγι) οδ586 οἱ ργ πιδίηγα ποσῖς 

ἀδοθάδυγηῃι, ἰὰ φυραὰ γούθγᾶ 5ῖ0 ἐτοῇ. ἔσο τόσο ΡΟ δ τνας 

δἰ απο πὸ ἰρβῖπὴ ᾿ηἰγἤοεγα ἀδογεγόγϑιῃ : φυρὰ 1} 6 φύυαι 

δοη5δδοῖ, δι 0 ἀομμ) πῃ αυἃ ὙΟΓΡΔΡΆΓ ἰηΐγαδῃς, δος 

δἰυάδίυλ ΠΟ 88η: πιοη(.8, 86ιὲὶ δηϊηχὶ δῖτα 16 (υτυδῖτβ ας 

ἀοοϊαγανὶζ, πιϑαυς ἀϊδοοάογε Ἀοπιδ υδδὶῖ. Ηὶς ἀρὸ οδαι- 

4υοῃϑ ἴῃ δἰοἰ απὶ ουπὶ ργοίοοίαϑ, φυσι Ργοῦυπι ἰδὲ {βοῖ- 

δἰΓδη9 « ᾿ς » ἰησ᾽αμηᾶγοῖ « [ὑΓ οβὶ ». 



ΡΟΆΡΠΥΠ ὯΒΣ ΨΙΤᾺ ΡΠΟΤΙΔΙ. 

περὶ τὸ Λιλύβαιον διατρίῤῥειν, καὶ αὐτός τε τῆς τοιαύ- 
της προθυμίας ἀπεσχόμην, τοῦ τε παρεῖνοι ἄχρι θανά- 

του τῷ [Πλωτίνῳ ἐνεποδίσθην. (12) ᾿πίμησαν δὲ τὸν 
Πλωτῖνον μάλιστα χαὶ ἐσέφθησαν Γαλιῆνος τε ὃ αὐτο- 

5. χράτωρ καὶ ἣ τούτου γυνὴ Σαλωνίνα. Ὁ δὲ τῇ φιλίχ 
τῇ τούτων χαταχρώμενος φιλοσόφων τινὰ πόλιν χατὰ 
τὴν Καυπανίαν γεγενῆσθαι λεγομένην, ἄλλως δὲ κατη- 
ριπωμένην ἠξίου ἀνεγείρειν χαὶ τὴν πέριξ ,ώραν χαρί- 

σασθαι εἰχισθείση τῇ πόλει, νόμοις δὲ χρῆσθαι τοὺς κα- 
ιυ τοιχεῖν μέλλοντας τοῖς Πλάτωνος χαὶ τὴν προσηγορίαν 

αὐτῇ Πλατωνόπολιν θέσθαι. ᾿Ἰ1ὑχεῖ τε αὐτὸς μετὰ τῶν 

ἑταίρων ἀναχωρήσειν ὑπισχνεῖτο, χαὶ ἐγένετ᾽ ἂν τὸ βού- 
λημα ἐχ τοῦ ῥάστου τῷ φιλοσόφῳ, εἰ μή τινες τῶν συ- 
γόντων τῷ βασιλεῖ φθονοῦντες ἢ νεμεσῶντες ἣ δι᾽ ἄλλην 

ι» τινὰ αἰτίαν μοχθηρὰν ἐνεπόδισαν. (12) Γέγονε δ᾽ ἐν 
ταῖς συνουσίαις φράσαι μὲν ἱκανὸς χαὶ εὑρεῖν καὶ νοῖ]- 

σαι τὰ πρόσφορα δυνατώτατος, ἐν δέ τισι λέξεσιν 

ἁμαρτάνων" οὐ γὰρ ἂν εἶπεν « ἀναμιμνήσχεται, ν 
ἀλλὰ « ἀναμνημίσχεται, » χαὶ ἄλλα τινὰ παράσηυα 

αὐ ὀνόματα, ἃ καὶ ἐν τῷ γράφειν ἐτήρει. Ἦν δ᾽ ἐν τῷ 
λέγειν ἣ ἔνδειξις τοῦ νοῦ, ἄχρι τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὸ 
φῶς ἐπιλάμποντος, ἐράσμιος μὲν ὀφθῆναι, καλλίων δὲ 
τότε μάλιστα δρώμενος, καὶ λεπτός τις ἱδρὼς ἐπέθει 

καὶ ἣ πραότης διέλαμπε χαὶ τὸ προσηνὲς πρὸς τὰς 
“5 ἐρωτήσεις ἐδείχνυτο χαὶ τὸ εὔτονον. 'Γριῶν γοῦν ἧμε- 

ρῶν ἐμοῦ Πορφυρίου ἐρωτήσαντος, πῶς ἡ ψυχὴ σύνεστι 
τῷ σώματι, παρέτεινεν ἀποδειχνύς, ὥστε καὶ Θαυμα- 
σίου τινὸς τοὔνομα ἐπεισελθόντος τοὺς χαθόλου λόγους 

πράττοντος εἰς βιδλία καὶ ἀχοῦσαι αὐτοῦ λέγοντος θέ-- 

0 λέιν, Πορφυρίου δὲ ἀποχρινομένου χαὶ ἐρωτῶντος ᾿μὴ 
ἀνασχέσθαι. Ὁ δὲ ἔφη " « ἀλλὰ ἂν μὴ Πορφυρίου ἐρω- 
τῶντος λύσωμεν τὰς ἀπορίας, εἰπεῖν τι χαθάπαξ εἰς τὸ 

βιδλίον οὐ δυνησόμεθα. ν (4) Ἔν δὲ τῷ γράφειν σύντονος 
γέγονε χαὶ πολύνους, βραχύς τε χαὶ νοήμασι πλεονάζων 

40 ἢ λέξεσι, τὰ πολλὰ ἐνθουσιῶν καὶ ἐχπαθῶς φράζων χαὶ 
μετὰ συμπαθείας ἢ παραδόσεως. Ἐμμέωιχται δ᾽ ἐν 
τοῖς συγγράμμασι χαὶ τὰ στωϊχὰ λανθάνοντα δόγματα 
καὶ τὰ περιπατητιχά, χαταπιπύχνωται δὲ χαὶ ἢ μετὰ 
τὰ φυσιχὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους πραγματεία. Γλαθε δὲ 
αὐτὸν οὔτε γεωμετρικόν τι θεώρημα, οὔτ᾽ ἀριθμητιχόν, 
οὐ μηχανικόν, οὐχ ὀπτιχόν, οὐ μουσικόν, αὐτὸς δὲ ταῦτα 
ἐξεργάζεσθαι οὐ παρεσκεύαστο. ᾿Εν δὲ ταῖς συνου- 
σίαις ἀνεγινώσχετο μὲν αὐτῷ τὰ ὑπομνήματα, εἴτε 
Σεθήρου εἴη, εἴτε Κρονίου ὃ Νουμηνίου ἃ [Γαΐου 

ε5 ἢ Λττιχοῦ, χἂν τοῖς περιπατητιχοῖς τά τε Ἀσπασίου 
καὶ ᾿Αλεξάνδρου, Ἀδράστου τε χαὶ τῶν ἐμπεσόντων. 
Ἐλέγετο δὲ ἐχ τούτων οὐδὲν χαθάπαξ, ἀλλ᾽ ἴδιος ἦν 

χαὶ ἐξηλλαγμένος ἐν τῇ θεωρία καὶ τὸν ᾿Αμμωνίου 

φέρων νοῦν ἐν ταῖς ἐξετάσεσιν. ᾿Επληροῦτο δὲ ταχέως 
καὶ δι᾽ ὀλίγων δοὺς νοῦν βαθέος θεωρήματος ἀνίστατο. 

᾿Αναγνωσθέντος δὲ αὐτῷ τοῦ τε περὶ ἀρχῶν Λογγίνου 

καὶ τοῦ Φιλαρχαίου « φιλόλογος μὲν » ἔφη « δ Λογγῖ- 
νος, φιλόσοφος δὲ οὐδαμῶς, » ᾿Ωριγένους δὲ ἀπαντή- 

σαντός ποτε εἰς τὴν συνουσίαν πληρωθεὶς ἐρυθήματος 
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ἰδπν, οἰαγιπὶ νίγημη,, 1} Νὰ 1 σοι πηογανΐ δι] νίββοιη,, αὰο 

(ΔοίτΠὶ ὁδί, υἱ οἱ 'ρ5ὸ ἴΠ0 ἱποορίο ἀοδιδίογοηι οἱ φυοτηίηι!8 

((2) Ποιιο- 

γγηΐ λυΐοπι ΟοΙ ογπίηιο Ρ]οἰϊηιμ πᾷ χῖπιὸ (ΘΔ  π}9 

ἱμηρογαίογ δία τ ΧΟ 6}115 ϑα]οπίηδ. Οὐογιπν θοΒον ο] ἰα 

(γοῖυς 16 ὀγα!ναῖ,, Ὁ ρ]ΠΟβορΠογιπὶ αυδηάδπι εἰν! δίομ ἴῃ 

Οδπιρδηΐα,, αἱ δίαηΐ, ΟΠΠπὶ σοπά ίδην, ἀοἰπα νογὸ ἀἰγυίδη) 

ἰηίδιιγαγοηΐ, γομοποηια. δ αοορηΐοπ σοπάοηκα" οἷν  αΠ] 

ἀοπαγοηΐ, δᾶπηαιο ἰδία γῖβ ΡΙαἰοη 8. Ἰορί θυ. εὶ δίηια 

᾿ρϑδῖη υγθθη ΡΙΔιοποροϊη ἀρρο!]αγα εοποοάογοηί. πο 56 

οὐπὴ ἀἰδορυ 5 56 σοπο βϑυγατη ροΟ  ΠοΘραίαγ, ἰάχιιο αὐδθηΐιμι 

(Δο1|6 Πα δβ6ξ,, ηἰδὶ φυϊάδῃ ἱπηραγδίογὶ5 (διη  ἰαγος ἑνί α 

γ6] ἱπάϊσηπδίίοπο γο] ἃ]ἃ συδάδπη) ἰηίχιιδ 46 σαυκδα Οὔκ [{ἰς.- 

860η(. (3) [π ἀϊδρυίαῃ0 δίγομυι8 ογαΐ δὰ ἀϊοοηάϊην αἴψις 

84 ἰάυπεδ 4ιδαια ἱῃνδηίοπα ὀχοορ δηάδαια ργοῃιυ 85,- 

ἴυ 5, 4 Δη418Π| ἰῃ 4 θυδάδη αἰο ΟΠ 15 ἃ γΟΓῸ Διο γγα- 

ναί : ἤθη δηΐπη ἀναμιμνήσχεται ἀἰσοθαί,, γογὰπὶ ἀναμνημί- 

σχεται, δίηιο ἰδ αἱ αἰϊὰ γοοδθι δα δα! γαραΐ, φηοὰ νυἱ τη 

ἴῃ δῦ θοπο φυοχυς βοαυεθαίαγ. [πα ἀϊοοιο νογὸ ἰγβίμβ 

πη6η8, δά νυ πϑηυ ἰμπΊοη αἰ Πππ6η8., ρίδηο Δη18}}}}}8 

δἀερεοίε ἐγαΐ δίχυθ 'ρ56 ἰυπο πηάχίιηθ ρυ]ογίον τἰ ἰνίον ; 

ἰυης δηΐῃ) ἰθηκ}8 αι δη} δυάογ (Δοΐθιη 6}115 ἰῃ5 οὶ, [)ο- 

ἡἰψη ἴθι ὁχ δᾶ οἰυοευαΐ δίαιε δ( φυωδίίοπε5 ὀχοϊροηι 8 

Ρἰδοίάυ δίῃ} ἃς γοθιιδῖιι5 Δρράγοθαΐ δηΐμι8. Οὐαὶ ἰρσί τς 

660 ῬοΓΡΠγγυ18 ἰγίαυο μι ογγορσάγοπι.,, 4υοηγοο δηΪπ)ἃ αἰ Πὶ 

ΠΟΓΡΟΓΘ οοἠξγογοῖ, ἰδ 5 π}} 9 ο58εΐ ἰπ ἀσπιοηβίγαηεο, 

Τιιδυπηδϑίυ5 4 ἀπ}, 4] ἱσΓΟ 8511 ογαΐ,, οἱ ΠΥ ΟΓ98 608 4}8- 

Ρυϊα(ίοποβ οχίρογοῖ ἴῃ ξογὶρίᾶ ἰγδηϑίογοη 8. δία δια ϊγοί 

ἱρϑυπι, ῬΟΓΡΏΥΓΙΟ γοβροποηία οἱ ἰπἰογγοσδηίο ἡρρανὶΐ 56 

06 Ρο586 δϑ56αιι"!. Τυτ ἴΠΠ6 « δίαυϊ ηἰδὶ Ρογρὶ ιγτῖο ἰηίογγο- 

ΒἈπίο » ἰπαιιϊ « 5οἸ γογίπηυ8 ἀυ 18 (10Ππ68., ηἰ] Οπγπίπο 4πΐ- 

αὐυδπὶ ἴῃ Πἶργο ρόπογα ροίογίπιι8. υ (14) πὶ ἴπ βου ροπῖο 

δηϊη) πιᾶχὶπ)6 ἰηἰοποραΐ, ογαίᾳυα δαρδείίαί 6. ρἰ Ππ05, 

Ὀγον δ ἰδ εἱ οορσ!ἰδἰἰοηΐθυ8 φυδιη νου ἷβ θυ πάδηίίογ, μ]6- 

ΓΌΠ,4Ι6 οἱ ηυπλη6 ΔἃΠ]α[τ15 Δηἰ πη] 416 ᾿ροίι δυγορίι5 αἴ 4116 

ἦρξα ἃ[[6οἷο φυδπὶ ἀοσρηίὶ 511} }}Π|0Γ. Τηϑογίδ βυηὶ [0 γ]8. Ο}1|8 

ἰδίοη(ίἃ 5δἰοϊοογιιμὴ ρογὶ ραίοςσογυπη4ιια ργωσορία, πρητῸ 

Ρϑιιοᾶ ἰῃδυηΐ ὁχ Αὐἰϑίοίο! 5 πηθίδρ ἢ γ᾽ οἶ8. [1,408 οὐ Π]}}} 

ΟΠιπἶπο, ᾳυοῦ διὶ ροοπηρίγίδηη οἱ δε {ΠΠπιοίἰ δι οἱ πηθομι- 

πίοδπὶ οἱ ορίϊςαη οἱ πη δίοα) ροΓἥπογοί.,, Δι Υ 5 ̓Ιἃ5 ἀγί 68 

ὨυπηυδΠ) 51 ργοίοϑϑυϑβ. [ἢ 50})}0}}5 διιίδ πη ἰοροθδηίῃγ ἰμϑὶ, 

Γ γὸβ (γουδὶ, δἰ γα ϑδυδγὶ, δίνα Ογοηὶϊ!, Νυπλθηϊ, ΟΔ)}, 

Αἰ εἰ, Ια ρογραίοι σογυμ Αϑραϑιὶ οἱ ΑἸ αχαπάγὶ οἱ Αὐἀγαβίὶ 

οἱ ἰΩ χυοδοιηηη ἱποίάογοπί οοπμπηθηίαγ!. ΝΙΠ γοΓῸ οχ 

[5 ΟΠ ΠΟ δἱθὶ οἰ σοὶγαῖ, νου 500 0 ̓εἶο υἱοῃάίηγ, δυ]- 

406 )υγ8. ογδὲ δί 6 ἰῇ φυφγοο Αππηοηὶ! ἰμίο! Θείυ 

γο[γουαῖ, 1,6 οἰἴοπο 4 δηλ με υπι θυ ΐ δ ραυοἰϑά 16. ργο- 

[πε]. οοη Πρ] αἰομἶδ ἰη 6} σοηἶα ρϑίείοία Θχβυγγοχί. 

Ουυπλαια ᾿οοἱἱ οἱ δοϑθηΐ ὧδ ᾿γίπορ 8 ἀδαι!α δη 1} Γι} Ἢ 

"Π}πταγαπὶ δἰυσίο ἰγδοίδπίος [οηρὶηὶ γί, « ΠΠΠ γαίογ ηἰι- 

ἄδπ » ἰηφυΐϊξ « οοἱ οημίηυ8, ΡΠ Οδορ 8. γοΓῸ μἰἰ ΠΊ6. » 

Οτροηθδ νόγὸ 4 Δ] αυδηο ἰῃ 56] οἷδπὶ νϑηΐϊγοῖ, ΓΟ Γα 

5}{Π|81}8 ἀιδύγμογα Ὀ]Ο η118 νοϊοθαῖ, βου οποπι διιίοηι αἱ" 

0860 8] πιογίοι  ]υ  . δι ολβο ἱπιροάϊγογ. 
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ἀνίστασθαι μὲν ἐδούλετο, λέγειν δὲ ὑπὸ ᾿Ωριγένους 
ἀξιούμενος ἔφη ἀνίλλεσθαι τὰς προθυμίας, ὅταν εἰδῇ 

ὃ λέγων, ὅτε πρὸς εἰδότας ἐρεῖ, ἃ αὐτὸς μέλλει λέγειν, 
καὶ οὕτως ὀλίγα διαλεχθεὶς ἐξανέστη. (:6) ᾿Εμοῦ δὲ 

ὃ ἐν Πλατωνείοις ποίημα ἀναγνόντος τὸν ἱερὸν γάμον 
καί τινὸς διὰ τὸ μυστιχῶς πολλὰ μετ᾽ ἐνθουσιασμοῦ 
καὶ ἐπικεχρυμμένως εἰρῆσθαι εἰπόντος μαίνεσθαι τὸν 
Πορφύριον, ἐκεῖνος εἰς ἐπήκοον ἔφη πάντων" « ἔδειξας 
ὁμοῦ καὶ τὸν ποιητὴν χαὶ τὸν φιλόσοφον χαὶ τὸν 

10 ἱεροφάντην.» Ὅτε δὲ ὃ ῥήτωρ Διοφάνης ἀνέγνω 
ὑπὲρ ᾿Ἀλχιξιάδου τοῦ ἐν τῷ συμποσίῳ τοῦ Πλάτωνος 
ἀπολογίαν, δογματίζων χρῆναι ἀρετῆς ἕνεχα ἀαθή- 
σεως εἰς συνουσίαν αὑτὸν παρέχειν ἐρῶντι ἀφροδισίου 

μίξεως τῷ καθηγεμόνι, ἤιξε μὲν πολλάχις ἀνα- 
Ιι6 στὰς ἀπαλλαγῆναι τῆς συνόδου, ἐπισχὼν δ᾽ ἑαυτὸν 

μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ ἀχουστηρίου ἐμοὶ Πορφυρίῳ 
ἀντιγράψαι προσέταξε. Μὴ θέλοντος δὲ τοῦ Διοφά- 
νους τὸ βιθλίον δοῦναι, διὰ τῆς μνήμης ἀναληφθέντων 
τῶν ἐπιχειρημάτων ἀντιγράψας ἐγὼ καὶ ἐπὶ τῶν αὖ- 
τῶν ἀχροχτῶν συνηγμένων ἀναγνοὺς τοσοῦτον τὸν 
1] λωτῖνον γὔφρανα ν ὡς κἂν ταῖς συνουσίαις συνεχῶς 

ἐπιλέγειν « βάλλ᾽ οὕτως, ἄν χέν τι φόως ἄνδρεσσι γέ- 

νηαι. » Γράφοντος δὲ Εὐβούλου ᾿Αθήνηθεν τοῦ Πλα- 
τωνιχοῦ διαδόχου χαὶ πέμποντος συγγράμματα ὑπέρ 

346 τινων Πλατωνιχῶν ζητημάτων, ἐμοὶ Πορφυρίο» ταῦτα 
δίδοσθαι ἐποίει χαὶ σχοπεῖν χαὶ ἀναφέρειν αὐτῷ τὰ 
γεγραμμένα ἠξίου. 
ἀστέρων χανόσιν οὐ πάνυ τι μαθηματιχῶς, τοῖς δὲ τῶν 
γενεθλιαλόγων ἀποτελεστιχοῖς ἀχριθέστερον, χαὶ φω- 

30 ράσας τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀνεχέγγυον ἐλέγχειν πολλὰ 
καὶ τῶν ἐν τοῖς συγγράμμασιν οὐχ ὥχνησε. (16) Γε- 
γόνασι δὲ κατ᾽ αὐτὸν τῶν Χριστιανῶν πολλοὶ μὲν καὶ 
ἄλλοι, αἱρετιχοὶ δὲ ἐκ τῆς παλαιᾶς φιλοσοφίας ἀνηγμέ- 
νοι οἷ περὶ ᾿Αδέλφιον χαὶ ᾿Αχυλῖνον, οὗ τὰ Ἀλεξάνδρου 

86 τοῦ Λίόυος χαὶ Φιλοχώμου καὶ Δημοστράτου χαὶ Λυ- 
δοῦ συγγράμματα πλεῖστα χεχτημένοι, ἀποχαλύψεις 
τε προφέροντες Ζωροάστρου χαὶ Ζωστριανοῦ χαὶ Νι- 
χοθέου χαὶ ᾿Αλλογενοῦς χαὶ Μέσου χαὶ ἄλλων τοιούτων 
πολλοὺς ἐξηπάτων χαὶ αὐτοὶ ἠπατημένοι, ὡς δὴ τοῦ 

4ο Πλάτωνος εἷς τὸ βάθος τῆς νοητῆς οὐσίας οὐ πελάσαν- 
τος. Ὅθεν αὐτὸς μὲν “πολλοὺς ἐλέγχους ποιούμενος ἐν 
ταῖς συνουσίαις, γράψας δὲ χαὶ βιθλίον, ὅπερ πρὸς 

τοὺς γνωστιχοὺς ἐπεγράψαμεν, ἡμῖν τὰ λοιπὰ χρίνειν 
χαταλέλοιπεν. ᾿Αμέλιος δὲ ἄχρι τεσσαράχοντα βιδλίων 

46 προχεχώρηχε πρὸς τὸ Ζωστριανοῦ βιδλίον ἀντιγράφων. 
Πορφύριος δὲ ἐγὼ πρὸς τὸ Ζωροάστρου συχνοὺς πε- 
ποίημαι ἐλέγχους, ὅπως νόθον τε καὶ νέον τὸ βιδλίον 
παραδειχνύς, πεπλασμένον τε ὑπὸ τῶν τὴν αἵρεσιν 
συστησαμένων εἰς δόξαν τοῦ εἶναι τοῦ παλαιοῦ Ζωροά- 

60 στρου τὰ δόγματα, ἃ αὐτοὶ εἵλοντο πρεσδεύειν. (11) Τῶν 
δ᾽ ἀπὸ τῆς “Ελλάδος τὰ Νουμηνίου αὐτὸν ὑποθάλλεσθαι 
λεγόντων καὶ τοῦτο πρὸς Ἀμέλιον ἀγγέλλοντος Τρύφωνος 

τοῦ στωιχοῦ τε καὶ Πλατωνιχοῦ, γέγραφεν ὁ ᾿Αμέλιος 
βιδλίον, ὃ ἐπεγράψαμεν περὶ τῆς χατὰ τὰ δόγματα τοῦ 

ξς 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ΠΕΡῚ 

Προσεῖχε δὲ τοῖς μὲν περὶ τῶν᾽ 

ΠΛΩΤΙΝΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂. 

Οεγίψεηθ ποῦ ἱπίογηίογο γορδίαβ γοκρομ δ, οδαβδγε οοδίε- 

(ἰοπόπι, δἱ, φυΐ ἸΙἸοαυϊίαγ, δὰ εοἰδηί685 56 τεῦ ίδοξεε κβεβι αὶ. 

ΙἰΔαυ6 ραυοὶς αἀἰδρυ δι !8 εχβυστοχίί. ( 15) Θυπι Ἐῷὸ ἰ 

Ρ]δίοπίβ πδίδιἰθυ8 μοδπηᾶ 6 β8.γῸ ΘΟ ΐο γυο δϑδοῖι εἰ 

αυϊάδηι, αυοπίδηι πλι} [8 1116 τηγϑίίοα ἀϊνίηο σὔεα αΠἤῇῆδίυ εἰ 

ΒΕ ΟΌΒουγο ἀϊεία οβϑεπῖ, Ῥογρῃνγι σι ̓ πϑδηαῖγε ἀῤοεγεὶ, 

ουποῖ8 δι ἰοηί θιι5 1116 « ἀσπιοηεῖγδοιϊἑ » ἰπαυΐ α« εἰαπεὶ 

Ροείαπι οἱ μ᾽ ἢ] οκορίαπι 6 ᾿ογορ ιδηίδπι. » ϑε ἃ φυυε δίο- 

Ρἰδη65 τἱιδίογ ργὸ Αἰοϊ 6, φυὶ ἰη Ρ]αίοη 5 οοογνϊτνίο εἰ, 

ἀο(δηςίοηση) τοοἰϊἰἀγαῖ,, ἰῃ οδαυς νἱγίυ 5 δ ἀϊξοθδρ 885: 

8Βυϊ οορίδπι ἴδοογα ορογίογα διηδηίὶ πηδυϊδῖγο τοὶ τοϑϑόεσδι 

οοησγοόδυη δχραίοητὶ! οοηίοηδεγοῖ, δεοροηυμεγο Ῥὶοίθει 

ϑυτΓοχὶ ἰδηασύυδπιὶ ὁ οἷ ἀἰϊδοδβουγυβ, γὙογυπδιη)εει 56 οοα- 

πἰαυϊξ, αἰ πη δ518 δυίοπι δυὰϊίογίθυκ παϊμεὶ Ρογρθγείο πιδοάδτι, 

υἱ οοηίγ βογίθογοη. Ουθηᾳι6 ᾿ἶδγυπι Ὀϊορίνδιοε ἰγϑάσγε 

ΠΟ] ]οὗ, πιοιηογίδ γορϑί  |8 ἀγρυοη(ἰ9 αυδ ΘΟΠίΓᾶδ δεγὶρεὶ, 

σΟΓδη ἰἰδάθιῃ δι ϊογίυυ8 τοοϊδυὶ, ἰδηίδαυς ῬΙοζ, πος δἵ- 

(δοὶ Ἰα 4, υἱ ἰῃ ἦρθοὸ οοηνοηίι οοπίίϊηυο τοροίογοϊ, « ἐς 

[ετὶ, εἱ αυϊάδηι ἰΐδ νἱγὶϑ Ἰυ πιθη ογίβ. » Εὐδυϊυδ ΑἸ ρα» Ρ- 

ἰοηΐβ δυοοοβϑοῦ ἀδ ΡΙαἰοπίοἰϑ αι υϑ48Ππ|ι) αυ δε 0 πὲ 482 

δοῦίρϑί!,, πρἰδὶ( δ Ρ]οἰΐπυπν,, ἰδ πὶ ΡογρἢΥ το [518 ἔγϑήι 

Ἰυ8ε:1, 4αιὸῸὸ δχρίογαγοπι ἄδαι δίηρι 5 δὰ οιπὶ Γείογγε. 

᾿Αϑἰγοποηγίο ορογᾶπὶ ἀαδαΐ, αυδίΥ }8 τι ἰπηῈ ποῦς ἐρδῖμο- 

τιδίϊςο,, δδίγοϊοσογυτῃ τὸ δγίϊθυ5 αἰ  οηϊ 8, αυηξρᾳδε 

{Ποτυπὴ ργϑραϊο(οη65 ὩΘἢ 6856 6 ἀΐρτιδ5η ἀδργοοεαιεῖ, 

ηοη απθἰατὶῖ οἱ θόγιπι, 4υδ ἱπ βεγίρί ἐξ γεϊ ἐπ] βεετ, 

τι] ἃ σοηζΐαγα. (6) Εγδηΐ ΟἸ γἰδιἰδηΐ θὸ ἰετῆρογε σβη}}] 

χυυν 811}, ἰὰπὶ ὁχ δπίϊφυδ μ}]οδορ δ ὀμγεβοὶ μοργοῦεὶ, 

ΑἀεΙρ νυ δίᾳιια Δαυϊίπυβ, φυὶ ΑἸοεχδηάγὶ Αἰγίςδηὶ οἱ Ρὲ- 

ἸΙοςοπιὶ οἱ Ποπηοβίγαιϊ! οἱ 1,γάἀϊ εοτὶριἰδ ρ]υγι οὶ οοεμραγδῦς 

δίχυο Ζογοδϑίγὶ οἱ Ζοϑίγιδπὶ οἱ Νί οί μοὶ οἱ ΑἸ ΟΦ Ὡς οἱ Ἰδεεὶ 

8]]οτι 706 οὐ υδπιοάϊ γον θ᾽ ουΐδυ8 οδἰοηίδιηϊς προίος 

ἀοεοὶρίοθδηΐ, ἀδοορίΐ εἰ ἰρεὶ, ᾳυδϑὶ Ρ]δῖο ἱπ ἐμίεΠ ΠΡΉ 5 

Θδϑϑηςἷδ ργοίυηάιπι ποὴ ρομβοίγαβδϑεί. Ηΐδο ἱρδε σϑῃ}!ὰ [8 

86[10}18 ργοίυ!!ξ ἀγρυπιοπίδ οἱ ᾿ἰὈγῦπι οομ , φυεπὶ οὐοῖσα 

ξυοκβίϊοοϑ. ἰῃβογί ροίπμηυ8, πουίβαυο γοϊΐᾳυδ οοπεμοίος ἰφάϊ. 

ὁδηάα. ΑἸ] 108 διιίοτ δάνογβιδ Ζοδίγδηὶ δεσε φοδάσε- 

εἰπία ΠἰὈγοδ σοπηροκυϊ!. Ερο τοῦτο Ῥογρηγτγίυϑ 0} 18 οοβροιαὶ 

ἀγχιηοθηίδ, φυΐθυδ ἀοιηοηείγαγα,, δά) δγίθσσι πα 

᾿ἰθγυπι 6566 δίᾳυθ ΠΟΥ͂ὨΠ), δ ἰρβίϑαυ δ πιδογοεὶδ διιςίοῦοι 

οοπἤείυπ), υἱ, 4088 ἱροὶ ργξίυ] δοοηξ, ἰοδιυἱοιοα τοίεγα 

Ζογοδϑίτὶ 6856 εγοἀογοηΐυγ, (17) 78π) φυῦσπι Οὐδοοὶδ εὔαι, 

αυδεὶ Νυπηδηϊΐ ἱπνθηίδ δίἱ δγγορδβθοῖ, οἰ ϊωδιοσίην, ἰά- 

406 Τεγνίνο 5ἰοίουβ ἰάειηυθ Ρἰδίοηίςθ Απλεϊο δυδιϊδεοῖ, 

Ἰυγιο Αππε υδ βογὶ μδὶὶ, αύοῖ ἀς ῬΙοί οἱ ὀοοιτίδε5 ἃ Νο- 
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4 ΡΡῚ 

ΡΟΆΧΡΠΥ͂ΆΠΙ Ε ΥἹΤΑ ΡΙΟΤΙΝΙ. 

ἸΠλωτίνου πρὸς τὸν Νουμήνιον διαφορᾶς. Προσεφώνησε 
δὲ αὐτὸ Βασιλεῖ ἐμοί, Βασιλεὺς δὲ τοὔνομα τῷ Πορφυ- 
οίῳ ἐμοὶ προσῆν κατὰ μὲν πάτριον διάλεχτον άλχῳ 
χεχλημένῳ,, ὅπερ μοι καὶ ὃ πατὴρ ὄνομα χέχλητο, τοῦ 
δὲ Μάλχου ἑρμηνείαν ἔχοντος βασιλεύς, εἴ τις εἰς “Ελ- 
ληνίδα διάλεκτον μεταδάλλειν ἐθέλοι, Ὅθεν ὃ Λογ- 
Ὑῖνος μὲν προσφωνῶν τὰ περὶ ὁρμῆς Κλεοδάμῳ τε χα- 
μοὶ Πορφυρίῳ « Κλεόδαμέ τε καὶ δ άλχε » προὔγραψεν, 
ὃ δ᾽ ̓ Αμέλιος ἑρμηνεύσας τοὔνολμα, ὡς ὃ Νουμήνιος τὸν 

Μάξιμον εἰς τὸν Μεγάλον, οὕτω τὸν Μάλχον οὗτος εἰς 
τὸν Βασιλέα γράφει" « ᾿Αμέλιος Βασιλεῖ εὖ πράττειν. 
Αὐτῶν μὲν ἕνεχα τῶν πανευφήμων ἀνδρῶν, οὖς διατε-- 
θρυλληκέναι σεαυτὸν φής, τὰ τοῦ ἑταίρου ἑμῶν δόγματα 
εἰς τὸν Ἀπαμέα Νουμήνιον ἀναγόντων οὐκ ἂν προηχά- 
μὴν φωνήν, σαφῶς ἐπίστασο. Δῆλον γὰρ ὅτι χαὶ τοῦτο 
ἐκ τῆς παρ᾽ αὐτοῖς ἀγαλλομένης προελήλυθεν εὐστομίας 
τε χαὶ εὐγλωττίας, νῦν μὲν ὅτι πλατὺς φλήναφος, αὖ-- 

θις δὲ ὅτι ὑποδολιμαῖος, ἐκ τρίτων δὲ ὅτι χαὶ τὰ φαυ- 
λότατα τῶν ὄντων ὑποδαλλόμενος, τῷ διασιλλαίνειν 
αὐτὸν δηλαδὴ κατ᾽ αὐτοῦ λεγόντων. Σοῦ δὲ τῇ προ- 
φάσει ταύτη οἰομένου δεῖν ἀποχρῆσθαι πρὸς τὸ χαὶ τὰ 
ἡμῖν ἀρέσχοντα ἔχειν προχειρότερα εἰς ἀνάμνησιν χαὶ 
τὸ ἐπ᾽ ὀνόματι ἑταίρου ἀνδρός, οἵον τοῦ Πλωτίνου με- 
γάλου, εἰ χαὶ πάλαι διαθεδοημένα, ὁλοσχερέστερον 
γνῶναι, ὑπήχουσα καὶ νῦν ἥχω ἀποδιδούς σοι τὰ ἐπηγ- 
γελμένα ἐν τρισὶν ἡμέραις, ὡς καὶ αὐτὸς οἶσθα, πεπο- 
νημένα. Χρὴ δὲ αὐτὰ ὡς ἂν μὴ ἐχ τῆς τῶν συνταγυά- 
τῶν ἐχείνων παραθέσεως οὔτ᾽ οὖν συντεταγμένα οὔτ᾽ 
ἐξειλεγμένα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς παλαιᾶς ἐντεύξεως ἀναπε- 
πολημένα, χαὶ ὡς πρῶτα προὔπεσεν, οὕτω ταχθέντα 
ἐνταῦθα νῦν συγγνώμης δίκαιος παρὰ σοῦ τυχεῖν, ἄλ- 

λως τε χαὶ τοῦ βουλήματος τοῦ ὑπὸ τὴν πρὸς ἡμᾶς 
διολογίαν ὑπαγομένου πρός τινων ἀνδρὸς οὐ μάλα προ- 
“είρου ἑλεῖν ὑπάρχοντος διὰ τὴν ἄλλοτε ἄλλως περὶ τῶν 
αὐτῶν ὡς ἂν δόξειε φοράν. Ὅτι δέ, εἴ τι τῶν ἀπὸ 
τῆς οἰκείας ἑστίας παραχαράττοιτο, διορθώσῃ εὐμενῶς 

εὖ οἶδα. Ἠνάγχασμαι δ᾽, ὡς ἔοικεν, ὥς πού φησιν ἡ τρα- 
γῳδία, ὧν φιλοπράγμων, τῇ ἀπὸ τῶν τοῦ καθηγεμόνος 
ἡμῶν δογμάτων διαστάσει εὐθύνειν ἐε χαὶ ἀποποιεῖσθαι. 
Τοιοῦτον ἄρα ἦν τὸ σοὶ χαρίζεσθαι ἐξ ἅπαντος βούλε- 
σθαι. Ερρωσο. » (18) 'Γαύτην τὴν ἐπιστολὴν θεῖναι 
προήχθην οὐ μόνον πίστεως χάριν τοῦ τοὺς τότε χαὶ ἐπ᾽ 
αὐτοῦ γεγονότας τὰ Νουμηνίου οἴεσθαι ὑποδαλλόμενον 
χομπάζειν, ἀλλὰ καὶ ὅτι πλατὺν αὐτὸν φλήναφον εἶναι 
ἡγοῦντο καὶ χατεφρόνουν τῷ μὴ νοεῖν ἃ λέγει χαὶ τῷ 
πάσης σοφιστιχῆς αὐτὸν σχηνῆς χαθαρεύειν χαὶ τύφου, 
δὁμιλοῦντι δὲ ἐοιχέναι ἐν ταῖς συνουσίαις χαὶ μηδενὶ 
ταχέως ἐπιφαίνειν τὰς συλλογιστιχὰς ἀνάγχας αὐτοῦ 
τὰς ἐν τῷ λόγῳ λαμῥανομένας. Επαθον δ᾽ οὖν τὰ 

50 ὅμοια ἐγὼ Πορφύριος, ὅτε πρῶτον αὐτοῦ ἠχροασάμην. 
Διὸ χαὶ ἀντιγραφὰς προσήγαγον, δεικνύναι πειρώμε- 
νος, ὅτι ἔξω τοῦ νοῦ ὑφέστηχε τὰ νοητά. Ἀμέλιον 

δὲ ποιήσας ταῦτ᾽ ἀναγνῶναι, ἐπειδὴ ἀνέγνω, μειδιά- 
σας « σὸν ἂν εἴη, » ἔφη « ὦ ̓ Αυέλιε, λῦσαι τὰς ἀπο- 

ἤυπς ᾿ἰγιιπνλ δ Ἰιοα 

ἀδαϊοαλνίξ : ΠΟ δηΐπι τ] ΡΟΓρ γτγῖο ογαΐ ποπιθῃ, ἼΡ 

αυΐάεπι ᾿πσυα ΜΔΙΟΙΙΟ ἀρρε!]αῖο, ὁ ποπιίηθ εδἱ μαῖογ 

ΤΠΘ8 γουδηδίυγ. ΜδΙοΠυβ δυίδπι, δἱ φυΐβ ἰῃ Οτωοδι σοη- 
γεγίδι ΠΠπρπδπ), ἰ]6πὶ δἰρηἰοδὶ φιοὰ τοχ. {8416 [(οηρίπυ8 ᾿ 
ΠΌγο 46 οοπᾶΐυ ΟἸεούδπιο πη ΐᾳι6 Ῥογριγτῖο ἀδάϊςαῖο 

«Ὁ ΟἸοούδηια δίχυε Μ8].}16 » ῃγρθβογίρϑιί. ΑἸηθ τς δυΐδιι, 
δβίου! Μαχίπηιιπι Νυπη ἢ 5 ΜορδΙ πὶ, δὶς Μα)] οἰ πὶ ἈρΡΟΠῚ 

ἱπίογργοίδίιβ 118 δὰ τη6 βοῦίρϑί(. « Απῃδῖϊιβ ορί βδ] υἱοπ,. 

Ἰρβόγι}η1 οἰ ΓΙ βδὶ ΠΠΟΓῸ ἢ) Υἱγογυπὶ οδιιβθὰ, αυ04 [6 δἷ8β οδίυπ.- 
ἄδγα ὀγεραπᾶο, φυΐᾳα6 δανίοεὶ πορίγὶ ρ]δοίία ἴῃ ἈΡΑΠΙΘΙΙΠῚ 

Νυμηδηΐμπι γοίδγυηξ, γὙοοδῆ) ΠΟ 88Π6 ΘΠ ἰβ596 ., οογίο 
βοίαβ. Οοπείδί δηΐηι, ἴος 4ΠΟαυ6 6χ δβιιᾶνὶ ἰρβογυπι, 4 διἢ 
ἴῃ ἀ6]1ο}}5 παθαπί, δοφυθηίία (ἀουηάϊδηι6 ῬΓΟΠΊΔη84556, εἴ 
ἦδηι πυρδίογειη δου πὶ 6856, ΠΊΟΧ ΒΌΡΡΟΒΙ ἰ{ἰπιπὶ, ἀοε1}6 
ΟΠ πὶ Υἱ 55: π|8 καἰ Οἱ ἀγγοσάδϑα ἰγείἀθηὰὶ ἀπηίαχαΐ οδιιδεα 
δοϊοηί. Οὐυη) γϑγὸ ἴι: οσσλβίοηδ ᾿ς π ΘΠ πὴ σοῃροᾶς ἢ 
εἰ 4.85 ΠΟ 8 νἱἀδδηΐιν δ γοηγἰ ἰβοθη πὴ ΡΙΟΙΠμΡογα [ἃ - 
θθ85,, 6864118 ἰῃ Δπ)ῖοὶ σ]ογίδηι, χυδ 5 Τηλσηυ5 οδἰ Ρ]οί!ηι5, 

᾿ϊοδὶ ἰδπὶ ἀἷ αἰνυϊσαία,, μ]ηΐι8 σοσποϑοδ8, πΠΊΟΓΟΠ) {{Π}] 
Βαβδὶ, ᾿ΔΠ)416 γϑὰο ρῥγοηγίαβα, {τίάυο, υἱ οἱ 86 5εἷ8, 
εἰαδογαία. Νϑοθβδα δβί δυΐθπιη, υἱ, 4υπ πο εἰηΐ βογίρι 5 
1118 σοπηραγδί! 5 δοπιροδί [ἃ γε] ὀχοόγρίδ, ὙΘΓΌΠῈ δχ νοίογίὶ 
σΟφΓοδϑ8υ γοροί 8, οἵ ργουΐὶ 4υδρ4ι6 ῃγΐπητα βυσοιγγομθαπί 

{ἰἰογ8 σοηϑσηδίᾳ, [ιἰίᾶπι ἃ ἴα γϑηΐδηη ἱπηροίγοηϊ, ργᾶνβογς 
{ππ| αυππὶ οΟηϑἰἸἑυπὶ Υἱγὶ, ααΐ 80} ἰρβυπι σοπβοηβαπὶ πο- 
δίϑουπι ἱμαγοδάθηιθπ) ἃ ὩΟΠηυ}}18 γθ5. δαίίηγ, μδυά [2.116 
ἀοργοιθηαϊ μοςοὶξ, ργορίοτοα χιιοὰ 4}148 δ] 6γ ἀθ οἰβάθπ 
γαθυ8, υἱοιηαι6 Π]δουεγι(,, γογθα (Δοὶϊ. Τὸ υϑγο, εἰ αυἱά 

ἐογαπὶ,, 4028 δὰ ἰηἰἰπιδη) Ρ]οἰηἰ ἀοοίγί πη) ρογίἰποηί, δάιι]}- 

(ἀγαῖυπλ [Γυογὶ(, θοηΐσπα διῃηδηδαίυγυῃ) 6586 βοῖο. (οδοίυβ 

δυίΐοηγ υἱάθογ, υἱ οἰ ἴῃ ἱγασο οἷα, ἰΔηαυδηι ποροίίοβυ5 ΠοΠιΟ ; 

Ἰίοθῖ 80 'ρβᾶ ποβίγὶ ἀυςῖὶβ ἀοοίγίηδ ἀἰδίδηξίοτ, ᾿πάϊοοπι δρογθ 
δίᾳι6 ἱμηροίυαπη γοργίμηογο. Ταπίυπ ἰσίίυγ ἀρυὰ π|6 νδὶ υἱϊ 
αυ!οαν ἃ {Π}ΐ στα! Ποδπαϊ νοϊυηίαβ. Ὑ816. » (18) Ηδπο 
δορί δἰοἸαιη ἴδοογο ποη μοίυΐ αυΐη δἤογγοπμ, ποθὴ βοϊυπῃ υἱ 
Πάδιη (δέθγεπὶ,, {ΠΠ|π8 (δπηροτίβ Ποπιΐπο8 ἰρδίιβαυδ ΡΙοιμὶ 

δα τ 168 δυβρίοδίοβ 6486, ΝΟΠΊΘΗΪΐ ἰηγδη 5 ουπὶ βυρογὈίϊδθο, 
γογυπὶ οἰΐδπὶ αιοὰ διηρίιπι ΘΠ Ὠυρδίογοπι δχ δι πιὰ υϑηί, 

Θ0611)6 σΟὨἰοΠπορδηΐ,, μὰ αὐ ἀΐοσαγοῖ πόα ἰμ|6}}Π!σογοηί, 

οἱ πιοὰ 8} οπιηΐ βορ δέου δρραγαῖυ [ββίυφιια εγδί δ] ϑῆυβ, 

δίᾳυθ ἴῃ 50110}18 ΠΟῚ 816 4υδηη ἴῃ (Δι γί δυ5 οοΟἰ]οαυί 

8686 βεγοῦαΐ, ΠΟ406 ρΓΌΡΟΓΘ ουΐᾳ 1 8Π| προδββαγίδβ ἈΓΡΌΠΊΘΠ- 

ἰδιοηυ πὶ υἶγο8 ἀρογίθ δέ, 4υ28 ἰπ ἀϊδρυίαηο δβθυηγυηίΐυτγ. 

ΠΊΟηΪ ΟΠ γοη α ἰμςογ ρβἰπηι15. 

ΜΙΝ φυοφυδ Ῥογρηγγίο ἰάθπι οοπίϊρίξ,, φυὰπι ρτίπηιιπι ουπι. 

δυάΐγοι), Οὐδργορίογ οἱ οοηΐγα θυπι 50γ θ.ἢ8 οβίθῃάογο 

δίυαιὶ, 1π{6}1Π} αἰ 0}}}8 αχίγα ἱπίο!! οἰ οοπαἰβίογα, 11}6 ΥΈΓΟ, 

ᾳυυπὶ Απηοἰΐυ8 ἰδία ἰρϑὶιβ ᾿υ881 ργα ]ορίβδαὶ, βυθγί θη 

« ἰυὐυπὶ [πογὶξ, υ ἰῃ4}} « ἈΠΟ] ΐ, 5οΙγόγα ἀυ δι ϊοπθδ, ἴῃ 
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ρίας, εἰς ἃς δι᾿ ἄγνοιαν τῶν ἣαῖν δοχούντων ἐμ πέπτω- 

χε.» Ἐράψαντος δὲ βιύλίον οὐ μικρὸν τοῦ ᾿Αμελίου 

πρὸς τὰς τοῦ "Πορφυρίου ἀπορίας χαὶ πάλιν πρὸς τὰ 

γραφέντα ἀντιγράψαντός μου, τοῦ δὲ ᾿Αμελίου χαὶ πρὸς 

ς ταῦτα ἀντειπόντος, ἐκ τρίτων μόλις συνεὶς τὰ λεγόμενα 

ἐγὼ ὃ Πορφύριος μετεθέμην χαὶ παλινῳδίαν γράψας ἐν 

τῇ διατριοῦ, ἀνέγνων, κἀκεῖθεν λοιπὸν τὰ τε βιύλία τὰ 

ἢ]λωτίνου ἐπιστεύθην καὶ αὐτὸν τὸν διδάσχαλον εἰς 

φιλοτιμίαν προήγαγον τοῦ διαρθροῦν χαὶ διὰ πλειόνων 

10 γράφειν τὰ δοκοῦντα. Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ᾿Δμέλιον εἰς 

τὸ συγγράφειν πρόθυμον ἐποίησα. (10) Ἣν δὲ ἔσχε 

χαὶ Λογγῖνος περὶ τοῦ Πλωτίνου δόξαν ἐξ ὧν μάλιστα 

πρὸς αὐτὸν ἐγὼ γράφων ἐσήμαινον, δηλώσει μέρος ἐπι- 

στολῆς γραφείσης πρός με ἔχον τοῦτον τὸν τρόπον. 

ι6 ᾿Αξιῶν γάρ με ἀπὸ τῆς Σιχελίας χατιέναι πρὸς αὐτὸν 

εἰς τὴν Φοινίχην καὶ χουίζειν τὰ βιδλία τοῦ Πλωτίνου 

φησί" « Καὶ σὺ μὲν ταῦτά τε πέμπειν, ὅταν σοι δοχῇ, 

μᾶλλον δὲ χομίζειν. Οὐ γὰρ ἂν ἀποσταίην τοῦ πολ- 

λάχις δεῖσθαί σου, τὴν. πρὸς ἡμᾶς δὲὸν τῆς ἑτέρωσε 

30 προχρῖναι, χἂν εἰ μηδὲν δι᾽ ἄλλο (τί γὰρ ἂν καὶ σοφὸν 

παρ᾽ ἡμῶν προσδοχῶν ἀφίχοιο; ), τὴν γε παλαιὰν συνή- 

θειαν χαὶ τὸν ἀέρα, ἀετριώτατον ὄντα πρὸς ἣν λέγεις 

τοῦ σώματος ἀσθένειαν, χἂν ἄλλο τι τύχης οἰηθείς, 

παρ᾽ ἐμοῦ δὲ αηδὲν προσδοχᾶν χαινότερον, μηδ᾽ οὖν 

35 τῶν παλαιῶν, ὅσα φὴς ἀπολωλεχέναι. ᾿Γῶν γὰρ 

γραψάντων τοσαύτη σπάνις ἐνταῦθα καθέστηχεν, ὥστε 

νὴ τοὺς θεοὺς πάντα τὸν χρόνον τοῦτον τὰ λειπόιλενα᾿ 

τῶν Πλωτίνου χατασχευάζων μόλις αὐτῶν ἐπεχράτησα, 

τὸν ὑπογραφέα τῶν μὲν εἰωθότων ἀπάγων ἔργων, πρὸς 

80 ἑνὲ δὲ τούτω τάξας γενέσθαι. Καὶ. χέχτημαι μὲν ὅσα 

δοκεῖν πάντα χαὶ τὰ νῦν ὑπὸ σοῦ πευφθέντα, χέχτη- 

μαι δὲ ἡμιτελῶς" οὐ γὰρ μετρίως ἦν διημαρτυημένα. 

Καίτοι τὸν ἑταῖρον Ἀμέλιον ᾧμην ἀναλήψεσθαι τὰ τῶν 
γραφέων πταίσματα, τῷ δ᾽ ἦν ἄλλα προὐργιαίτερα 

85 τῆς τοιχύτης προσεδρείας. Οὔχουν ἔχω τίνα χρὴ τρό- 

πον αὐτοῖς ὁμιλῆσαι, καίπερ ὑπερεπιθυμῶν τά τε περὶ 

ψυχῆς καὶ τὰ περὶ τοῦ ὄντος ἐπισκέψασθαι" ταῦτα γὰρ 

οὖν χαὶ μάλιστα διημάρτηται. Καὶ πάνυ βουλοίμην 

ἂν ἐλθεῖν μοι παρὰ σοῦ τὰ μετ᾽ ἀχριδείας γεγραμμένα 

. 40 τοῦ παραναγνῶναι μόνον, εἶτα ἀποπέμψαι πάλιν. Αὐ- 

θις δὲ τὸν αὐτὸν ἐρῶ λόγον, ὅτι αἡ πέμπειν, ἀλλ᾽ αὐὖ- 

τὸν ἥχειν ἔχοντα μᾶλλον ἀξιῶ ταῦτά τε χαὶ τῶν λοι- 

πῶν εἴ τι διαπέφευγε τὸν ᾿Ααέλιον. Ἃ μὲν γὰρ ἤγα- 

γεν, ἅπαντα διὰ σπουδῆς ἐχτησάμην. Πῶς δ' οὐχ 

45 ἔμελλον ἀνδρὸς ὑπομνήματα πάσης αἰδοῦς ἄξια χαὶ 

τιμῆς χτήσεσθαι; τοῦτο γὰρ οὖν καὶ παρόντι σοι καὶ 

μαχρὰν ἀπόντι χαὶ περὶ τὴν Τύρον διατρίθοντι τυγ- 

χάνω δήπουθεν ἐπεσταλχώς, ὅτι τῶν μὲν ὑποθέσεων 

οὗ πάνυ με τὰς πολλὰς προσίεσθαι συμδέθηκε, τὸν δὲ 

80 τύπον τῆς γραφῆς χαὶ τῶν ἐννονῶν τἀνδρὸς τὴν πυχνό- 

τητα χαὶ τὸ φιλόσοφον τῆς τῶν ζητημάτων διαθέσεως 

ὑπερθαλλόντως ἄγαμαι χαὶ φιλῶ, καὶ μετὰ τῶν ἐλλο- 

γιμωτάτων ἄγειν τὰ τούτου βιδλία φαίην ἂν δεῖν τοὺς 
ζητητιχούς. νυ (}}) Ταῦτα ἐπιπλέον παρατέθειχα, τοῦ 

ΠΟΡΦΥ.ΥΡΙΟῚ ΠΕΡῚ ΠΛΩΤΊΝΟΥ ΒΙΟΥ͂. 

45 Ο"ν ποβίγα: «οπἰοημ 5 ἐσπογαμ δῆ) ἢ ὸ σ . ζαἷδ 

ἰοἰωγ Απλοϊ 5. Πῦγυι δυὰ ράγτυι δάτεγσοωβ Ῥοεραι" 

ἀυθ φἐϊοιο σομε ἀποδεῖ, αἴψας τὸ γγξα» δὰ κε τα κα- 

ἀἰββθοπ), ἰζογι 40}6 ΑἸΠΟΠ 05 Γεβογρδισϑεῖ,, ἰεγο μη σσυὸν 

νἷχ ἰδπάοῃ Ρ]οιἑηἰ πηοηῖθη) δοδοου 08 ἐσὸ εεθίσαξωα 

πυίϊανὶ, βογὶ ρίδπηαια ρα] πούίδηι ἰδ 56] οἷ] γϑοσίδτι. ἔξ 

͵ἰδιῃ Ρ]οίϊηϊ Πγογυπ αὐγὰ μα π ἀομμδηάδίδ εξὲ. ἀἰαϑε α- 

δ[1..5 τη σι γὶ δἰυάίαμ χεϊδνὶ, υἱ γι ου! δῖϊπι μέδοίλ ὅτ 

οἱ σορίουκίυ ἀχροῃογοῖ. Υόγυηι εἴ Απγοϊ τ διὰ ςοσιδεβήσαι 

Ρτγοιμρίυπι γθὰ 1]. (19) Ουἱά γεγο [μοποὶ 5 ϑεβεετε ἃ 

ΡΙοίηο οχ οἱβ πιαχίῃιοθ, αυα" ρεῦ {65 εἰ οἰρβιθοατεζαα, 

ἀοοίϊαγδ οὶ! ορ βίο ρᾶγβ [8 γογῖὶ5 δὰ πιὸ βοσιρέξ. δεῦτα 

ὁπ πῈ τη6 ἃ δἰ.) δά ἰρϑαμῃ ἴῃ Ρ]να ηἰοίδτη μεοδεβεὶ, ὥναι- 

416 πηθουπὶ ἢ]ο(πὶ δἴογγα, δὶ. αἷῖ. .. Τὰ αὐυπάετῃ Ἐῶ. 

4ιδη0ο ρἰδοιογιῖ, δὰ πὸ τἱ {{Π10, γὙὰ} ροῖ 5 (σγίο ἰεσααι. 

Νοι οηΐπ) ἴδεϊα ἴ6 τοσᾶγο ἀδϑίηδι, υἱ ἰὸς δι] Ὠοκ ζὰπ Ὲ δὲς 

δηίδρομπᾶβ, οἶδὶ Ποὴ δ᾽ ἰἂπι Οὐ ὁδυιέϑὴ {ιν ὑξιῖπη ἐαρίσα- 

[ἴα ἀρυὰ 05 Ἔἀχβρθοίδῃϑ γεηογ 53), δὶ οαγίο ργορῖες διΐηοο, 

οοποιοίυἀϊποιῃ, δογίϑαια βδ τι δίοπι πο ΟΣ ΔΕ] οσγγο- 

Γ5, 46 αυἃ αυογογίβ, ῃγοίυϊυγδη), 80 “1 ]ΟΧΌ ΜΙ ἁἰ μά ἀν ὡς 

Ρυϊανογὶς, ποη ἰίδ ἰδιθη, υἱ ποτὶ φυϊὰ ἃ διε ὀἐχορεῦία, 

ἱπππ|Ὸ 6406 τοίογυπι, 402 ρογίϊ556 αἰοὶς. Εἰοοῖσι Ἐρεεγν- 

ΓΌπι ἰδηίδ ᾿ς οϑὲ ροηυτγίδ, υἱ ΡΕΓ ἀδος ρὲῦ ἐοΐδει πος ἱεῶ.- 

Ρυ9 αυὰ ἀοογαηΐ ΡΙ]οΟΙἢἰ Υἱχ ρᾶγᾶγε 3 ροίσετωαι, αε»- 

δυγίρίογο ἃ οοῃϑυοίϊβ πη! εἰσί ΓΚ ἃτοςδῖο δὲ δὰ νος τοῦπα 

οἴδείυμ δἀδοῖο. Α΄ υἱάθογ καἰ! χυϊάθδιν "21 δεςερῖι, {ες 

ἴὰ ἢυης πιἰϑἰπῖϊ, δΡογα οππηΐϊᾶ, δο 1 ποῦ μεγίοεξε ἰκδὶνν 

ιν] πδιηαια Πἰγὶ οἢ πιοθοογίος δυηῖϊ τηϑεμάοσδὶ. Οὐφια 

Αἰμοϊυπι ποδίγυμη ρυἱάνογᾶπι ᾿ἰδγαγίογι Ἔγγδὶδ οδεταα;»- 

γαμὰ : 116 νογὸ δ᾽ἰα οἰἴῃηπὶἃ εὐγᾶῖ 4ι.8πΔ ἰΞξιϊυἃ Ξε δηλας οἷ- 

Ποίαν. ΟὐᾶΓγο φυομηοίο [ε}5 υἱᾶγ τὶ ἢοπ ὨΔΌΘΟ, φασαιτε 

Εῦγοβ ἀ6 δηΐμιᾶ οἱ ἂς θηῖα ἱπϑρίοογο το οι ϑοσ ἐρελαι 

π| ομΐπι υἱ ἰοδὲ δυιν γε] πιδχίηθ. Ῥογυθιοσ ἰνὸδ ᾿δὗχος δ'- 

οιγαίο δογρίοβ ἃ ἴ6 δοοίρογο, οοἰϊδίίομο δῖαν ἔδοξλ ῶς 

γοιηἰ ἰοη08. 564 τορεῖδπι, 4φυοά )88) ἀϊχὶ, δὲ πιεξῖδε, βρὲ 

ἶρϑο ἰϑουτὴ ἃ[ίαγαβ οἱ ἰιοδ οἱ γοϊϊαυογυσι εἰ φακὶ εὔπριτὲ 

Δπιλοϊδην. Ναὶ αυῶ 16 δἰ, αἰ Π  ο εΓ ὀσῖλ δύκεττν 

Οιἱὶ οηἷπὶ υἱγὶ {Π|ι8 βογὶρίδ οἵγπὶ νοδογδίοδο δὲ σαν 

ἀΐρῃᾶ πο δεαυίγαπι ἢ Ηοο ἰρίζυγ {ἰδὲ εἰ ριδδβοτπ οἱ βευσε 

ΔΌΘομΙΪ οἱ Τγγὶ οὐμμπλογδῃιὶ δοροῦ ὀἰσ βοδνί, πὰ δε-ε- 

πηθηἰἃ αυϊάοπι οὐ ἰθτογαι ρίογδα!ς θα ρεόδαᾶσγε, ψεις 

γεγο 80γθοη δὶ (οταγδπὶ οἱ οορ Δίϊοαθαι τῖτὶ ὀεαιαϑῆδδεα. 

ΡΕΠοδορ σα: 4υδϑοδίἰοηυπ ἰγδοίδίίοδιεσι κυρ δδούνπα 

δαηιίγδτὶ δο αἰ ἴξογα, φαίη οἱ δὺ ἰἰ5, φυὶ ἱβ τογθτ νεζῆ σα 

ἰηφυϊγυηὶ, ᾿ἰθτοδ ἰΠΠἶἰπ5 ἰπΐοῦ ργαοςίδη ιβοῖποος οδεε τγείστε- 

ἄυδ. » (20) Ηδὴο ἰπίοργα δρροϑυὶ, 4υ0 ἀεπιομοίεδιεαι. ζι. 
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καθ᾽ ἡμᾶς χριτιχωτάτου γενομένου καὶ τὰ τῶν ἄλλων 
σχεδὸν πάντα τῶν χαθ᾽ αὑτὸν διελέγξαντος δεικνὺς οἵα 
γέγονεν ἣ περὶ Πλωτίνου χρίσις. Καίτοι τὰ πρῶτα 
ἐχ τῆς τῶν ἄλλων ἀμαθίας χαταφρονητιχῶς ἔχων πρὸς 

, αὐτὸν διετέλει. ᾿Εδόχει δέ, ἃ ἐχτήσατο ἐχ τῶν Ἀμε- 
λίου λαῤών, ἡμαρτῆσθαι διὰ τὸ μὴ νοεῖν τοῦ ἀνδρὸς 
τὴν συνήθη ἑρμηνείαν" εἰ γάρ τινα χαὶ ἄλλα, καὶ τὰ 
παρ᾽ Ἀμελίῳ διώρθωτο ὡς ἂν ἐκ τῶν αὐτογράφων με- 
τειληαμένα. ἴΕτι δὲ τοῦ Λογγίνου, ἃ ἐν συγγράμ- 

» ματι γέγραφε περί τε Πλωτίνου τε χαὶ Ἀμελίου χαὶ 
τῶν χαθ᾽ ἑαυτὸν γεγονότων φιλοσόφων, ἀναγκαῖον πα- 
ραθεῖναι, ἵνα χαὶ πλήρης γένηται ἢ περὶ αὐτῶν χρίσις, 
οἵα γέγονε τοῦ ἐλλογιμωτάτου ἀνδρὸς χαὶ ἐλεγχτιχωτά- 
του. ᾿Επιγράφεται δὲ τὸ βιδλίον Λογγίνου πρὸς Πλω- 

» τῖνον χαὶ Γεντιλιανὸν Ἀμέλιον περὶ τέλους. "Ἔχει δὲ 
τοιόνδε προοίμιον. « Πολλῶν χαθ᾽ ἡμᾶς, ὦ Μάρκελλε, 
γεγενημένων φιλοσόφων, οὐχ ἥχιστα παρὰ τοὺς πρώ - 
τους τῆς ἡλιχίας ἡμῶν χρόνους ( ὃ μὲν γὰρ νῦν χαιρὸς 
οὐδ᾽ εἰπεῖν ἔστιν ὅσην σπάνιν ἔσχνχε τοῦ πράγματος, 

υ ἔτι δὲ μειρακίων ὄντων ἡμῶν οὐχ ὀλίγοι τῶν ἐν φιλο- 
σοφίᾳ λόγων προέστησαν, οὖς ἅπαντας μὲν ὑπῆρξεν 
ἰδεῖν ἡμῖν διὰ τὴν ἐχ παίδων ἐπὶ πολλοὺς τόπους ἅμα 
τοῖς γονεῦσιν ἐπιδημίαν, συγγενέσθαι δὲ αὐτῶν τοῖς 
ἐπιθιώσασι χατὰ ταὐτὸ συχνοῖς ἔθνεσι χαὶ πόλεσιν 

5 ἐπιμίξαντας ), οἱ μὲν χαὶ διὰ γραφῆς ἐπεχείρησαν τὰ 
δοχοῦντα σφίσι πραγματεύεσθαι, χαταλιπόντες τοῖς 
ἐπιγιγνομένοις τῆς παρ᾽, αὐτῶν ὠφελείας μετασχεῖν, οἵ 
δ᾽ ἀποχρῆναι σφίσιν ἡγήσαντο τοὺς συνόντας προθιθά- 
ζειν εἰς τὴν τῶν ἀρεσχόντων ἑαυτοῖς χατάληψιν. Ὧν 

υ τοῦ μὲν προτέρου γεγόνασι τρόπου Πλατωνιχοὶ μὲν 
Εὐχλείδης χαὶ Δημόχριτος καὶ Προχλῖνος, ὁ περὶ τὴν 
Τρωάδα διατρίψας, οἵ τε μέχρι νῦν ἐν τῇ Ρώμη δη- 
μοσιεύοντες Πλωτῖνος χαὶ Γεντιλιανὸς Ἀμέλιος, ὁ τού- 

του γνώριμος, στωιχῶν δὲ Θεμιστοκλῆς καὶ Φοιδίων, 
(᾿ οἵ τε μέχρι πρῴην ἀχμάσαντες "Αννιός τε καὶ Μήδιος, 

περιπατητιχῶν δὲ ὁ ᾿Αλεξανδρεὺς ᾿Ηλιόδωρος, τοῦ δὲ 
-δευτέρου ΠΠλατωνικοὶ μὲν Ἀμμώνιος χαὶ Ὠριγένης, 
οἷς ἡμεῖς τὸ πλεῖστον τοῦ χρόνου προσεφοιτήσαμεν ἀν- 

δράσιν οὐχ ὀλίγω τῶν χαθ᾽ ἑαυτοὺς εἰς σύνεσιν διενεγ- 
) κοῦσιν, οἵ τε Ἀθήνησι διάδοχοι Θεόδοτος χαὶ ᾿ ὕδουλος 
( καὶ γὰρ εἴ τι τούτων γέγραπταί τισιν, ὥσπερ ᾽Ὦρι- 
γένει μὲν τὸ περὶ δαιμόνων, Εὐδούλῳ δὲ τὸ περὶ τοῦ 
Φιλήθου χαὶ τοῦ Γοργίου καὶ τῶν ᾿Λριστοτέλει πρὸς τὴν 
ΠΠλάτωνος πολιτείαν ἀντειρημένων, οὐχ ἐχέγγυα πρὸς τὸ 

; μετὰ τῶν ἐξειργασμένων τὸν λόγον' αὐτοὺς ἀριθμεῖν ἂν 
γένοιτο, πάρεργον τῇ τοιαύτῃ χρησαμένων σπουδῇ χαὶ 
μὴ προηγουμένην περὶ τοῦ γράφειν δρυὴν λαθόντων 7). 
τῶν δὲ στωιχῶν ᾿Εξρμῖνος χαὶ Λυσίμαχος, οἵ τε ἐν ἄστει 
χαταδιώσαντες ᾿Αθηναῖος χαὶ ουσώνιος, χαὶ περιπα- 

᾿ τητιχῶν Ἀμμώνιος χαὶ Πτολεμαῖος, φιλολογώτατοι 

μὲν τῶν χαθ᾽ ἑαυτοὺς ἄμφω γενόμενοι, χαὶ μάλιστα 
ὃ Ἁμμώνιος ( οὐ γάρ ἐστιν ὅστις ἐχείνῳ γέγονεν εἷς 
πολυμάθειαν παραπλήσιος ). οὐ μὴν καὶ γράψαντές γε 
τεχνιχὸν οὐδέν, ἀλλὰ ποιήματα χαὶ λόγους ἐπιδεικτι- 

Πς ΨΙΤΑ͂ ΡΗΙΠΌΒΌΡΗ. ᾿ 

ι18 

Υἱνγ ἠοδίγα οὐαί δου [96 05, Ζυΐιιο το  φυογυπὶ 8 (61 - 

Ρογὶβ βογὶ ρίογυμι [εγα οῃηηίδ γοιϊδγρυΐ, ἀ6 ΡΙοΐΠο }ιπ Ἰολ νὸ- 

γἰ(. Ουδηαυδηι οἱ ᾿ς ργίπιυηι δἰογυπ ἰηβοὶ ἷἰὰ βοά πείνης 

ἀϊαὰ οι σοπίοιηπε)αί. Ρυΐδθαί δυΐδηι, 4115 ἃ Αἰῃο 

δοζοροΓγαὶ, πιδηἀοῤᾶ 6856, απο οοηδιιίδηι Υἱγὶ οἱ σοι Ομ οι. 

ΟΠ ἰη 6] ]Πἰσεῦδιὶ : Π81) εἰ 4υκ: αἰΐα, οογία αι ὀγϑηΐ ροῆθδ 

Απηοὶϊθπ), ομπηοηἀ αἰ βδίημα ογαηξ, υἱ οχ ᾿ἰδγῖ8 ἱρβᾶ Ρίοἱϊηὶ 

πιδῆιϊ! βογίρι 5 ἀορτοιηρίδᾶ. Ῥγαίογοα οἃ ἡποαυθ, πὲ ἀ6 

ΡΙο πο ἀδαια Απλοϊϊο ἂοὸ οαίογίβ δυῖ εοἰδ(ἰβ ἢ] ΟσΟρ  ἶ8 

ἰάοπι ᾿μοηρίηυβ ἰη ᾿ἶθτο φυοάδπι δογίμδὶἐ,, ἤθόθϑδα οϑὶ δι}}} - 

οογα, υἱ οοτίΐ5 σοηβίοΐ, ᾳυδῖα νἱν εἰδγίβδί ηγι)8 οἱ δὰ γοάδ- 

διιοηάυη) ργοτῃρ ἰβϑίγι5 ἀ6 οἷδ (υἱαγὶί ᾿υἀ οι). Τη5υγἰ δίς 

διυίοπι ἰδία μοπαίπὶ Προς ἀα ἢπίδυ5 δι Ρ]οἰΐηυπ) οἱ θη} }8- 

ὨΌΠ) Απιοϊ θη, οὐδ μγοιριηίυπι 86 θα. « Ουυ!η ρρΓ- 

2} πηοπιογίδ ποϑίγα οχϑι ογὶπὶ, Μδγοοῖϊθ, ρἢ]οϑορὶιΐ, 

Ργεϑογίίπι δυΐεπι ργίπιὶδ ρυογίεϊα; ποβέγας ἰοπηρογί νυ (πίη 

ρΓαβθηβ ἰδιηρυδ ἀἰοὶ γΥἱχ ροίοδί αὐυδπὶ ρϑιοοβ ρεοϊυϊεγὶ!, 

πο ὲΒ δἀοἰοβοοη(θ05 δυΐδηι ΠῸΠ Ὀδιοὶ ρ]ἰοβορ να" διυμ ΐῶ 

ἐχοο !οθδηΐ, 408 αὐυΐϊάοπι Οἴημ68 νἱάθγθ ποίβ ὁοπι μὶ, 

φυοπίδηι ἃ ἰομογὶβ δηπὶδ Π}}}} 188 γορίοποδ υη ἃ οὐ ραγοηϊ - 

θ059 ρμαγδργαυίπηυβ, φυοτυμη4υς υΐ ξυρογεὶ 65 ἔυπι ογδηὶ, 

οὐυηι οἷβ σοηγογδδγὶ, 4υπ Πιυ} 88 σοηΐοβ οἱ εἰν  (δἴος οὐ - 

Γοηυ8}), 8}}} δου οπο οομδίΐ βυηβ διδ ρἰδοὶ 8 οοπηπιηοιυδτγί, 

ἰος πιοάο ρεοίυίυγί ροκίοτίβ, δ}}} υθγῸ δυῇΠῆσογο Οχιί πηᾶ- 

γηΐ, δἰ ἀϊδοίρι!]05 δυο8 δὰ ᾿ΠΠογαπι οορηϊ ἰοποη) ρεγἀυοσογοηῖ. 

Ουοτγυπι ργὶπιὶ σαποτὶβ [μογυηΐ Ρίδίοπίοἱ αυϊάοη Ευο] 4.5 

εἰ δεπιοεγίἰυϑ οἱ Ργοου!ηυ8, φυὶΐ ἰῃ Τγοδάο δ ίαν!, ηε- 

αυ6 οἰϊδιιπυπ Βοπιδ ΡΟ] οα ἀοοσοπί, ΡΙοἰϊπυβ οἱ Οομιἰ}|8- 

Ὧυ5 ΑΠγ6] 08, ἀἰδοίρυ!υβ {Π}5,, ὁ δἰοἰοἰβ δυΐοιι Τἰνοιηἰϑ οο  ος 

δίαυς Ριαῦίο, φυΐφυο πυρεγ δάἀπιοάιιπι Πογυεγα, Απηΐμο 

δίᾳυς Μούϊυδ, ὁχ ρεγίρα(εἰἰοἰ3 γογο ΑἸοχδπάγιβ Ηοἰοὐο- 

ΓᾺδ : δδευ πη! σοηογὶβ Ρ] ἰοηϊοὶ αἰάθπ) ΑἸππλοπἰι8 οἱ Οτὶρο- 

65, αυϊθυβει!π) πο05 ἀϊῃ τογβδίΐ δ0Π}}.5, υἱγίβ δ ἃ ράγυοι 

ἰπίον ρυ8᾽68 8008 ρει οη(4 ργορδίδηι δι18, ἰΐοπη Αἰἰ νηΐ Κ 

Βιυοοοββογοβ Τ]οοάοίιδ δίᾳυα ἘΛΡι}0υ5 {88Π| 5ἱ 4118 ἃ} ο- 

γι δ᾽ίχιιο βογὶρίδ κυηῖ, υἱ δ Οτγίροης 6 Γ ἀ6 ἀξρπιοηίμα5 

δίχυο δῦ Ευδιυΐ]ο ἀθ ΗΪ  οῦο δίαυς Οογρία, ἀἄδαυο οἷβ 41 

Ατἰβιοίεϑϑ Ρ] δἱοπὶβ εἰν δι} ορροδηὶἑ, ποπ 1114 ἰδηξ! βιηΐϊ, 

υἱ δδργορίογ ἱπίογ [1108 γοίδγγὶ πιογοδηίυγ, αυἱ ἀδά 8 οροτᾶ 

πε ογὶς. ρ᾽δοί (δ δυὰ οχρειογυηῖ, φυοά οὐἰίογ πος ἀοοδῃή!" 

θόπογα υἱουδηΐίγ, ποάῖο βογ μοπαάϊ βἰυάίμα, πῇ ργιροίρυν 

οἱ δυπιοῦδηϊ οἴδεοίυπν), 6 δίοἰεἰβ δυΐεπι ΠΕΓΠιπι5 εἱ 1, γ8}- 

τδο 5, φυΐφασ ἰῃ υγῦς ἀεσογυηὶ υἱΐδι»ν, Α(ἰιεπεουβ οἱ δι- 

δ0Πἰ118, ρογ ρα(οἰἰσογυπι ἀδηΐφυδ Απιπιοηΐιβ οἱ Ρ(ο διμδοιια, 

4ιυΐ ᾿ξ {{πγαιἐβϑί πὶ δὶ ἰοπηροτίβ μϑγαπί διλῦο, εἰ πιᾶχίμηθ 

ΑἸηπιοηΐι8 ( ποῦ οϑἱ οπἰπι, 4ι ἢυποὸ διφυδυοῦίί ογυ ΠἸοη6), 

ἘΠ} ἰδγθη ἀδ δῖε νο] ἀϊδεί ρῆμα συδάδῃ δογὶρίυπι,, γϑγυηι 

σλγτηΐθα ἀοπηοπϑίγα  νᾶ54πὲ οΓαίίοποα γα ᾳιθγηηί, 41128 

ΕῚ 
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χούς, ἅπερ οὖν χαὶ σωθῆναι τῶν ἀνδρῶν τούτων οὐχ 
ἐχόντων κεῖ μὴ γὰρ ἂν αὐτοὺς δέξασθαι διὰ τοιού- 
των βιδλίων τοῖς ὕστερον γενέσθαι γνωρίμους, ἀφέντας 

σπουξαιοτέροις συγγράυμασι τὴν ἑαυτῶν ἀποθησαυ- 
ρίσαι διάνοιαν. ᾿Γῶν δ᾽ οὖν γραψάντων οἱ μὲν οὐδὲν 
πλέον ἢ συναγωγὴν καὶ μεταγραφὴν τῶν τοῖς πρεσόυ- 
τέροις συντεθέντων ἐποιήσαντο, χαθάπερ Εὐχλείδης 
χαὶ Δημόκριτος χαὶ Προχλῖνος, οἱ δὲ μικρὰ χομιδῇ 
πράγματα τῆς τῶν παλαιῶν ἱστορίας ἀπομνημονεύ- 

10 σαντες εἰς τοὺς αὐτοὺς τύπους ἐχείνοις ἐπεχείρησαν 

συντιθέναι βιόλία,, καθάπερ ᾿Αννιός τε καὶ Μήδιος χαὶ 
Φοιξίων. Οὗτοι μὲν ἀπὸ τῆς ἐν τῇ λέξει χατασχευῆς 
γνωρίζεσθαι μᾶλλον ἢ τῆς ἐν τῇ διανοία συνθέσεως 
ἠξίουν, οἷς χαὶ τὸν «Ἡλιόδωρον συγχατανείμειέ τις ἄν, 

15 οὐδ᾽ ἐχεῖνον παρὰ τὰ τοῖς πρεσθυτέροις ἐν ταῖς ἀχροά- 
σεσιν εἰρημένα πλέον τι συμβαλλόμενον εἰς τὴν τοῦ 
λόγου διάρθρωσιν, οἱ δὲ καὶ πλήθει προδλημάτων, 
ἃ μετεχειρίσαντο, τὴν σπουδὴν τοῦ γράφειν ἀποδειξά- 
μενοι καὶ τρόπῳ θεωρίας ἰδίῳ χρησάμενοι Πλωτῖνός 

20 εἶσι χαὶ Γεντιλιανὸς Ἀμέλιος, ὃ μὲν τὰς Πυθαγορείους 
ἀρχὰς καὶ Πλατωνιχάς, ὡς ἐδόχει, πρὸς σαφεστέραν 
τῶν πρὸ αὐτοῦ καταστησάμενος ἐξήγησιν ( οὐδὲ γὰρ 
οὐδὲν ἐγγύς τιτὰ Νουμηνίου χαὶ Κρονίου χαὶ Μοδεράτου 
χαὶ Θρασύλλου τοῖς Πλωτίνου περὶ τῶν αὐτῶν συγγράμ- 
μασιν εἰς ἀχρίθειαν ), ὁ δὲ ᾿Αμέλιος χατ᾽ ἔλνη μὲν τούτου 
βαδίζειν προαιρούμενος χαὶ τὰ πολλὰ μὲν τῶν αὐτῶν 

υ 

δογμάτων ἐρόμενος) τῇ δὲ ἐξεργασίᾳ πολὺς ὧν καὶ τῇ 
Ἴ ; ἜΤΣΙ τὸν τὰ ; ΡΥ 

τῆς ἑρμηνείας περιδολῇ πρὸς τὸν ἐναντίον ἐκείνῳ ζῆλον 
ὑπαγόμενος, ὧν καὶ μόνων ἡμεῖς ἄξιον εἶναι νομίζομεν 

30 ἐπισχοπεῖσθαι τὰ συγγράμματα. Τοὺς μὲν γὰρ λοι- 
ποὺς τί τις ἂν χινεῖν οἴοιτο δεῖν, ἀφεὶς ἐξετάζειν ἐχεί-- 
νους, παρ᾽ ὧν ταῦτα λαθόντες οὗτοι γεγράφασιν, οὐδὲν 
αὐτοὶ παρ᾽ αὑτῶν προσθέντες οὐχ ὅτι τῶν χεφαλχίων, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ἐπιχειρημάτων, οὐδ᾽ οὖν ἢ συναγωγῆς 

86 τῶν παρὰ τοῖς πλείοσιν ἣ χρίσεως τοῦ βελτίονος ἐπι- 

μεληθέντες ; Ἤδη μὲν οὖν καὶ δι᾽ ἄλλων τουτὶ πεποιή- 
χαμεν, ὥσπερ χαὶ τῷ μὲν Γεντιλιανῷ περὶ τῆς κατὰ 
Πλάτωνα διχαιοαύνης ἀντειπόντες, τοῦ δὲ Πλωτίνου 
τὸ πὲρὶ τῶν ἰδεῶν ἐπισχεψάμενοι" τὸν μὲν γὰρ χοινὸν 

(0 ἡμῶν τε χἀχείνων ἑταῖρον ὄντα Βασιλέα τὸν Τύριον, 
οὐδ᾽ αὐτὸν ὀλίγα πεπραγωματευμένον χατὰ τὴν τοῦ 
Πλωτίνου μίαησιν, ὃν ἀποδεξάμενος μᾶλλον τῆς παρ᾽ 

ἡμῖν ἀγωγῆς ἐπεχείρησε διὰ συγγράμματος ἀποδεῖξαι 

βελτίω δόξαν περὶ τῶν ἰδεῶν τῆς αῖν ἀρεσχούσης 
ἐὉ ἔχοντα, μετρίως ἀντιγραφῇ διελέγξαι δοχοῦμεν οὐχ 

εὖ παλινῳδήσαντα, χἀν τούτοις οὐχ ὀλίγας τῶν ἀνδρῶν 
τούτων χεχινηκότες δόξας, ὥσπερ χὰν τῇ πρὸς τὸν 
᾿Αμέλιον ἐπιστολῇ, μέγεθος μὲν ἐχούση συγγράμματος, 
ἀποχρινομένῃ δὲ πρὸς ἄττα τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς 

80 ἀπὸ τῆς Ρώμης ἐπεσταλμένων, ἣν αὐτὸς μὲν ἐπιστο-- 
λὴν περὶ τοῦ τρόπου τῆς Πλωτίνου φιλοσοφίας ἐπέγρα- 
ψεν, ἡμεῖς δὲ αὐτὸ μόνον προσηρκέσθημεν τῇ χοινῇ τοῦ 
συγγράμματος ἐπιγραφῇ, πρὸς τὴν ᾿Αμελίου ἐπιστολὴν 
αὐτὸ προσηγορεύσαντες. υ (21) ᾿Εν δὴ τούτοις τότε 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ΒΙΟΣ ΠΛΩΤΙΝΟΥ͂. 

φυΐάοσπι ἰρβ88 ἰηνὶ 5 δογυαῖδ 6856 Δγθίίγογ : υἷσ επὲπε ρὲ 

6) υπιηοαΐ ᾿ἰυγο5 ἱπποίοβοογα ροδίογίβ γυο] ἰϑθοηΐ, ἐπ ὑτᾶνιο- 

τὶ ρυ5 Βεγρ|5 ἀοσἰεἰπδηιβυιδπὶ γοροόπογὸ Π0 εγαηῖθ5. ΕΌΠΙΝ 

ἰφίζιγ, φυὶ δογίρδογιπί., ἃ}}} φυίάειαι ΒΗ] 8110 φυδια ουβες. 

(ἰοηθέη οἱ ἰγδηβογὶρι οπμο πὶ δογ πὶ, 4.25 δΔη(Πυΐϊοζοδ οὐδεν 

ἀογδηί, (δοογυηΐ, βίου! Εὐοὶ] δο5 οἱ εμηιυσπίυβ εἰ Ῥγοίδ- 

Ὠ08,, 8}}} οχίριιβ δα πηοάππι γορυ5 ὁχ τοίεγυ πη Πἰ5[ΟΓ12 πιε- 

τοογίω (γι 5 δὰ ἰάθη 4ιο {1} ὀχοπιρίυηι ᾿ἰργοσ οοεμοθετο 

βἰυσυεσγυηί, δἰουΐ Απηίυβ οἱ Μοάϊι5 οἱ ΡΙκρίο. ἘῚ Πὶ φαμέεε, 

τηδρῖὶδ οχ σἰοἰἰοηΐβ ἀρράγαῖυ αθᾶπὶ ὁχ πιο 5 σοποερῖυ δ0- 

ἄἀδπ) 5 δὲ ᾳυογοθδηΐ, αυὐθυδ οἱ Πεἰοάογιπι Θὲ πυπιογατεσγη 

Δ᾽ αυΐδ, 4] η60 ἴρ6θ ργϑίθγ 68, 425 80 δη(  α ϊογ 5 δὺ- 

ἀϊοηάο δοοορογδί, δὰ ἀϊδίϊποῖδπ) ρἰδοϊογιπ οαρ ῤοδίλοδεοιυ 

αὐΐϊοαιᾶπι οοπίογορδΐ : αυΐ γογὸ γογῦπι ᾿γδοίδίδιετ σὴν 

ἰἀΐπα δἰυάΐυπι δογ υοπάϊ οβἰοπάογυηξ οἱ Ὀγορεγιᾶ ἰγεῦ 

σΟὨ ΘΙ ρ]αἰ]Οἢ}5 τι8ὶ διηΐ Γαίΐοηθ, ΡΙο(ίΠ5 δδί δίᾳυς ὑεκω- 

{Π᾿Δῆυ8 ΑΠλ6] 08, αυογυπῃ 1116 ρτγίπεὶρία ῬυΑιδροοείω εἰ 

Ρ]δίοπίοδ αἰ οὐ αιάᾶπὶ ᾿γίογο δχρίδηδγε υὐδεαῖον 

(Νυπηοηὶ οηΐπὶ οἱ Ογοηϊ! οἱ Μοάογαιὶ ΤὨγδϑυ 06 580τρί2 

ἃ Ρ]οίεἱ δογρ(ϊΒ ἀ]Πσοη (4 ἀϊδίδηϊ μ]υγπιθπι}), Αεούδα 

ΥΘΓῸ ἢ υ8 τοϑίρὶἰα ἰπϑἰδίθηβ δίαια οδάοαι μογυσηφῦε ὁο- 

Βιηδίδ δι ρΊΘχυ8 ἰη οἷ ἰγδοίδη ἰδ β πηθη Π2}10 δγαὶ ρεοϊ  χίοι 

οἱ διῃηριίογα οχρ ϊοδίϊοηΐθ δη!ι) σοηἰγατίδι ἱἐΠΠ ἔογτωδια 

ἰβάυοθαί. Ηογυαὶ ἰσίίυγ ΠΌΓΟΒ 80105 οοπδίἀεγδιίίους ἀΐψμο: 

ὑυάίοδηηυδ. Οοίογοβ θηΐη αυϊὰ ρυΐεὶ δἰ, 5 τείυἱδινάος, υἱὲ 

Πθο 605 ρογγοοιίμοὶ, ἃ φυϊδυ8 δυδ 51] ἀογί νδγθηΐ, ρμεσεφασίι 

΄υυπὶ πὲ} ἀδ βῦο δᾶαϊ οείηί, ποὺ ἀΐσδπι ἱμϑογυσι οδρί- 

ἴυπι, γΟΓῸΠῚ 56 ΔΓΡΟΠΊΟΠΙΟΓΙΠῚ χυϊάξηι, ἤδαᾳυδ σΌγδτεδ 

118 6 ριυγῖθιι8 σοησογογα ἃιΐ ΘΧΘΘΓΡΟΓΟ πηοϊογὰ 2 788 ἰρῆστι 

ΡΟΓ 8118 οἰΐδηι "οο (δ οἰπηι8, υἱ φυυπὶ Οεδμ ἐΠδο ἀδ Ῥιείσειν 

᾿υδι1{|Δ οοηίγδαϊχίπηυ5 οἱ Ῥ]οἰϊπὶ ἀὸ ἰἀοἷ8 "ἰγιι) οοιπενδογα- 

Υἱγυ8 : ΘΟ Π6η) οηΐπι ἠοβίγυπι ἰΠΠογυπιηῦθ διοίοπϑ 

Βοροη Τγτγίυπι, 4υἱ οἱ ἰρδᾶ οἢ ρᾶυοδ δὰ Ρὶοἰϊεὶ ὄχεεαρίσω 

οομμπιοπίδίυϑ οϑῖ, αὐἰαδ πηᾶρὶθ ἰἰΐυπὶ 4υδῆν ρεῸ μοεῖγ 

ἰπδι υἱοης ὑγοθανυϊέ, ἰΐδ υἱ οἱ νογίογοπι ο᾽υ5 ἀὁ ἐν εῖς ορό- 

Ὠἰοπθα) ποϑίγα 6886 [ἰδγο βρη αγὶ ργοθδγα εοπδγοίωγ, γε- 

ΒΡΟΏΒΟ 581|5 νἱἀσηγετ γοίυ 596, πΠοη γοοῖο δοη( ἰδ γι γδοϊδία, 

ὨΟϑ406 οἱ ἰη [ι}5 διὰ ρᾶυοδβ υἱγογιπι ἰογυῖ ορέποονε 

δρὶἰδυ ηυδ, οἱ ἰη ορίδίοδ δά Απιοιϊυι, 48 ἰΒ ΠῸςεὶ τῶδ- 

εὐ υἀϊποη) ργοάμοία δὰ δογῖ ποπηι}ὰ γοροδβάςεξ, ηπΣ 

Ἀοπηᾶ δὰ 08 βογίρϑβογαϊ ἰῃ δρίδίοία ἃ 'ρ8ο ηνεἰόσῃ ἐς Ῥὰν- 

{{π| ΡΠ! ΟΒΟΡ δ γαϊίοης ἰηϑογρίἃ : Ὧ08 γεζο τοεαζϑεοι 

ἀυπίδχαϊ τὶ ἱπφογίμείοπο σοπίοη!! δάνογειιβ ποῖ απ 

δἰοἰδην ᾿μϑο ΓΙ μδίμμ8. ν (21) [ἢ ᾿ν8 ἰφίίυγ οοδοεξεξ, μον 
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ΡΟΚΡΗΥΆΒΙΙ ΠΕ ΥἹΤΑ ΡΙΟΤΙΝΙ. 
ὡμολόγησε μέν, πάντων τῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ γεγονότων πλή- 
θει γε προδλημάτων διενεγκεῖν Π]Πλωτῖνόν τε χαὶ Ἀ μέ- 
λιον, τρόπῳ δὲ θεωρίας ἰδίῳ μάλιστα τούτους “ρήσα- 
σθαι, τὰ Νουμηνίου δὲ οὐχὶ ὑπούαλλεσθαι καὶ τἀχείνου 
πρεσθϑεύειν δόγματα, ἀλλὰ τὰ τῶν Πυθαγορείων, αὐτοῦ 
τε Πλάτωνος μετιέναι δόγματα, χαὶ οὐδ᾽ ἐγγὺς εἶναι 
τὰ Νουμηνίου χαὶ Κρονίου χαὶ Μοδεράτου καὶ Θρασύλ- 
λου τοῖς [Πλωτίνου περὶ τῶν αὐτῶν συγγράμμασιν εἰς 
ἀχρίδειαν, εἰπὼν δὲ περὶ Ἀμελίου, ὅτι χατ᾽ Ὦνη μὲν 
τοῦ Πλωτίνου ἐδάδιζε, τῇ δὲ ἐξεργασίᾳ πολὺς ὧν χαὶ 
τῇ τῆς ἑρμηνείας περιδολῇ πρὸς τὸν ἐναντίον ἐχείνῳ 
ζῆλον ὑπήγετο, “Ὅμως μνησθεὶς ἐμοῦ Πορφυρίου ἕτι 
ἀργὸς ἔχοντος τῆς πρὸς τὸν Πλωτῖνον συνουσίας φησίν, 
ὅτι δὴ ὃ χοινὸς ἡμῶν τε χἀκείνων ἑταῖρος Βασιλεὺς 
ὃ Τύριος οὐδ᾽ αὐτὸς ὀλίγα πεπρχαγματευμένος χατὰ τὸν 
Πλωτίνου μίμησιν συνέθηχε, ταῦτα ὄντως χατιδών, ὅτι 
τῆς τ᾿ ᾿Αμελίου περιθολῇς τὸ ἀφιλόσοφον παντελῶς 
ἐφυλαξάμην χαὶ πρὸς ζῆλον τὸν Πλωτίνου γράφων 
ἀφεώρων. ᾿Ἀρχεῖ τοίνυν ὁ τοσοῦτος ἀνὴρ χαὶ ἐν χρί- 
σει πρῶτος ὧν χαὶ ὑπειληωμένος ἄχρι νῦν τοιαῦτα 
γράφων περὶ Πλωτίνου, ὡς εἰ χαὶ χαλοῦντί με τὸν 
Πορφύριον συνέβη δυνηθῆναι συμωυίξαι αὐτῷ, οὐδ᾽ ἂν 
ἀντέγραψεν, ἃ πρὶν ἀχριδῶσαι τὸ δόγμα γράψαι ἐπε- 
χεΐρησεν. (25) Ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἣ περὶ 
πέτρην, φησὶν ὃ Ἡσίοδος, λέγειν; Εἰ γὰρ δεῖ ταῖς μαρ- 
τυρίαις χρῆσθαι ταῖς παρὰ τῶν σοφῶν γεγενημέναις, 
τίς ἂν εἴη σοφώτερος θεοῦ, καὶ θεοῦ τοῦ ἀληθῶς εἰρη- 
κότος « οἶδα δ᾽ ἐγὺν ψάμμου τ’ ἀριθμὸν καὶ μέτρα θα- 
λάσσης χαὶ χωφοῦ ξυνίημι χαὶ οὐ λαλέοντος ἀχούω:ν 
Ὃ γὰρ δὴ Ἀπόλλων ἐρομένου τοῦ Ἀμελίου, ποῦ ἣ Πλω- 
τίνου ψυχὴ χεχώρηχεν, ὃ τοσοῦτον εἰπὼν περὶ Σωχρά- 
τους, « ἀνδρῶν ἁπάντων Σωχράτης σοφώτατος, ν 
ἐπάχουσον ὅσα χαὶ οἷα περὶ Πλωτίνου ἐθέσπισεν. 

"Αμύροτα φορμίζειν ἀναδάλλομαι ὕμνον ἀοιδῆς, 
ἀμφ᾽ ἀγανοῖο φίλοιο μελιχροτάταισιν ὑφαίνων 
φωναῖς εὐφήμου χιθάρης χρύσεω ὑπὸ πλήχτρῳ. 
Κλύήζω καὶ Μούσας ξυνὴν ὅπα γηρύσασθαι 
παμφώνοις ἰαχαῖσι, παναρμονίαισί τ᾽ ἐρωαῖς, 
οἷον ἐπ Αἰαχίδῃ στῆσαι χορὸν ἐχλήιχθεν. 
ἀθανάτων μανίαισιν, Ὁμηρείαισί τ᾽ ἀοιδαῖς. 
Ἀλλ᾽ ἄγε Μουσάων ἱερὸς χορός, ἀπύσωμεν 
εἰς ἕν ἐπιπνείοντες ἀοιδῆς τέρματα πάσης, 
ὕμμι χαὶ ἐν μέσσαισιν ἐγὼ Φοῖδος βαθυγαίτης. 
Δαῖμον, ἄνερ τὸ πάροιθεν, ἀτὰρ νῦν δαίμονος αἴσῃ 
θειοτέρη, πελάων, ὅτ᾽ ἐλύσαο δεσμὸν ἀνάγχης 
ἀνδρομέης, ῥεθέων δὲ πολυφλοίσθοιο χυδοιμοῦ, 
ῥωσάμενος πραπίξεσσιν ἐς ζόνα νηχύτον ἀχτῆς 
νῆἧχες ἐπειγόμενος δήμον ἀπὸ νόσφιν ἀλιτρῶν, 
στηρίξαι χαθαρῆς ψυχῆς εὐχαμπέα οἴμην, 
ὅχι θεοῖο σέλας περιλάμπεται, ὑχι θέμιστες 
ἐν χαθαρῷ ἀπάτερθεν ἀλιτροσύνης ἀπεμίστον. 
Καὶ τότε μὲν σκαίροντι πικρὸν κῦμ᾽ ἐξυπαλύξαι 
χἱμοδότου βιότοιο καὶ ἀσηρῶν εἰλίγγων 
ἐν μεσάτοισι χλύδωνος ἀνωΐστου.τε χυδοιμοῦ 
πολλάχις ἐχ μαχάρων φάνθη σχοπὸς ἐγγύθι ναίων, 
πολλάχι σοῖο νόοιο βολὰς λοξῇσιν ἀταρποῖς 
ἱεμένας φορέεσθαι ἐρωῇσιν σφετέρῃσιν 
ὀρθοπόρον ἀνὰ χύχ)α καὶ ἀυδροτον οἶμον ἄειραν 
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ΠῸΠῚ ἃίσι!α ΑΠ)6  ἸΠ} Γογι πὶ σογία (γᾶς [! γι η Π}} Π υϊπὸ 
ΟἸΠΪΒ08 8ι185 ἐοἴδί[5 ἢ]}}Π050}|}}8 ργαβί ἐ{ἶπδο » Φοβι6 υγορτγία 
δ᾽ δὶ οοη(οιρ]ίἰοπἰ5 γαίῃ 6 ὈΓγᾶΣ σοίογὶβ 6556 υ5ο5., Νιτ θη; 
γάγο μ]δοῖία Ὠδυ χυλαυδηη 5[δὲ ἈΓΓΟΡΆΓΘ Δ} ργόῦαγο, βοή 
ΡΥ ΠΔρογθογι πὶ ρΡοζί5 ᾿ρβίυβαια Ρ]ίοηΐβ 8641} ἀυσπιαία, 
ἤδαὺς Νυπ)εηϊϊ εἰ Οτοηϊ οἱ Μοϑογαίὶ ΤῊ γα υ  Π αι6 κογρία 
ἃ Ρ]ο(ηΐ ἀ6 οἰϑίδη γοθι Π γὶς ἀἰΠἰσοηιΐα ἀἰδίαγα ὈΙαγίηληη, 
ΑΠῚΘΙΠ! πὰ γογὸ ἢΠΠΠ9 γοβεϊσ 5 ἰηςἰκἱοη ἔοι ἴῃ γοῦας (ταοίδηνς 
[356 ὈΓΟΙ ΧίοΓ6 ΠῚ οἱ ΔΉ ρ]οΓα ΟΧΡ] δ ἰοἢ 5. δηνἷ σοη- 
ἰγαγίδπι οἱ [Ὀγμᾶπὶ πα ιΐ566. Θ᾽ Π}}} πηοὶ (ροίδ πηοϑῃ(οηα 
ὮΠΡΟΓ ἀδπλιη} ἰῃ ῬΙοί ηἰ (Δ π}}Π|ὰγ  ἰδίοιη Δυύυςί!, α ΠΟΠΊΠ}1- 
ὨΪδ»ν δῖ « ποβίογ ᾿Πογυιη40}6 ἀπηῖσι5 Βὸχ Τγιίιβ, αὶ οἱ 
ἦρ56 πιδυὰ ραιοᾶ δ4 Ρ]οἰϊηὶ ΘΧΟΙΠΊΠΪυΠ) σοπηπιοπίαϊι οδί, » 
Ζυΐθυ5. ἀοοεῖ [ος 58π6 86 τγοοία Ρογροχίεδθ, αυοὰ Απιο 
ἀπΊθσ 65. ΡΠ ΟΘΟΡΠΙΟ ἱπάϊξπα8 ᾿γογϑι8 ον νυ γὶ πὶ, παι 
δου ΡΟ πὰο ΡῬ'οἰΐηΐ φθμ8 ἀἰσοπαϊ βροοίανογίπι. δαίΐς δδὶ 
ὙΓΊ ἰΔη 0], συ ΐαι6 ᾿υὐϊεῖο ρτγίπηβ οἱ γαῖ οἱ νυ συ 546 
Π] π8 6βὲ, (4118 βογί ρβίβββ εἶὸ ΡΙοξπο,, αἱ 5[ τπὸ ᾿πν φημὶ 
ΠΟΓΕΙῚ ῬΟἰἾ550Π) σογογα οἱ ἰρβιιηὶ σοηγθηΐγα , ΟῚ τγορβογί- 
Ρϑἰδδοῖ,, (88, ργυδηπδιη ἀοσπια ΗΠυὴ οχρίογαγοϊ, βογίθογο 
ΔΡβΓΘ55118 68[, (22) Αἱ 0 πὲ ᾿αο οἰγοᾶ απογοι πὶ δἴχησ 
ραδίγαπι᾽ υἱ οὑπὶ Ηοδίοάο ἰοαιαγ. ΝΏΠη δἱ βδρίοηίιπι εἰ 
ορογίοί (ο5(᾿πποη 5, 118 460 ροΐοξί ϑϑβὸ βδρίοπίίογ, ἄθο, 
ἰπαυᾶπι, 4} γόγὰ ἀϊχίϊ, « ΠΟΥΪ 660 ἃγοησὶ ΠυπΊδγιπ χπᾶγίᾳ. 
416 πηδῃδιγαπι, οἱ πηΐυπι ἰπι6}}σο., διά ΐοχυα ποη Ἰοηπθῃ’ 
ἴοι 3.» δ Π οὐ. ΑΡΟ]]ο, ΄1}}}ΠῈ ΑἸ 6}}}|8, 411Ὸ ΡΙοΙ ἱ ηἰΠπηᾶ 
Γηϊρταββοῖ, ἱηἰογγοσῆγοῖ, αὶ οἱ ϑοογαΐθην νἰγυγ πη ΟἸὨΠ "ἢ 
δδρίοπ[[5βἰπηυπι )υἀϊοανογαί, φιδηία οἵ φια!α ἀδ Ρ]οϊ πο 
αυοπᾷ8 οὐοἰ ποι δυάϊ. 

Πηπιογίδ!οπη ἀσογοι οῦ ΓΟβΌπᾶγα σαγιη  πἰ5 ΠΝ ΠΌΤΕ, 
Οὐ διηΐσινπὶ βυᾶνοιη 1π0}}}Πϑϑπηος σοηϊοχοῃς8 
ν Ο}}}8 Οἰ{Ππ᾿ᾶταβ τπο]08 ΓΟ ροοί!π6. 
ἴηνοσο οἱ Μι1ι585. αἱ σοι ηΐ γοοο σοποίηληϊ 
ΟΠ ΠίΒ0 "5 πποιΐβ οἱ ομηπί σοπίς Παγπιοπί ποῖ] η9, 
4] 6πὶ οἷν δοίιϊοπι σπογατη βἰατυΐδδα Γι ἢ ΓΠΓ 
ἑιππηογίμ! πὶ [τοῦ θε15 Ηοιηεγίείβειιια οδη κί ν5. 
δι Δδ0 ΜΏΒΑΓΙΙΠ ΒΔΟΟΓ ΘΠΌΓΙ9, δῖΓΟΡΔΠΙΕ5 
1 ὉΠΙ1ΠῚ σοπβρί ΓΔ Πίρα ππί νοὶ ἰογιπἰἶ πὸς σαηΐιις, 
ἴΠ416 τη (}}8 νοὐἷ5 ΘσῸ ΙΝ νηΝ ἰηϊοηϑια, 
ἀεηΐ, 4ιὴ νἱῦ ἃπίο ἴῃ 6γα8, πὶ νογῸ δΡΉΠ σομδογίίω 
αν ἰοῦ! δου 5. ΘΙ 1115 ἢ ΠΊΔΠ 15 ΠΘΟΟΑΘ [1115 
ὙΠΟ. Ὁ ΠΊΘΙΠ ΒΓ ΓΆΠΊ 16 ρΓΟσ δ .80 ἴπγἱπο ᾿ 
Ἰπέπ|6 τΟ} 5115. δε ΟΥΒ ἰαἴ6 μᾶιοητ 5 {Π{{π5 
ἐπηία!νι5 [ἐδ πᾶπ8 ργοσι ἃ ποίαγίογαπι ἀν} Ξ 
υἱ ἰπεοίδίογος ρῃγὶ δηἰπιὶ γουΐδηι γίδπη ΄ 
πρὶ ἀοἱ γραρ!οηπεῖ πσοσῦ, αὶ [5 
ῬΠΓΟ ἴῃ 060 ὈΓΟσα ἃ πείδεο βοδίογο. 
Εἰ τὰης «6πὶ αΒογαπίΐ, αἱ ἀπιδύδῃη ΠΡΟ ΟΝ ΠΕ 
σγΙρηἴ Ὑἱ{ [γἰδι πῆι γον ρίημπι 
Πιοιῖι4 ἰη ποῦ 9 ἱπορίποφιο ἐππη 
[γοψδηΐοῦ ἃ ἀ 5 ἀρραγαΐ 0] 6 ΡΓοχΐ 0 5 δημη, 
[ΓΟ πσπίογ {58 ππρπβ ἰχοΐας ΟΡ αι ἴγαπ 1} }14 
[ογγί συμίδη[65 5ι}}5 νΥἱ γί "5 
δὶ τος! σα Γβι15. κγγο5 Εἰ ἐΓΠΔΙΠ4Π6 ν͵ἱδι) 55 {μ|γ 10} 

“28, 
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ἀθάνατοι, θαμινὴν φαέων ἀκτῖνα πορόντες 
ὄσσοισιν δέρχεσθαι ἀπαὶ σχοτίης λυγαίης. 
Οὐδέ σε παμπήδην βλεφάρων ἔχε νήξυμος ὕπνος, 
ἀλλ᾽ ἄρ᾽ ἀπὸ βλεφάρων πετάσας κηλῖδα βαρεῖαν 

5 ἀχλύος, ἐν δίνῃσι φορεύμενος ἔδραχες ὄσσοις 
πολλά τε χαὶ χαρίεντα, τά χεν ῥέα οὔτις ἴδοιτο 
ἀνθρώπων, ὄσσοι σοφίης μαιήτορες ἔπλευν. 
Νὺν δ᾽ ὅτε δὴ σχῆνος μὲν ἐλύσαο, σῆμα δ᾽ ἔλειψας 
ψυχῆς δαιμονίης, μεθ᾽ ὁμήγνριν ἔρχεαι ἤδη 

10 δαιμονίην. ἐρατοῖσιν ἀνχπνείουσαν ἀήταις, 
ἕνῃ" ἔνι μὲν φιλότης, ἔνι δ᾽ ἵμερος ἁδρὸς ἰδέσθαι 

εὐφροσύνης πλείων χαθαρῆς, πληρούμενος αἱὲν 
ἀμόροσίων ὀχετῶν θεόθεν, ὅθεν ἐστὶν ἐρώτων 
πείσματα καὶ γλυκερὴ πνοιὴ χαὶ νήνεμος αἰθήρ, 

16 χρυσείης γενεῆΐς μεγάλον Διὺς ᾧχι νέμονται 
Μίνως καὶ 'Ραδάμανθυς ἀδελφεοί, ἦχι δίκαιος 
Αἰαχός, ἦχι Πλάτων, ἱερὴ ἴς, ὑχί τε καλὸς 
Πυθαγόρης, ὅσσοι τε χορὸν στήριξαν ἔρωτος 
ἀϑανάτου, ὅσσοι γενεὴν ξυνὴν ἐλάχοντο 

30 δαίμοσιν ὁλόίστοις, ὅθι τοι χέχρ ἐν θαλίῃσιν 
αἱὲν ἐυφροσύνγσιν ἰαίνεται. Ὦ μάχαρ, ὅσσους 
ὀτλήσας ἀριθμοὺς ἀέθλων μετὰ δαίμονας ἁγνοὺς 
πωλέεχι, ζαμενῇσι κορυσσάμενος ζωῇΐσι. 
Στήσωμεν μολπήν τε χοροῦ τ᾽ εὐδίνεα χύχλον, 

46 Ἰ]λωτίνου Μοῦσαι πολυγηθέες, αὐτὰρ ἐμεῖο 
χρυσείη χιθάρη τόσσον φράσεν εὐαίωνι. 

(33) ᾿Εν δὴ τούτοις εἴρηται μέν, ὅτι ἀγαθὸς γέγονε καὶ 
ἥπιος καὶ πρᾶός γε μάλιστα χαὶ μείλιχος, ἅπερ χαὶ 
ἡμεῖς ὄντως ἔχοντι συνήδειμεν, εἴρηται δ᾽ ὅτι ἄγρυπ- 

80 νος χαὶ χαθαρὰν τὴν ψυχὴν ἔχων καὶ ἀεὶ σπεύδων πρὸς 
τὸ θεῖον, οὗ διὰ πάσης τῆς ψυχῆς ἤρα, ὅτι τε πάντ᾽ 
ἐποίει ἀπαλλαγῆναι πικρὸν χῦμ᾽ ἐξυπαλύξαι τοῦ αἷμο- 

ὀότου τῇδε βίου. Οὕτως δὲ μάλιστα τούτῳ τῷ δαι- 
μονίῳ φωτὶ πολλάχις ἀνάγοντι ἑαυτὸν εἰς τὸν πρῶτον 

86 χαὶ ἐπέχεινα θεὸν ταῖς ἐννοίαις χαὶ χατὰ τὰς ἐν τῷ 

συμποσίῳ ὑφυγημένας ὁδοὺς τῷ Πλάτωνι ἐφάνη, ἐχεῖ- 
νὸς ὁ θεὸς ὃ μήτε μορφὴν μήτε τινὰ ἰδέαν ἔχων, ὑπὲρ 

δὲ νοῦν χαὶ πᾶν τὸ νοητὸν ἱδρυμένος, ᾧ δὴ χαὶ ἐγὼ 
ὃ Πορφύριος ἅπαξ λέγω πλησιάσαι χαὶ ἑνωθῆναι ἔτος 

«0 ἄγων ἑξηχοστόν τε χαὶ ὄγδοον. ᾿ἔφάνη γοῦν τῷ Πλω- 
τίνῳ σχοπὸς ἐγγύθι ναίων " τέλος γὰρ αὐτῷ χαὶ σχοπὸς 
ἦν τὸ ἑνωθῆναι καὶ πελάσαι τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ, "Ετυχε 
δὲ τετράχις που, ὅτε συνήμην αὐτῷ͵, τοῦ σχοποῦ τού-- 
του ἐνεργεία ἀρρήτῳ χαὶ οὐ δυνάμει. Καὶ ὅτι λοξῶς 

46 φερόμενον πολλάχις οἷ θεοὶ χατηύθυναν θαμινὴν φαέων 
ἀχτῖνα πορόντες, ὡς ἐπισχέψει τῇ παρ᾽ ἐχείνων καὶ 
ἐπιδλέψει γραφῆναι τὰ γραφέντα, εἴρηται. Ἔχ δὲ τῆς 
ἀγρύπνου ἔσωθέν τε χαὶ ἔξωθεν θέας ἔδραχες, φησίν, 
ὄσσοις πολλά τε χαὶ χαρίεντα, τά χεν ῥέα οὔτις ἴδοιτο 

0 ἀνθρώπων τῶν φιλοσοφίᾳ προσεχόντων. Ἢ γὰρ δὴ 
τῶν ἀνθρώπων θεωρία ἀνθρωπίνης μὲν ἂν γένοιτο ἀμεί- 
νων, ὡς δὲ πρὸς τὴν θείαν γνῶσιν χαρίεσσα μὲν ἂν 
εἴη, οὐ υὴν ὥστε τὸ βαθος ἑλεῖν. ἂν δυνηθῆναι, ὥσπερ 
αἱροῦσιν οἵ θεοί. Ταῦτα μὲν οὖν, ὅτι ἔτι σῶμα περι- 
κείμενος ἐνήργει χαὶ τίνων ἐτύγχανε, δεδήέλωχε,, μετὰ 
δὲ τὸ λυθῆναι ἐκ τοῦ σώματος ἐλθεῖν μὲν αὐτόν φησιν 
εἰς τὴν δαιμονίαν ὁμήγυριν, πολιτεύεσθαι δ᾽ ἐχεῖ φιλό- 
τητα, ἵμερον, εὐφροσύνην, ἔρωτα ἐξημμένον τοῦ θεοῦ, 

5 σὶ 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ΒΙῸΣ ΠΛΩΤΊΝΟΥ. 

ἱπηπηοῦγίδιθα,, σγοῦγοβ ἰαπιϊπυτη τδάϊος 
ΟΟυ} 5 ἴυ8 ἐχ οὐβουτγίβ ἰσποῦτ 6 οοἰοτοηί6ι. 
ΝΘῸ ῥτγοίβυϑ ἴθ οδρίευαϊ ἃγίῃς οσ! σαι βοροῦ, 
γοΓΠ ἃ ρα ρει γὶβ δυβίογβα ργανὲ πιδοι 
οδἰ οἰ ἰβ, ἀμπὶ Πιοιθιυ5 Γογεθαγβ,, οσυ] 5 

ἸΏ} 14 νοινδίδαυς ἐοηκροχίδι!,, συδβ πῃ [δοῖ!ε φυὶν τιύετὶ 
ἰοιπίυπι, 4] εἀμίοη ἰδ [μογαπὶ ἰρἀλχαίογοβ, 
Αἰ πυποὸ, πα} σοτθογα δοϊαἱὰ5 65 εἴ βαρυϊσγιη τε δῦ 
δι αἰνίπο, δά εσὐποϊοηοπι ͵8πιὶ σοπίεδι 9 
ἀϊνίπαιη, ᾿υσαπαὶδ ἱπιογερίγαπίοπι δυγίς, 
οὶ διπίοἰἰα εδὶ., υϑΐψ.6 συρίάο πιο} 8 δάβρεείι, 
Ρυγῶ ρῥίουδ ἰφ ϊία, ἰγγίκαῖδ οοητἰ πο Γ 
διηυγοβὶίθ γί ν αἰ 8 ἃ ἀδο,. ὑπὰ6 δ ηϊ διποτηπι 

τοι[πδου]ὰ οἱ ἀυ} οἷ5 βρ᾽ γἰἰα5 οἱ ἰγδη {πὸ αἰδοῖ, 
δυγοὶ ροπογὶς πιδδηὶ ΖοΥυΐβ ὉΝὶ Ὑογϑδη[Γ 
Μὶποδ οἱ Ππδαάδημδηίϊῃγα [γί γΓοβ, δὶ λμ5ῖ 

Ἔδουδβ, υλνὶ Ριαῖο, δῆογὰ υἱϑ, υἱὲ ρει οἶοΓ 

ῬγΓδρογαβ, οἱ φ!ουπαῦυς σπότγυπι δἰδί υθτιῃ]} ἁποῦ 

ἱπιπιοῦγῖα 5, αυΐᾳυςα οοηϑογίίπιὶ ἡδοῖὶ κυηὶ 

ξοηίϊοτυπὶ ὈοΔ [85 ΠΟΓΌ ΠῚ, υὐὶ Δ πη ἰηἴοτ δγκ}}29 

Ια τἰ4 βριηροῦ Ὠἰἰδγοβεῖῖ. Ο παῖς, 4φυλπι πιι}}}9 
σης αἷς ΔΡογ 05 δι ολϑῖοϑ βοπίοϑ 

δ  5ι! (ογιϊβδί πιὰ ἰπδίγυσίυβ Υἱ υἱ δὶ]. 

δἰϑίδπιυ οδη(πὶ οογίαυ δ το] υἱ᾽οπὶ ΟΓΌΘΠ. 
Ριοιίπὶ Μὰ525 ραυάδοηίοδ, δῖ πιοᾶ 
δυζγοῖ οἰἴπᾶτὰ ἰαπίῃπι δοοϊδιηδνυῖ δον η ὈΦΏΘ ἀξρηΐ. 

(23) ἴῃ Πνῖ5 ἀϊοΐυη 65ι, Ρ)οἰϊηυ ἢ) [586 θοηυπὶ εἰ αὐίεσι ἃ 

Ὀοπίχηυ πη πηᾶχὶπ)6 δίᾳυδ βυδύοθῃμ, 4025 οἱ ἰμδὶ ΓΕΤΟΩ 

60 ἀχρογίϊ δυυ δ, ἀοἰ ας νἱρί!οπι [ῖ586., ραγοσυδ δπέπο δ 

ἴη αἰνίηυπι ΠυΠΊΘἢ δΟΙΏρΡΟΓ ἰπἰοηῖο, 4υοά [οἷο δηήδυ 8)" 

θδί, ἰἴδπιὶ οὔηηΐθι8 νἱγὶ θυ8 Ορογδπ ἀδάϊθδε, υἱ εἶ δὴη 

ογυσηία ἰ}υ8 Υἱίδο υηάδ οπιογρογαῖ. δὶς πιδιίς ἀπο 

ἰδ υἱγο, αυυπὶ δδρΟΠΠηΟΓῸ ἰοΐδ τηρηίς δὲ ρηδεα δ 

δι πιπλιπη ἀδυπὶ 86 δί(οἰϊογοῖ, θδᾷις υἱδ, φίδπι ἰ ΟΘῊΤΝ 

ΡΙαῖο ὁοπηπιοπδίγαυϊ, ρρϑγυὶ 116 ἀθις, αυἱ πο]ῦὲ ΟΠ: 

ΠΔΌ6ἢ8 Π641|6 ἰάοδπι δυρογ ἰηἰεἰ!δοίττπι ομροσαῦε ἰη οι ον 

οἰηἰποί. Ηυΐς οροὸ Ῥογριγγίαβ χυοαυα δοαιεὶ ἀρργορίοψοιπ 

οἱ οοπ) υποίυϑ δυπ|, 40}}} ΔΠΏΌΓῚ δοίδι 8 56 δξ δ Π5: (ζ᾽ 

ἰδνυ! δϑογοῖμ, Αρρᾶγυϊ ἰρίἑυν δοοραβ ἰἰΠ 6 Ρίοίίοο 428 

Ργοχίπιυϑ : ἢπἰβ δηΐπι οἱ δγαῖ δίᾳῃ δοοραβ, υἱ δαπιδὸ ἀν 

͵υηφογοίυγ οἱ βρργορίπαυδτγοῖ. Οὐδίοε δυίΐδαι, ἀππὶ ΟἹ 

γΘγβδῦδΓ, ᾿Όπο ἤδη δι{ἰαἰξ, ποη νἱ,, εϑὰ δοία φυούδ ἰδέ" 
(ΔὉ}}}. ὨΙοἴυπι 651 οἰΐδπη,, ἀ608 δθρθ οδίίψυο ἐνδρδοίαῃ ΟΝ 

ἴῃ νἱδηὶ γϑάὰυχίββα,, σγοῦγοϑ Ἰυπλίπυπι γϑδαϊΐοϑ εἱ βαρ βοΓοδ δ. 

εἱἱ δὉ ἰρδὶβ ὑγοίεοία οοῃ!οπιρ]δίοῃ αἰφυο ἱπίυϊία ΠἰΡγοο ἐνῶ 

σοπα 896 τἰΔοδίαγ. 78πὶ γθγοὸ δχ ἱαίυνια ἰμίπμϑεο ἡ 

οχίγίπβδουβ νυἱμβιδηία οοπεροχίοι!, δὲ, οου δ πιυ ἃ δ. τ 

Ὠυδίδ, 4188 Πποη (Δοἰἰ6 φυΐβ υἱάογὶ! οογιαὶ,, 40] Ρἰι!ονορϑι 

πᾶνδηΐ ορογᾶπι. Ἠοπιηιη) πδιησιο οοηἰοιηρίαιο ἱμπαῶ 
αυΐϊάοιη [ποτὶ ξ ργαβίδημον, νόγαη οὐηι αὐ Υἱ πὰ οἰ αἰδ, οἱ 

νοπιβία {πογὶ(, ποη ἰδπγοι ἰῃ ργοίαπ]υπι, φῦ ΟἿ, μέρα: 

ΗἸ5. ἰρίίαν, σοιφογ ργωοάϊαιη ΡΙοιίδιη, ΤΡΨΙΚ 

οοῃβοοιίι5 (πογὶζ, ογδουΐαπι ἀοοϊαγανί!, θείρήε τοὺ ΟἿ 

ΡΟΓα βοϊιΐυπι δὰ Βοδίογιπι οιδίωπι αἰϊ ρογγόπδδο, ΠΑΝ 

γοσμᾶγ ἀπιϊοἰ λπη,, ἀοοίἀογίαπ), Ἰα ἰίαπν, ἀπνογοῖι εἰ ὄν 

ναγὶί. 



ΡΟΒΡΗΥΒΙΙ Ὲ ΥἹΤΑ ΡΙΟΤΙΝΙ. 

τετάχθαι δὲ χαὶ τοὺς λεγομένους διχαστὰς τῶν ψυχῶν, 
παῖδας τοῦ θεοῦ, Μίνω χαὶ ἹΡαδάμανθυν χαὶ Αἰαχόν, 

πρὸς οὗς οὐ δικασθησόμενον οἴχεσθαι, συνεσόμενον δὲ 
τούτοις, οἷς καὶ οἵ ἄλλοι θεοὶ ἄριστοι. Σύνεισι δὲ οὗτοι, 
Πλάτων, Πυθαγόρας, ὁπόσοι δὲ ἄλλοι γορὸν στήριξαν 
ἔρωτος ἀθανάτου. ᾽Εκεῖ δὲ τὴν γένεσιν τοὺς ὀλόίστους 

δαίμονας ἔχειν, βίον τε μετιέναι τὸν ἐν θαλίαις χαὶ εὐ- 

φροσύναις χαταπεπυχνωμένον, χαὶ τοῦτον διατελεῖν χαὶ 
ὑπὸ θεῶν μαχαριζόμενον. (2) Τοιοῦτος μὲν οὖν 
ὃ Πλωτίνου ἡμῖν ἱστόρηται βίο. ᾿Επεὶ δὲ αὐτὸς τὴν 
διάταξιν χαὶ τὴν διόρθωσιν τῶν βιδλίων ποιεῖσθαι ἥυῖν 

ἐπέτρεψεν, ἐγὼ δὲ ἐχείνῳ ζῶντι ὑπεσχόμην χαὶ τοῖς 
ἄλλοις ἑταίροις ἐπηγγειλάμην ποιζσαι τοῦτο, πρῶτον 

μὲν τὰ βιόλία οὐ κατὰ χρόνους ἐᾶσαι φύρδην ἐχδὲεδο- 
μένα ἐδιχαίωσα, μιμησάμενος δ᾽ ᾿Ἀπολλόδωρον τὸν 
᾿Αθηναῖον χαὶ ᾿Ανδρόνικον τὸν περιπατητικόν, ὧν ὁ μὲν 
᾿Ιπίχαρμον τὸν χωμῳδιογράφον εἰς δέχα τόμους φέρων 
συνήγαγεν, ὃ δὲ τὰ Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου εἰς 
πραγματείας διεῖλε, τὰς οἰκείας ὑποθέσεις εἷς ταὐτὸν 
συναγαγών, οὕτω δὴ καὶ ἐγὼ πεντήχοντα τέσσαρα ὄντα 
ἔχων τὰ τοῦ Πλωτίνου βιόλία διεῖλον μὲν εἰς ἕξ ἐννεά- 

᾿ δας, τῇ τελειότητι τοῦ ἕξ ἀριθμοῦ χαὶ ταῖς ἐννεάσιν 

σι 

45 

50 

ἀσμένως ἐπιτυχών, ἑκάστη δὲ ἐννεάδι τὰ οἰχεῖα φέρων 

συνεφόρησα, δοὺς καὶ τάξιν πρώτην τοῖς ἐλαφροτέροις 
προῤλήμασιν. ἯἩ μὲν γὰρ πρώτη ἐννεὰς ἔχει τὰ 
ἠθικώτερα τάδε. Τί τὸ ζῶον καὶ τίς ὁ ἄνθοωπος, Περὶ 

ἀρετῶν. Περὶ διαλεχτιχῆς. Περὶ εὐδαιμονίας. Εἰ ἐν πα- 
ρατάσει χρόνου τὸ εὐδαιμονεῖν. Περὶ τοῦ καλοῦ. Περὶ 
τοῦ πρώτου ἀγαθοῦ χαὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν. |16θεν τὰ 
χαχά, Περὶ τῆς ἐκ τοῦ βίον εὐλόγου ἐξαγωγῆς. 
Ἤ μὲν οὖν πρώτη ἐννεὰς τάδε περιέχει, ἠθικωτέρας 
ὑποθέσεις περιλαθοῦσα, ἧ δὲ δευτέρα, τῶν φυσι- 
κῶν συναγωγὴν ἔχουσα, τὰ περὶ χόσμου χαὶ τῷ χόσμῳ 
ἀνήχοντα περιέχει. “ἔστι δὲ ταῦτα. Περὶ τοῦ χόσμου. 
Περὶ τῆς χυχλοφορίας. Εἰ ποιεῖ τὰ ἄστρα. Περὶ 
τῶν δύο ὑλῶν. Περὶ τοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργεία. Περὶ 
ποιότητος χαὶ εἴδους. Περὶ τῆς δι’ ὅλων χράσεως. 

Πῶς τὰ πόρρω ὁρώμενα μικρὰ φαίνεται. Πρὸς τοὺς 
χαχὸν τὸν δημιουργὸν τοῦ χόσμου χαὶ τὸν χόσμον χαχὸν 
εἶναι λέγοντας. Ἧ δὲ τρίτη ἐννεάς, ἔτι τὰ περὶ χόσ- 
μου ἔχουσα, περιείληφε τὰ περὶ τῶν χατὰ χόσμον θεω- 
ρουμένων ταῦτα. Περὶ εἱμαρμένης. Περὶ προνοίας 
πρῶτον. Περὶ προνοίας δεύτερον. Περὶ τοῦ εἴληχότος 
ἡμᾶς δαίμονος. Περὶ ἔρωτος. Περὶ τῆς ἀπαθείας τῶν 
ἀσωμάτων. Περὶ αἰῶνος καὶ χρόνου. Περὶ φύσεως 

χαὶ θεωρίας χαὶ τοῦ ἕνός. ᾿Επισχέψεις διάφοροι. 

(25) Ταύτας τὰς τρεῖς ἐννεάδας ἡυεῖς ἐν ἑνὶ σωματίῳ 

τάξαντες χατεσχευάσαμεν. ᾿Εν δὲ τῇ τρίτη ἐννεάδι 

ἐτάξαμεν χαὶ τὸ περὶ τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς δαίμονος, 
ὅτι καθόλου θεωρεῖται τὰ περὶ αὐτοῦ χαὶ ἔστι τὸ πρό- 
ῥλημα καὶ παρ᾽ αὐτοῖς τὰ χατὰ τὰς γενέσεις τῶν ἀν- 
θρώπων σχεπτομένοις. «Ὁμοίως δὲ καὶ ὃ περὶ ἔρωτος 

τόπος. Τὸ δὲ περὶ αἰῶνος χαὶ χρόνου διὰ τὰ περὶ τοῦ 

Ἀρόνου ἐνταῦθα ἐτάξαμεν. Τὸ δὲ περὶ φύσεως καὶ 
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ΒΌΒΡΟΏΒΌΠ),, ὈΓδοίογοδ σοῃϑίϊ υἱοῦ 6566 δηϊπηάτυμ, (υἱ ἀΐ- 

οὐηΐην, ᾿υάΐοεβ, ἀοὶ Π]105, Μίποοη οἱ ΕΪιδδη)δηί οἱ 

ΞἜδουμπι, δά αυ08 ἰρουπι δοσοάσγο ποη ιἸοδπάυπι,, 56 ουπὶ 

εἶθ, φυϊθυδουπι οἱ γο] αυΐ αἀἱΐ ομἰΐπι!, οοηνογβδίυγυτ. σοη- 

γογσδηΐουνῦ δυΐοθπι ἰνἱ, Ρ]δίο, ΡγΓπᾶρογδϑ οἱ φυοίαυοί δι τὴ 

ἰπηηογίδ 8 οἰογυ πὶ οοηϑβἰἴυεγα, 10] 6Πὶ Ὀδαι 155 Π1058 ἀπ" Π|0- 

Π65 ΟΥἰμίῃδη) ὨᾶΡογο οἱ ν᾿ 8π| ἅμογο θρυ} 5 ρδυ 84:16 γοίογ- 

εἰβδίηγϑηγ, ἰπχπ6 [τὸ οὐαὶ [αἰ υΓᾺ ΠῚ 586 δοροΥ, 80 ἰρδ5 

ἀϊΐ5 ὑγεάϊοδηάμ. (24) Ηδοίδηυβ ἰρὶ(πς ἀδ ΡΙοἰ οὶ νυἱῖδ 

ἀϊεἰυτῃ εἰ... δοὰ αυοηίδηη ᾿ἰὈγογυπ) δυόγιπὶ ποῦν οτίὰϊ- 

πδίοηθη) δίφυο δπιοπάδίϊομδθιι ΘΟ ἶδὶϊ 'ἴρ56, οροαυδ οἱ 

1} νἷνο οἱ γοϊ ψυ δ (δηλ δῖ υς 9. ρτγοπκἷδὶ "Πη6 (δοίυ γι πι, 

μυϊυπ Εἰῦγοϑ οχ ἰοπηροτίβ ογάΐπο, 410 οἤϊ 4 ογαηΐ,, ἰδ γὸ 

αἰδρυδίίος το παι ογα ποῖυΐ, συγ πὶ) ἱπι![8ίυ 9 ΑΡοΟΙοἀοτυπι 

Αἰ οηἰοηδοπ οἱ Απάγοπίουπι ροτρδίοἰΐου παι, φυογη Π|Ὸ 

Βρίοαγπιὶ οοπιι ἷδ5 ἰα ἀφόδαῃ γοἱ υπλΐπᾶ ΟΟ]] μ᾽, [ἶῸ Ατίο- 

(οἱ6}}4 δίαιια ΤΙ δορ! Γαβίΐ βογίρίδ, δῇιπίθυϑ ἱπ ὑπιιηι οοη- 

Ἰυμοίίβ ἀγχζυπιοπίϊβ, ἴῃ ἰγδοίδίυβ ἀἰδιειθαϊ!, 56 ὅσο φυοαῦθ 

αυϊπαυδρίηΐδ αιιδίζυον Ρ]οἰϊπὶ ΠἰὈγοΘ ἰῃ 86χ δπποδάδ8 ἀΐ5- 

(εἰδυϊ, οὐ βοῃδγὶὶ ηυπηοῦὶ δυο  υἱἱοποηὶ οἱ πουοπδγία ραγίϊ- 

(ἰοῃα ρανίβυβ, ἰΐα ἰδγδη υἱ ἰα ὑπδηυδαμθα οηποδὰθ δΠΙηἶἃ 

ΠΟΙ ΠΏροΓοῚ 80 Ὀγίπιο Ἰοο0 ἸαΥογ68 4018 5[ 1068 ΡΟΠΟΙΟΠΙ. 

Ῥγίπια ἰαϊῖυγ ὁπηθδ5 πιογδὶΐα οοπίϊποϊ 6. Ουἱὰ δηϊπηδὶ 

« ἀ4ια ᾿οπιο. Ὠ6 υἱγίυ 05. Π 6 ἀἰα! οί !ο8. Ὠ6 ὈοΔι Π υα!η6. 

ΑΠ ἰπ ἰοπηροτὶς ἰοηρσίυἀϊΐπα οοπεοίοίδί Ὀολ πὰρ. 6 ρυ]- 

ογο. ἢδ6 ρῥγίπιο θοηῃο οοἰεογίβϑαι:6 Ὀοπίδ. {Π|46 πη8]84. 6 Γᾶ- 

(ἰοη8}} ὁ Υἱΐα οχϊίυ. Ῥγίιηδ ἰβἢ υΓ ὁπ π 688 Πηογϑ  ἰὰ δγρυηθηίδ 

ἰγδοίδηβ8 ἰϑῦο σΟΙΡ] οἰ υΓ, δοσμηαᾶα ΥὙεγοῸ, 4085 ΡΠ γ 5108 

οοηἰϊποὶ, θὰ σοη)ρ θεῖ υν, αυδ δρυπὶ ἀδ πλΠη60}0 {Πα 406 

δὰ πηιπάππι δἰ[ἰποηϊ. δυπηί δυΐοηι ᾿ς. Ὠδ πηυπάο. δ εἷγ- 

οὐαὶ πιοία. Αἢ δἰίαυϊὶ δρδηί δίθ!]. 6 ἀυδῦυβ πιδίογί 8. 

Ὀκ 60 4ιοά ἱπ ροί(οη(ίδ 68[ οἱ αυοΐ ἰῃ δοῖυν. δ αυα!! δίο οἱ 

δῃδοῖα. 6 τϊχ 06 ρῈΓ οπηπίδ. ΟἿΓ ργοοιὶ υἱδᾶ δχίξιδ υἱ- 

ἀοδηΐιγ. σοπίγα 605, αυἱ τυ ηαϊὶ ορίἤοοπι πηδ᾽ υτη οἱ πηση- 

ἄμηι ἀἰσδηΐ π8}ι1π|. ΤΟ ἑα ΘΟ π685, ἀ6 πη0η60 ἰἴδηι δάϊυς 

ἰγδοίδηβ, ᾿δοο σοηϊ ποῖ ἀκ οἷβ, 4:28 οἶγοδ τηυηάιυτ σοηπβὶ- 

ἀογαηΐιν βογρία. Ὧδ (δῖο. δ ργουϊ δπί!8 ργπηυηι, δοοθη- 

ἀιη. Π6 β00 ου͵υδαυδ ἀπο η6. Ὠ6 δΔοΟΓα. ᾿ὨΟΟΓΡΟΓΟδ θη 

ρμαΐ!. Πα «ἰογηἰαία δο ἰδσπιρογα. 6 ἡδίμγα οἱ οοηίοπ  8- 

ἰἰσπὸ δίαυα υῆο. Ουσίίοη 5 ναγίοθ. (22) "85 [68 οηποδάθα 

ΠΟΒ ἴῃ ὕυυπὶ σοτρυ5 γοάορίπηυ8. [ἢ ἰογίϊα δυΐοῃι ὁπηοδας οἱ 

᾿ἰ τυ) 46 80 οἰ) 54:16 ἀδρηηοηθ (οΟἸοοδνίπιυ8, αυοπίδπηι 

ἴῃ 60 σοπηηἰ6Γ γο5 ἰγδοίδίηγ δία: 6 65 οὐ) υϑεηοαϊ αυδοϑ[ϊο 

|| οοπβί ἀογαίοπὶ συηνοηίθῃϑ, 4085 ΠοΠηϊηυ ) σοηϊυΓ48 ἢ. 

αυϊγίξ. 5" Γ οἱ Ἰοουθ ἀ6 δπηογθ. ἰθγυπι δυίοη) ἀθ 

οἰογη δία ἃς ἰδπΊροΓα ργορίοῦ θᾶ, 46 46 ἰοΠΡΟΓΟ ἀϊξρη!-. 

ἰαπίυν, ἴπς οΟἸ]οσΑΥμλ18., υἱ οἱ ᾿Ἰΐῦγυπι ἀὸ ἠαίυγα εἴ ΟΟΠ. 



“ὦ 
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θεωρίας καὶ τοῦ ἑνὸς διὰ τὸ περὶ φύσεως χεφάλαιον 
ἐνταῦθα τέταχται. ἽΠ δὲ τετάρτη ἐννεὰς μετὰ τὰ 
περὶ χόσμου τὰ περὶ ψυχῆς εἴληχε συγγράμματα. 
"χει δὲ τάδε, Περὶ οὐσίας ψυχῆς πρῶτον. Περὶ 

, " Ὸῳ- ’ . - ΄ω “ 

οὐτίας ψυχῆς δεύτερον. Περὶ ψυ;ῆς ἀποριῶν πρῶτον. 
. “ ἴω [4 ΄- φω 

Περὶ ψυχῆς ἀποριῶν δεύτερον. Περὶ ψυχῆς ἀποριῶν 
, τρίτον ἢ περὶ ὄψεως, Περὶ αἰσθήσεως καὶ μνήμης, 

Περὶ ἀθανασίας ψυχῆς. "Περὶ τῆς εἰς τὰ σώματα 
χαθόδου τῆς ψυχῆς. Εἰ πᾶσαι αἱ ψυχαὶ μία. Ἧ μὲν 
π ᾿ ΄ω ω 

οὖν τετάρτη ἐννεὰς τὰς περὶ ψυχῆς αὐτῆς ὑποθέσεις 

ἔσγμε πάσας, ἣ δὲ πέμπτη ἔχει μὲν τὰς περὶ νοῦ, 
περιέψει δὲ ἕκαστον τῶν βιδλίων ἔν τισι χαὶ περὶ τοῦ 
ἐπέχεινα χαὶ περὶ τοῦ ἐν ψυχῇ νοῦ καὶ περὶ τῶν ἰδεῶν, 
Ἔστι δὲ τάδε. Περὶ τῶν τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων. 
Περὶ γενέσεως χαὶ τάξεως τῶν μετὰ τὸ πρῶτον. Περὶ 

τῶν γνωριστιχῶν ὑποστάσεων χαὶ τοῦ ἐπέχεινα. "Πῶς 
ἀπὸ τοῦ πρώτου τὸ μετὰ τὸ πρῶτον χαὶ περὶ τοῦ ἑνός, 
σ ᾿} ν» “Ὁ ΩΣ ἢ ᾿ Α 4 τ Α 

Οτι οὐχ ἔξω τοῦ νοῦ τὰ νοητὰ χαὶ περὶ τἀγαθοῦ. Π]ερὶ 
τοῦ τὸ ἐπέχεινα τοῦ ὄντος μὴ νοεῖν χαὶ τί τὸ πρώτως 

“-- ᾿ ΄ Α ’ Ὁ μων 

νοοῦν χαὶ τί τὸ δευτέρως. Περὶ τοῦ εἰ χαὶ τῶν καύ 
.“ Ϊ Ν Μ ἐπε φῶς - ἢ 
ἕχαστα ἔστιν εἴδη. Περὶ τοῦ νοητοῦ χάλλους. Περὶ 

νοῦ χαὶ τῶν ἰδεῶν χαὶ τοῦ ὄντος. (6) Καὶ τὴν τετάρ- 

τὴν οὖν καὶ τὴν πέμπτην ἐννεάδα εἰς ἕν σωμάτιον χα- 

τετάξαμεν, λοιπὴν δὲ τὴν ἔχ τὴν ἐννεάδα εἰς ἕν ἄλλο 
σωμάτιον, ὡς διὰ τριῶν σωματίων γεγράφθαι τὰ Πλω- 
τίνου πάντα. ὧν τὸ μὲν πρῶτον σωμάτιον ἔχει τρεῖς 

ἐννεάδας,, τὸ δὲ δεύτερον δύο, τὸ δὲ τρίτον μίαν. "ἔστι 
δὲ τὰ τοῦ τρίτου σωματίου, ἐννεάδος δὲ ἕκτης ταῦτα. 
"Περὶ τῶν γενῶν τοῦ ὄντος πρῶτον. Περὶ τῶν γενῶν 

τοῦ ὄντος δεύτερον. Περὶ τῶν γενῶν τοῦ ὄντος τρίτον. 
Περὶ τοῦ τὸ ὃν ἕν χαὶ ταὐτὸ ὃν ἅμα πανταχοῦ εἶναι 

᾿ ΓΟ] ᾿Ὶ “ Ἁ “4 λ 

ὅλον πρῶτον. Περὶ τοῦ τὸ ὄν ἕν χαὶ ταὐτὸ ὃν ἅμα 
πανταχοῦ εἶναι ὅλον δεύτερον. Περὶ ἀριθμῶν. Πῶς 
τὸ πλῆθος τῶν ἰδεῶν ὑπέστη χαὶ περὶ τἀγαθοῦ. Περὶ 

“- ’ Ά [ ΤΡ ] 4 ΠῚ ΩΝ 

τοῦ ἑχουσίου χαὶ θελήματος τοῦ ἕνός. Περι τἀγαθοῦ 
“-- . “ ἢ τοῦ ἑνός, Τὰ μὲν οὖν βιθδλία εἰς ἔξ ἐννεάδας τοῦ - 

τον τὸν τρόπον χατετάξαμεν τέσσαρα χαὶ πεντήχοντα 
ὄντα. Καταδεόλήμεθα δὲ χαὶ εἴς τινα αὐτῶν ὑπομνή-- 

4 ΄ὶ “'" ὰ Ὶ ἑὲ " ΄ηρῳ ἕ ΄ ἤ ματα ἀτάχτως διὰ τοὺς ἐπείξαντας ἡμᾶς ἑταίρους γρά- 
φειν, εἰς ἅπερ αὐτοὶ τὴν σαφήνειαν αὑτοῖς γενέσθαι 

ἠξίουν. ᾿Αλλὰ μὴν χαὶ τὰ χεφάλαια τῶν πάντων, 
πλὴν τοῦ περὶ τοῦ χαλοῦ διὰ τὸ λεῖψαι ἡμῖν, πεποιή- 
μεθα χατὰ τὴν χρονικὴν ἔχδοσιν τῶν βιδλίων " ἀλλ᾽ ἐν 
τούτῳ οὐ τὰ χεφάλαια μόνον χαθ᾽ ἔχαστον ἔχχειται τῶν 

45 βιδλίων, ἀλλὰ χαὶ ἐπιχειρήματα, ἃ ὡς χεφάλαια συνα- 
ριθμεῖται͵ Νυνὶ δὲ πειρασόμεθα ἕχαστον τῶν βιδλίων 
ἐι:ρχόμενοι τάς τε στιγμὰς αὐτῶν προσθεῖναι, χαὶ εἴ 
τι ἡμαρτημένον εἴη χατὰ λέξιν, διορθοῦν. Καὶ ὅ τι 
«4 ΩΝ 

ἂν ἡυᾶς ἄλλο χινήύση, αὐτὸ σημαίνει τὸ ἔργον. 

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΒΙΟΣ ΠΛΩΊΊΧΝΟΥ. 

Κορ] δίϊοης οἱ θη0 ργορίογ ἰρβὰπιὶ 485 6 πδίμΓγᾶ δεὶὶ μῶι- 

ἴδηι. 78Π) φιατία Θῃη 688 ῥΡοβί ᾿ξ θγοβ 46 πιυπάο ἰΐθτοῖ ἐδ 

δηϊπηὰ ΠΟΙ ρΓΟ] ΟΠ. δυηΐὶ δυΐοπι ἰιϊ. 6 Οββθη [8 ἀδίπιΣ 

ργίπιυθ, βοουηάυδ. 6 ἀυ}}}5 δηϊπηῶρ ᾿ΓΓαυΒ, δϑουθαν, 

(ογί υ5 νοὶ ἀ6 νἱϑδιι. δ 86ῆϑι. δίαυδ πηϑιηογὶδ. Ἀε ἱπιπιίςΣ 

{{π2ἰ6 δηΐπιδδ. [6 δηΐηπιδο ἰῇ ΠΟΓΡΟΓΔ ἀοϑοθηβα. ΑὮ ΟΙΠΝΕΙ 

διηἶ πιῶ 11η8 5'ηΐ. Οὐδγίδ ἰσὶ Γ ΘΠ Π648 οτηΐδ [ἰδ νοὶ ἀ6 δηϊ 

διρυπιοηΐδ, φμὶπία σὑϑῖὸ Παροῖ αυϊάδπι, φυδ ἀξ [πιο εοὶα 

ἱγαοίδηΐ, βοὰ οοηζθί ὑηυϑαυΐϊσαυ6 [ἰοῦ οἰϊδπι ποπηλιῖ 

ἀδ 6ο, φιοὰ ἱπ(εἰ! δου 50} 6 Υ 5 63,, οἱ ἀδ ἰριο!! θεία, φοὶ 

ἰἱποοί ἰη δηΐπηδ, δία ἀ6 ἰὰ οἶδ. ϑυηΐ δυίθπ) ἰδ. Ὧδ (Πμη5 

ρυϊη ρα! 158 50 058 η{Π|5. 6 σομογαίίοηθ οἱ ογάϊηο θοπιῃ, 

αυκ βιπί μοβί ργίπιυμη. Ὧθ οΟρηοβορηί θι5 Ξε Δ5[}}5 εἱ 

1115 δυιρογίογο. Ουοπιοο ἃ ῃγίπιο ἤαΐ αυοά 68 ρον μη. 

γαιη} δίηχιο 46 τη0. [π|6}}}}}}}}ἃ ΠΟἢ 6556 οχίγᾶ ἱπίο !δγίυπι 

δίας ἀα Ὠρηο. Οὐυοά ουροτγίυδ 51 δ, ποῃ πίε! Πἰχοτε, αἱ 

αυϊά ρείπιυπι δἰΐ ᾿π|6}ΠΠ}Π29π5., αυϊάαο βοουπάμπ). ΔΠ 6ἰη- 

συϊαγίυπι οἰΐδπὶ δἰηΐ ἰά686. 6 ἰπἴ6}} 16 1 }}}}} ρυ]ογ υἀίπο. [κ 

(26) Θπαγίαπι ἱψί!γ εἰ 

΄υϊμίδι ΘΠ ποδίο πὰ ἴῃ 1Ππ|1Π| ΠΟΓΡΕ15 ΓΘ 6! Π1}5 δὲ ΓΟ ησεπι 

ἰηἰο]]! δου οἱ ἰάο 5 δίχα οηία. 

δοχίδπι ΓυΓΒΙΒ ἰη υπιιηι, αἱ 5ογίρίᾳ ΡΊοΙ ἐπὶ οημηίδ {Πα ΩΥ- 

Ρογίθυϑ ςοπεἰποδηίαγ, υογαπη Ὀγί πη} πῈ ἴγοβ μϑυοὶ ἐποοούδ, 

δ᾽ίογυπι ἄπο, ἰογίϊπι ὑπδὰ. Εἰ υγὶ δυΐοιῃ [6γ{ϊϊ ὐὐρο: 

6] εοχίω σηποδα β ἢν δυηί. 6 σοπογίθυ8 ΘὨ 15 ργηυ5, δὲ 

οὐηάιι8, ἰαγίϊα5. πυπὶ ἰἀδιηαυδ βἐπι] υδίαυε εβι6 ἰοίααι 

Ἀγίηλ5, βδουῃόυβ. 6 Πυπ)ογίβ. Οὐοπιοίίο ἐγ δχϑ- 

(ἐγ πὴ! υἀο ίᾳυδ ἀ6 θοηο. 6 [ἰθογίαίς νοϊυμίδίομέ 

υηΐυ8. Π6 νοπο νοὶ απο. Ηος ἱμίίατ τοάο ἰπ δὲχ ἐβπεθα 

φιϊπαιδρίηία ᾳφυδίξυον ᾿ἰυγοϑ ἀἰςροδυΐπιυς. 56ι) εἰἶδιη 006)" 

πηρηί(δγία ἰῃ φυοϑάδιπι ΘΟΓΙΠ) 8πὸ γα π6 ἰπϑογυ πη:5, {00΄ 

πἶδη) δηνίοὶ υγρουαηΐ, υἱ ἀδ οἷϑ βογί δεγοπι, φυδ ἰμβὶ πιλχίε 

{Ππδίγανγὶ δἰ δὲ νϑ!]θηΐ. Ουΐπ οἰΐαπι οδρί(υ]δ, ἐχοθρίο 

ἄδ ρυϊογο, ἀδ υο ποὴ οοποίαραί, οπιηΐυτη ἐδουράμπι δ" 

(ἰοηΐβ ΠἰὈγογυια ἰοπηρογα ἐοῃἰδοίπηι8, ὙΘΓΙΠῚ ἰδ ἰοῦ 08 

εδρέϊυ]α βοϊθπι δοουπάυπ) υπίιβουαεηυς ΠΠργ προῦσδι 

οχροκίία βυηί, βοὰ οἰΐδηι ἀγρυπιοηΐα οδρί(υ]ΟΓιπὶ πιοῦὲ (δ᾽ 

Πυπιογαίᾶ, ΝΌΠΟ γΟΓῸ 5ἰῆσι]ο08 ΠΠΓΟ5. ῬΘΓΟΌΓΓΕΒΙΕ ἰδ" 

Ρυποίίοποηλ οἰΐαπὶ Δρροπογο φομΔὈϊΠλΓ οἱ, δὶ αι ἰα ὠς 

ἰἰοηΐθιια ἀγγαίιη (ιογὶἑ, οπιοπάδγα, 8 βἱ φυϊὰ δἰ!μὲ ΒΟ 

"ον οδί,, ΟΡΌΒ ᾿ῃ91}} δἰβηἰἤσαγα ρυίοϑίς ᾿ 



ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ 

ΒΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 

(ΕΚ ΤΩΝ ΦΩΤΙΟΥ.Ὶ. 

Ἀνεγνώσθη ἸἸσιδώρου δίος τοῦ φιλοσόφου. Αἰγύ- 
πτιοι τοίνυν ὅτι μὲν παλαίτατοι ἀνθρώπων εἰσίν, ὧν ἀχοῇ 
γινώσχομεν, ὀλίγου τι πάντων, οὐδεὶς οὕτως ἐστὶν ὀψι- 
μαθὲς ὃς οὐχὶ πολλῶν ἀχήκοε λεγόντων τε χαὶ γραφόν- 

ὅ τῶν. (2) Εἴσω δὲ ἢ τοιαύτη σοφία χρυπτομένη ἐν τῷ 
ἀδύτῳ τοῦ μυθολόγου ταύτης ἀληθείας, οὕτως ἠρέμα 
παραγυμνοῦται χατὰ βραχὺ τῷ δυναμένω πρὸς θεὸν 

ἀναχλῖναι τὴν ἱερὰν αὐγὴν τῆς ψυχῆς. (39) Ὅτι οἵ Αἱ- 
γύπτιοι ἐσέδοντο θεῶν μάλιστά φησιν ΓΟσιρίν τε χαὶ 
Ἶσιν, τὸν μὲν ἅπαντα δημιουργεῖν νομίζοντες, εἴδεσί Θ 

τε χαὶ ἀριθμοῖς τὴν ὕλην διαχοσμοῦντα, τὴν δὲ κατάρ-, 
δουσάν τε χαὶ πιαίνουσαν τὴν τούτου δηαιουργίαν ἀε- 
νάου ζωῆς ὀχετοῖς ἀμετρήτοις. (4) ̓Εχ τρίτων ἀντὶ τοῦ 
τρίτον. (5) Καὶ τοῦτ᾽ ἂν εἴη θεοχρασία, μᾶλλον δὲ ἕνω- 
σις παντελής, ἐπάνοδος τῶν ἡμετέρων ψυχῶν πρὸς τὸ 
θεῖον ἐπιστρεφομένων χαὶ συναθροιζομένων ἀπὸ τοῦ 
πολλοῦ μερισμοῦ, χαὶ τί γὰρ οὐ λέγω σπαραγμοῦ διαρ- 
ρήζην, ὃν ἐνταῦθα ῥυεῖσαι χαὶ σῶμα γήινον λαθοῦσαι 

διεσπάσθησαν αὐταὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν, καὶ πολλαχῇ διῳχί- 
5 σθησαν ὑπὸ τῶν Τυφωνείων τῷ ὄντι χαὶ ἄλλως γηγενῶν 

παθημάτων, ὄντων γε οὐ κατὰ τὸν Τυφῶνα μόνον, ἀλλ᾽ 
ἔτι οἷααι χαὶ τούτου πολυπλοχωτέρων. (6) Ἀλλ᾽ οὗ 
δὴ ἕνεχα τὸν λόγον ἅπαντα τοῦτον ἠγείραμεν, χαιρὸς ἂν 
εἴη προσαποδοῦναι, καὶ ἅμα ἀναχαλέσασθαι τὴν διή- 
γησιν ἔξω φερομένην τῆς ὑποθέσεως. (η Καὶ ἔχεται 
αὕτη χαταπτᾶσα τῆς οὐρανίας ἁψῖδος τοῦ χθονίου βίου. 
(9) ̓ Αλλὰ τάχα ἄν τις ὑπολάθοι τὸ λεγόμενον ἄδειν μα- 
χαρίας. “Ετοιμον γὰρ εἰς ἐρώτησιν" πόθεν, ὦ ἑταῖρε, 
δῆλον, εἴποι τις ἄν, ὅτι ὁ σὸς φιλόσοφος ἀπὸ τοῦδε τοῦ 
ἔθνους ὥρμητο τῶν ψυχῶν ; ̓ Εγὼ δὲ πρὸς ταῦτα ἀποχρι- 
νοῦμαι οὔτι γε μαχητιχῶς, ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ, ἀλλὰ 
πραότερον, οὐδέ γε διὰ σπουδῆς οἵας ἐν διαλέχτῳ πρὸς τὸ 
ἀχριθέστατον ἁμιλλωμένης, ἀλλ᾽ οἷα μέτρα βιογραφίας, 
αὐτὰ μόνα, ἅπερ ἀληθῇ εἶναι πιστεύω καὶ τοῦ ἐμοῦ 
καθηγεμόνος ἀκήκοα, προφερόμενος, (9) Ἦν δ᾽ ὃ Σε- 
ῥῆρος Ῥωμαῖος καὶ Ῥωμαίων πατὴρ κατὰ τὴν τοῦ 
νόμου ἀξίωσιν ὃς ἔλεγε καὶ λίθον ἰδεῖν, ἐν ᾧ σελήνης 
ἐγίνετο σχήματα μεταμορφομένης παντοῖα μέν, ἄλλοτε 
δὲ ἄλλα; πρὸς ἥλιον αὐξομένης χαὶ μειουμένης, ἐνόντα 

τῷ λίθῳ καὶ αὐτὸν τὸν ἅλιον, (10) Ὁ γοῦν ᾿Ισίδωρος ἐῴχει 
μὲν τὸ ζητούμενον εἰδότι, λέγειν δ᾽ οὐχ ἠδούλετο. (1ὴ Καὶ 
τοῦτο δὲ μαθεῖν ἐξ ὀνείρου θαυμασίου τινὸς ἐναργέστατα 
διετείνετο. (12) Καὶ γὰρ ἦν ὁ μέγας ἸΙσίδωρος εἰς τοσοῦ- 

σ' 

Ὡ" 

,.. αὶ 

ὈΑΜΑΘΟΕΙΙ 

ὙΙΤΑ ΘΙ ΟΒῚΙ 

(Α ΡΗΟΤΙΟ ἘΧΟΕΒΡΤΑ.. 

“-πκχοευι»ΦΦ 0 α----. - 

[καὶ Υἱίδπι ἰϑἰἀοτγί ρὶοδορη. ΝΟ δάθο δογὸ ἀΐβοςγα 

οὐρὶξ, φυΐπ ἐχ ρίογίβαυο οἱ αἰοΤηιϊθυς οἱ 5ογὶ δου δυ- 

ἀἰετῖ!,, ΕξΥρ ΐοβ οπιηΐιπὶ ἀδ αυἱϊδυ5 πηοιηοτίθ ἰγδαϊίυπι οδί, 

(ἐγ 6886 Δηί([αυι͵88᾽ π08. (2) Ηδθο γ6γὸ βαρίοηίϊδ ἱπίυς ἰη ρ6η6- 

(γα! θι.5 (Δ 0] 0525 “18 νογὶ δ 18 δυϑοοηά ἃ δάδο ἰοπίο γοτα- 

ἰδίαν, 60 ᾳυοὰ ἀἰνίηι5 16 δΔηΐτηδ" Βρίοπάογ δὰ ἀδῦπ) βδηβίηι 

ἀυπίαχδί σοηνοΓίΐ ροβδἰξ. (3λ Οο]υπί, ἱπαᾳυϊξ, ργδὸ ορί γί ἀἰΐπ 

ΖΕΥΡΙΪ Οεἰγίπι οἱ ̓ ϑΐπι., ΠΠυπ} οπηπΐδ οΘοηάογο οἱ ἤριτὶβ ἢυ- 

πιογίβαι}6 πηδίοτἰδη) δι ἰογηδγα δι ἰ γδί!, Πδης γδγο ἱπηπηθηδίᾳ 

ΡΟΓΟΠηΐ5. Υἱΐδο γἰ νι}}}8 ἢ} π8 (δΌγίοδη) ἱγγίραγα δἃο βαρίπδγο. 

(4) Ε ἰογ( 5 (ἀϊχὶξ ) ργὸ ἰθγίϊο. (5) Αχια ἰνδο (πογὶξ ἘΠΠΘοοΓᾶ- 

βἷδ, γ6] ροίι1ι5 ρογίεοία υηΐο, γοάϊ 8 ΔΠἰ ΠΙΔΓΙ ἢ) ΠΟΒίΓΑΓΌΠΙ 

δά ἀἰδιπὶ ΓΟΥΘΓΒΒΓΏΠῚ οἱ 6 τηυ][8 αἰδίγδοίίοῃ δὲ, υΐ οἴγηπίπο 

ἀϊοδπι, νυ ]δίομθ ἰῇ υπυπ) ΠΟ δοίδγυπη, 4υὰ ἢμῃς ἀομη δδ85 

οἱ (ογγθῆυπ) ἱπάιι 88 ΘΟΓΡῸδ ἃ 88 ἰηνίοοπ) ἀὐγι! 585 οἱ Ρ]ΟΓΌΠ)- 

406 ἃ [υγίοδἰδ γούθγᾶ δία ἰδγγοηΐβ ὈΠηηΐἷΠῸ δέοι  θι.8 ρεἢ 

τηυπάυπι δραγβῶ δϑυηΐ, 4υἱ πΠοη τηοὰο ουπὶ ΤΥΡΠΟΠΕ (0Π|- 

Ρδγδπάΐ, δορὰ δάϊιυς πλυ}]ο, αἱ ρυΐο, ἱπηρ] !]οδ[ἰοτοβ βυπηί. 

(6) δ όγιπι οὐ}08 ρΓδῖία ᾿ Ὁ ΠΟ ΟἸΏΠ6ΠῚ δα ΓΠΟΏοΠ Ἔχ οἰ ΠΥ γί ἢΣ, 

781 ἰοπηρυϑ (υθϑτὶϊ δά ρθογο 80 βία Πδγγαίοηόπὶ Θχίγδ ἃ. 

βυπη)ηίυμη ὀχϑραι δῆ η) Γουόσδγο. (7) Αἰ φιια [86 (Δηϊπι8) 

46 οοἸ 6811 (ογηΐοα ροδίᾳυδηῃ ἠδτοίαν,ξ, Ν8ς ἰῃ ἰογγοϑίγὶ γοῦ- 

δδῖυγ Υἱίαὰ. (8) 564 (ογίδβϑδβα ἴῃ πιδηΐθπι ουἱρίαπη νϑπογὶΐ 

ΠΠυἀ, φυοά ἰῃ ριογνογθίο οί, Ὀθαῖοβ ργεαΐοδγθ. 1η ργουηιρίι 

ο5[ δηΐῃ ἰπίογγορᾶγο : ὑυπάᾶθ, ΔΠΠΟ6, τηδη  6ϑιπὶ οδί, ἀἰοδί 8}}- 

αιυΐπ, ἴυυτὴ {Πυτὴ ΡΒ] Οδορ ΓῺ 8}} ἢδο ἰυΓ δ ἀπ  ΔΓῸΠΊ Οὔ πὶ 

ἀυχίδ86. Εφο δυΐεπη δὰ {118 ποὴ ἀδοογίαπάο, πιογὸ [υἀϊοῖο-. 
ΓΟ, 56α 8 Γοβροπάουθο, ἤδαυὸ οοηΐοπάρδηδο, υἱ αὶ ἴῃ 

ἀἰδρυϊδίίοηο, υὐδὶ δοογγίπηα οογίδιιγ, 56 υἱ Ιοσο5 δια! δογυΐῃ, 

υὶ νἱΐα5 ἀδϑογ υυηΐ,, 68 5018, 41105 Ὑ6 Γᾶ 6586 ογείὶο, αὐυδ'4ιιο 

ἃ Ῥγασορίογα δι αἷνὶ ργοίεγοηβ, (9) δαυύθγῃβ ἱπιρογαίον κο- 

Ὠιδῆυβ (1, Βοπηδηογυπαυθ ρδίον Ἰοσὶβ ργαρβογίρίο : ἱδ οἱ 

ἰδαρι ἄδην 86 δἱΐ υἱαΐβδα., ἰθὰ 400 οοῃίἱπογοίιγ ἤρυγα ᾿0π85 

γΑΓΙΟ πιοῦο πγυΐίαί5 οχ ἃ}10 ἴῃ δἰϊυὰ οἱ ᾿χίδ 80] ὁ διιοία' 

οἱ πηὶηυία», οἱ ἰδρί ἀΐ οἶδη) 501 6} ἰπ6556. (10) ᾿5ἰάογυϑ ἰαἰ ἔπ 

αφοβέϊοπειη βείγα υἱἀευαίυνγ, ἀΐσογθ υθγοὸ βο  αἱζ. (11) ΕΓ ΠΙοΟ ἃ 

ΒΟΙΏΠΟ 4ιοάδηι τ ΪΓΔὈἢ}Ϊ 5658 ΠΟΘΠΟΥΪ856 αὐδῇ ΔΟΟΏΓΔΙ [3516 

σοπίοπάεραϊι. ((2) Τῶν οπΐπὶ ργοπιρίδ δοπιμηίδηὰϊ ἱπάο!ο δέ 
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τον εὖ ἔχων φύσεώς τε καὶ τύχης ὀνειρωττούσης, ὥστε 
ἔμοιγε θαυμάζειν ἔπεισι πολλάχις, ἀποπειρωμένῳ τῶν 
ἔργων ἀποθαινόντων, τῆς τοιαύτης αὐτοῦ προῤρήσεως. 

Εἰσὶ μὲν δὴ καὶ ᾿Αλεξανδρεῖς ὀλίγου πάντες εὐφυεῖς τε 
α Χαὶ εὐτυχεῖς ὀνειροπολεῖσθαι " χαὶ τοὺς ὀνείρους ἐχεῖνοι 

διὰ τοῦτο χαὶ νῦν χρησμοὺς ὀνομάζουσιν. (13) ̓ ᾿Εγρη- 
γορότι μὲν τῷ ἸΙσιδώρῳ οὐ παρῆν ἣ ἄρρητος αὐτοψία " 
οὐ γὰρ οὕτω λαμπρὰν οὐδὲ βαθεῖαν παρείχετο τὴν μαρ- 
μαρυγήν, ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ θάτερα ἀν- 

10 ταυγούντων ἐπηλυγαζομένην εἴσω ὅμως ἀνάπτεσθαι χαὶ 
διαλάμπειν, Ἀλλ᾽ ὅτε ἔξω τούτων καθίστατο ἢ ψυχή, 
μηκέτι τῆς αἰσθήσεως ἐνεργούσης, ἤδη δὲ παρειμένης 
ὑπὸ τοῦ ὕπνου, τότε μονουμένη χαθ᾽ ἑαυτὴν ἣ ἀεὶ ἔνδον 
ἑστῶσα τοῦ ὑείου ἀστραπή, χαὶ ἀπαλλαττομένη τῶν 

ι5“ἐμ ποδίων, ἐπὶ μᾶλλον ἀνεζωπυρεῖτο χαὶ ἐξεχεῖτο πρὸς 

τὸ ἐχτὸς ἐπὶ πλεῖστον, ἕως ἂν χαὶ αὐτὴν χαταστράψειεν 

ἐπ᾽ ἐσχάτῳ τὴν φαντασίαν. (.) Ὅτι διττὸν ἔλεγεν ἐκ 
τούτου τὸν τρόπον τῶν θείων αὐτοψιῶν τὴν μὲν αἰσθητι- 
χὸν τῶν ἐγρηγορότων, φαντασιώδη δὲ τῶν χαθευδόντων, 

40 ἀληθῇ δ᾽ ἑχάτερον. (10] ̓ Απαλλαγὴν ἥτει τοῦ χαταχλύ-- 
ζοντος ὀχετοῦ τῆς γενέσεως. (16) Ἦν δὲ ἰδεῖν ὁ Ἰσίδω- 
ρος ἔμφρων καὶ πρεσθυτιχός, ἔτι δ᾽ ἐμδριθὴς καὶ βεθαιό- 
τροπος. ᾿[ὸ μὲν πρόσωπον ὀλίγου τετράγωνον ἦν, “ρ- 
μοῦ λογίου τύπος ἱερός οἱ δὲ ὀφθαλμοί, πῶς μὲν ἂν 

4. ὑράσαιμι τὴν ἐν αὐτοῖς ἱδρυμένην χαρίεσσαν ἀληθῶς 
᾿Αφροδίτην, πῶς δ᾽ ἀπαγγείλαιμι τὴν ἐνοῦσαν αὐταῖς 
᾿Αθηνᾶν σοῤωτάτην; οὐχ ἂν δὲ φθάνοιμι λέγων αὐτοὺς 
ἀπὸ τῶν ἐναντίων εἰς τὸ αὐτὸ συνηρμοσμένους ἕν εἶδος 

ἀμήχανον, ἑστῶτας ἅμα βεδαίως χαὶ ἐπίτροχα κινου- 
80 μένους πως φάναι τὸ πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ περὶ τὸ αὐτὸ 

δινουμένους, ἅμα μὲν τὸ σεμνόν, ἅμα δὲ τὸ χάριεν ἐπι- 
ὀηλ με τ βαθυτέρους τοὺς αὐτοὺς χαὶ ἁπλουστέρους 
εἶναι βουλομένους. ἉἉπλῶς δ᾽ εἰπεῖν, ἀγάλματα ἦσαν 
ὀφθαλμοὶ ἐχεῖνοι τῆς ψυχῆς ἀχριδῆ, οὐ μόνης γε, ἀλλὰ 

5 καὶ τῆς ἐνοιχούσης αὐτῇ θείας ἀπορροῆς. (17) Αἱ δέ γε 
αἰσθήσεις μετρίως αὐτῷ διέκειντο, πρὸς μόνην ὑπηρε- 
τοῦσαι τὴν χρείαν. Καὶ οὐχὶ αἱ αἰσθήσεις μόναι, ἀλλὰ 
χαὶ τὸ χήρινον ἐχμαγεῖον, ἦ φαντασία, οὔτε πρὸς μνή- 
μὴν τι τῶν πολλῶν διαφέρουσα, χαὶ τῆς λήθης οὐ τὸ 

40 παράπαν ἀπηλλαγμένη. Καὶ γὰρ ἠδουλήθη αὐτὸν 
ὃ θεός, ὡς ἔόῤιχε, ψυχὴν μᾶλλον ὄντα ἐπιδεῖξαι ἢ τὸ 
συναμφότερον μετὰ τοῦ σώματος, καὶ τὴν φιλοσοφίαν 
οὐ τῷ συναμφοτέρῳ ἐναποθεῖναι, ἀλλὰ αὐτῇ μόνῃ τῇ 
ψυχῇ ἐνιδρῦσα'. “ὥς ἔγωγε ἐνίοις ἤδη περιτετύχηχα 

ἐἘ τὰ μὲν ἔξω φιλοσοψοῦσι λαμπρῶς, ἔν τε μνήμη βαθείᾳ 
πολλῶν δοξασμάτων καὶ ἐν ἀγχιστρόφῳ δεινότητι συλ- 
λογισμῶν ἀπεράντων χαὶ ἐν δυνάμει συχνῇ δαιμονίας 
αἰσθήσεως, εἴσω δὲ τὰ τῆς ψυχῆς ἀποροῦσι καὶ πενο- 
μένοις ἀλυηθοῦς ἐπιστήμης. (18) Εἰ δέ που θυμαύμενος 

"0 ἑωρᾶτο χαὶ ἀγαναχτῶν, ἀλλὰ τοῦ λογισμοῦ ἡγουμένου 
χαὶ ὃ θυυὸς δὴ κατόπιν εἵπετοξς Οὐδὲ γὰρ οἷός τε ἦν 

γίνεσθαι πρᾶος οὐδὲ ἄθυμος ἐν τῷ ἐλέγχῳ τῶν ἀνθρω- 
πίνων πονηρευμάτων, Ὧν γὰρ ἑτοιμότατος εἰς εὐεργε- 
εἰαν; ἔτι χαὶ τούτου ποογειρότερος ἦν εἰς ἐπιτίμησιν 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΒΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ. 

[οτῖυπδ [(υἱΐ Πηδρπ5 δἰ οΓΌΒ, Εἴ δλορΡ6 ΠυΠΘΓΟ ΓΟΓΙΣΣ αὐτές 

Ῥγοδαίδ8 6}.5 ν᾽ 65 ργδοάϊοἰοηοϑ δα πηγδίυδ τ. 8:8. δ». 

οἰἶδ ρ6Π6 ΟΠ 65 ΑἸοχδηγίπὶ δρίϊ οἱ (6 1065 ἢ βοιιἐϑηδο, εἰ 

ἰάθο {}}} οἰΐδιαι πο δοπμηΐᾶ ογᾶου]ᾶ οορηοπιίηϑηῖ. (13) Ετ- 

ρΡογροίδοιο ὙδγῸὸ Ἰϑιυγο ὩῸἢ ογδί ἰπ Ὀγοιηρῖίυ ΔΓΟΆΣ ἐπὶ 

Υἱδίο : ΠΟ οπίμη ἰδ) οἰάυπὶ δ ρεοίυηυπι πρὶ οεάοειεν 

οΧ θεαὶ, αυΐ οἱ ἃ 56 Π5:0ΠΠ0υ ΔῸ δ!ίεγα ραγῖς γεξυϊπεαῖ:- 

Ὀὺ5 οὐβουγαΐιδ ἰπΐι.5 δἰ] ἀγάεγοί ἃς Ἰυσεγεῖ. 566 φυτὰ 

δχίγα ἰιδοο οομσί εἶς δηΐπηᾶ,, δθῆδι; Ὡοὴ δι ρ|1ς οὁρογδοῖἊ, 

᾿δι4116 ἃ ΒΟΙΏΠΟ Γεϊδχδίο, ἴπης 80]Ϊ εἰδὲ γοϊ ἐοῖδε αι ἰδίους 

οοπδίβεϊ ΒΘΠΩρΕΓ ἀϊ υἱπᾶ Ιἴυχ εἴ οραίδου 5 [δτ Πἰροσα ππϑεὶς 

δοοοηδευδίιγ οἱ δὰ οχίογιογᾶ υἱ ρμυγίπιυπι, εἴυσάεῦοίυτ, 

ἀῶ Ρα- 
ὈΙοο πὶ ἱπὰθ γαἰίοποῖμ αἰνίπαγυπι υἱδίομυ τ αἰ χὶὶ, δἰίογαα 

δ6ῃ 5: οἱ 16 πὶ υΥἱρ δη(υτα, ἱπιαρ παγίδπι δἰ ίογαπ ἀοτειεπὕασαι, 

(15) Ροοἰι δαὶ π φευὶς δ νϑάδος 

Ὠἰπηῖβ γοπυπάδγεῖ. (16) Ργιοπίεπι δ ϑθηΐ!θτ, ργιείογείος 

ἔγδυθῖ αἱ οοπδίδηίομι ἰδίἀογυδ ῃΓω 86 (Ἔγεδὲ δρεςίξει. Βρζέες 

ογαΐ ρεῃα αυδάγδηρυϊδ, οἰοαιοηί8 Μογουγὶὶ φυοδάδηι ς:.- 

ΓᾺΠ) δἰ πη} ]ΔΟΓυ τ : οὐ] γὰγο, υοιμοίο ἀδδογίξμαε τοῖα χτὰ- 

1ἰοϑᾶτῃ ἰῃ 'ραἰ8 δἰίδπι Ὑέπογοτι, αυοπηοάο ΘχρείπιδηΣ ἰκμῖχϑαν 

Οἰδ δ] ΙΔ 6π) βαρ ἐπ  ἰβδίπμδ ἢ Ηου ἰδνδη ποῦ οεη ἴδει, ἐρθαν 

ὁ ὀοηίγδγὶ 5 ΘΟ] υποίο8 πηρὰο δάἀπιΐγδ Ὁ }}}, βἰδη θα οὐπνοὶ δ:- 

τηϊΐες ἃο (οἰ υἱίπι πιοίο8, φυδδὶ ομμηΐα υπὰ εἰσαυὶ, οἷ εἰττὰ 

ἰάθη γεγβᾶπίεβ δίπιι! σγαυϊδίοπι οἵ νοηυπίαίδιπι αἰεὶ μεν 

ἀοηίο8, Θοϑἀευδ ργοίυπαϊΐογοϑ οἱ βἰπιρ! εἰοτεβ Ἔθος τοίδη- 

(65. ὕἱ γογῦο ἀΐοδηι, ογᾶπί οου]ὶ {ΠΠ| μεσγίρεϊδ διαίτας οἰπιο- 

ἰδογᾶ,, Ὠ6416 ᾿υ}08 ἰδπίυπι, 50 οἱ ἱπΠδ Ὀ ἰδηϊ 5 ἤὰ δὰ ἀϊνέρι 

εἰδυνὶ!. (47) δεπδῦβ πηράεγαίε ἐπ ἰ||0 δἰΐεοι! εγαπὶ, αἱ κοῦὸ 

ΠΘΟΘΒΒΙ{8(] βεγυλεηίοδ. ΝΘ 0 5011 δεηϑ05, δϑὰ εἰΐδε ἱπιδρίβεῦο, 

ᾳυδ: ΟοΥθᾶ ἱπηᾶρο δδβὲ, Ὠ6 41:6 δά γεπιίηἰδοδηάεξῃ δέσηοόωπι 

ὙΔίθἢ5 ϑυργὰ υυΐμυ8,, οἱ δ ΟΠ νίομο πο ΟἸμηπίῶο γοσβοίω. 

Εἰθοΐπι ἀδυδ, υἱ νἱάοίυγ, ἀηίπιαπι ροίΐυ5 ουπι δχἐ νοεο τοἰπα 

ᾳυδιῃ εἰγυπίαυδ οὐπὶ ΘΟΓρΟΓΟ, οἱ ΡΠ} οςορ δι ἤθα ἰδ πέτο- 
4116 ξοπάσγο, 864 ἱρδὶ 50}} ἃπίπιο ἱπῆρψεγε. 1ἰδαὺς ἐξὸ μα 

φυοϑάδηι ἱποίάϊ, φυὶ οχίγδ χυΐάοι ρὶοουρ τοις ἰατα- 

ἀοῦθο ἰρόδηι ἰδηάδῃ) ἱπηδρί αἰ οποῖῃ οἰ υϑίγατοῖξ. 

υἱγδίιαιδ δυΐῖθπλ ν γϑηι. 

ἰδηΐεγ, πιοπιογίᾶ ργ αἱ πιο! ᾶγυπι ςἀραοὶ ορὶπίοαυι εἰ ἐπ 
᾿μΠηϊυπι σου! υάομθϊ νοϊυ δ! ῖ6 τωυ!ίδφυςε ἀϊνιπογααι 

56 ῃδη}Π) (δου! ἰδία, ἰπΐι15 γεγο δηίηνᾶ ὀρογοηῖΐ οἕ τόσ οὐξα. 

(25 ἐϑδεηὶ ἱπορθβ. ((8) δίῃ ᾳυδηάο ἱγᾶίυ5 νοι δίως οἱ μάν. 
βαδΡυΠα 5, γαῖ ϊο ἰδπηοη ργα αὶ οἱ ἰγὰ ἃ ἰόγρο βοφυοξωίως. 

Νααιὸ οηΐη ροίογαί πιδῃδυόδοογα, εη86 ἰγαοπάίδει ἐῶ ὕυ- 

πρΐμαπ ΥἱΕ}5 γοργεμεπά οι ΐθ ἀχυογε. Νά εἰδὶ ρεοξωμίξεὶ- 

πλὺ8 οὗλί δὰ 606 τηεγεπάμην, δ[ μγοινρίίος δάϊνας δῇ Παρ 

οδγρεμδ. ᾿άθοαυο πηι!ΐζογυπι δηΐπηοβ βωμὸ οὔεμξ, εο. 

ΓΌΕΒ 5οίογα Ὀ] πἀΐδ τοῦθ οχἐοηυᾶνα Ὡυπ ειεἰϊηοτα, μος δτο 
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τῆς πονηρίας, Διὸ καὶ θαμὰ δὴ πολλοῖς προσέχρονεν, 
οὐχ ἀνεχόμενος αὐτῶν τὴν καχίαν ὑ ποχορίζεσθαι, οὐδὲ 
μελετῶν ἀντὶ τῆς ἀληθινῆς φιλίας τὴν πολυάρατον χο- 
λαχείαν. (μ)οῦτε φιλαιτίως οὔτε ἐθελέχθρως πρὸς οὐ- 

ὃ δένα δίεχειτο. (20) 'Γοιαῦτα ὁ ἡμέτερος ἐπεπόνθει φιλό- 
σοφος ὑπ᾽ ἔρωτος μὲν τῆς περὶ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα 
διορθώσεως, ἔχθρας δὲ χαὶ μίσους ἀδιαλλάχτου τῶν κα- 

χοήθων ἐπιτηδευμάτων. (21) ᾿Αγχίνους δὲ ὧν καὶ ἐπι- 
στρεφὴς ὅμως τι εὐπαράγωγον ἐπεδείκνυτο. Τῶν μὲν 

τυ γὰρ ἐπιειχῶν εἶναι προσποιουμένων ῥαδίως ἄν τις αὐτὸν 
παρήγαγεν, ἅτε οὐχ ἐπιφέροντα ἐπὶ τοῦτο ἀχριδῇ ἐξέτα- 
σιν διὰ τὸ τῆς ἐπιειχείας ἀνύποπτον ὁ δὲ τῆς προλαμ- 

δανούσης ὑποψίας ἄξιος οὐχ ἂν αὐτὸν ἔλαθεν ἐνεδρεύων 

οὐδὲ πλέχων δόλους. - (53) Τριῶν δὲ ὄντων μερῶν ἢ εἰδῶν 

16 τῆς ψυχῆς, ἢ ὅπως ἄν τις ἐθέλοι καλεῖν, τριττὴν ἔφασχε 
γίνεσθαι πολιτείαν, ἔχουσαν μὲν ἐχάστην τὰς τρεῖς, 
ἀλλὰ τῷ χρατοῦντι ἑνὶ τὸ πᾶν μορφουμένην, καὶ τὴν 
μὲν προϊέναι μάλιστα κατὰ λόγον, ἣν ἄν τις οἶμαι τὸν 
ἐπὶ Κρόνου βίον ἐπονομάσειεν ἢ τὴν χρυσὴν γενεὰν 

30 ἢ τὸ θεῶν ἀγχίσπορον γένος, οἷα ἐν σχήματι μύθου σε- 
μνύνουσιν ἐν τῷ τρίποδι τῆς Μούσης χαθήμενοι ποιηταί. 
(3) Ὃ δὲ πρὸς τῇ ἀφελείᾳ οὕτω καὶ τὴν ἀψεύδειαν 
ἠγάπα, ὥστε χαὶ εὐθύγλωττος εἶναι πέρα τοῦ δέοντος ἐδο- 
ξάζετο, καὶ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ προσποιούμενον. 

25 [Πολλοῦ γε χαὶ ἐδέησε τοῦτο παθεῖν.) (29) Οὐχ ἦν φι- 
λοχρήματος,, ἀλλ᾽ οἰκονομιχὸς χατὰ φύσιν" ἦν γὰρ καὶ 
τὰ ἄλλα πάντα σοφὸς οἴχου διαθέτης. καὶ πολύ τι τῆς 
ἡμέρας εἰς ταῦτα ἀνήλισχε μέρος, τὰ μὲν αὐτουργῶν, 
τὰ δὲ διατάττων. (26) Καὶ ὁ μὲν διαναστάς, ἐπειδὴ ἕως 

30 ἐγεγόνει, ἔτι τὴν ψυχὴν ὑπὸ τῆς ὀμφῆς χατεχόμενος 
διηγεῖτο τὸν ὄνειρον. ᾿Εγὼ δὲ οὐχ ὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος, 
ἀντὶ δὲ ἀληθείας ἀλήθειαν ἐγρηγορυῖαν ἀντὶ ὑπνωττού- 
σης ἐπεδίδουν, ἅπερ ἀχήχοα διεξιών. (6) “Ὑποπεσὼν 
δὲ συμφορᾷ δημενούσῃ τὰ ὄντα ὃ πρὶν τὴν παραθήχην 

Ὧδ ἀποστερήσας, χἀχείνην, χαὶ τῶν αὐτοῦ ὅσα ἠδύνατο, 
προλαθὼν παρέθετο τῷ πιστοτάτῳ τῶν πολιτῶν. Ὡς 
δὲ παρεδέξατο ὃ ᾿Επιδαύριος μετὰ τῶν ἄλλων χαὶ ἣν 

ἀπεστέρητο παραθήχην, καὶ ἐπέγνω ταύτην, ἦσαν μὲν 
οὗ συνεβδούλευον χατέχειν τὰ οἰκεῖα χαὶ μὴ ἀποδοῦναι 

40 τῷ χατ᾽ ἀρχὰς ἀπεστερηχότι, ὁ δὲ ἐν οἷς ἐπιστεύθη οὐχ 
ᾧετο δεῖν ἄπιστος γενέσθαι, οὐδὲ χαταρρυπαίνειν τὴν 
πασῶν ἀρετῶν ὠφελιμωτάτην πιστότητα διὰ τῆς εὐλό- 
γου φαινομένης ἀπιστίας, οὐ δοχεῖν δὲ δίχαιος, ἀλλ᾽ εἶἷ- 
ναι ἤθελε, βαθεῖαν τῷ ὄντι χαὶ αὐτὸς αὔλαχα διὰ φρε- 

45 νῶν χαρπούμενος. (27) ᾿Ἐπιδείξει δὲ ὅσον οὐκ ἤδη τὸ 

τοιοῦτον ἣ τῶν χκαθέχαστα τοῦ λόγου δίεξοδος. (28) Ἔφ- 
θέγγετο μὲν ἐλάχιστα, τὰ πολλὰ δὲ ἠχροᾶτο λόγων 
γεγηραχότων. (20) Ὁ μέγας ἀνὴρ οὐδένα μιχρὸν ἀγῶνα 
προσίεται, ἀλλ᾽ ὅπου φυγάδες οἱ ἄλλοι δι᾿ ἀνανδρίαν ἀπο- 

50 διδράσχουσιν, ἐνταῦθα χαταθαίνει παραδαλλόμενος, ἔνθα 
ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν χατὰ τὸν ποιητήν. (5υ) Καὶ 
δὴ ἐδόκει τῷ ὄντι δίκαια μέμφεσθαι τῷ γε ἀχριδεῖ λο-- 
γισμῷ, τῷ δὲ συνήθει χαὶ ἀνθρωπίνῳ πολλαχῇ τὸ μέ- 
τριον ἔξοξεν ἂν ὑπερδαίνειν. Καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ πολ- 

γ Γᾶ δηι οἰ ἀοἰο5ἰδΔηάδη) δ υἱδίΟΠ6 ἢ) ΘΧΟΓΟΘΠΒ. ((9)Νε- 
406 οοπίεῃβίοηοβ ἀπῃδθαΐ, Ὠ6 4086 ἱπἰ πη οἰ 188 Θροπία ἰῃ φυρη- 
4υδῃηι ϑιιϑοϊρίεθαί. (20) [ἃ δἴϊἼασίυβ ογαΐ ποβίθγ ΤΠ ΠΣ ΠΛ] 
ΡΓῸ πιο δηαὶ γο8 ᾿υπηδηδβ βίυἶο ργοαιθ ἱπηργοθογιιπι 
οοηῃδίυυπι ἰπἰπιϊοἰ 8 δίφυ οὐΐο ἱπιρ] δ. Ὁ}}}. (21) 50116Γ8 
᾿Ἰεεί εθδεῖ εἰ ἱηἀιδίτίυ5, (ΔΊ Π 6 (ἃ ΠηΘἢ 8656 ργη θοαὶ, ΝΆΠΣ 
4υ] τηοἀοϑίοβ 86 βἰπηυ]άγοηΐ, Βογιπὶ (οί ϊα 4υΐϊ5 ουπ [4]16Ὀαΐ, 
4υΐρρα πο δοουγαΐία μοὺ ΟὉ ποη δυβρούίδπι πηοάοεί [Ἀπ 6χ- 
Ρἰογδῃίθῃ : φυὶ γεγὸ βυιβρίοίο 6 δἰδίϊιη ἀΐρῃυϑ νἱλογοίυτ, μυ- 
05 οὐπὶ ποη ἰδίοθδηΐ ἰηΞἰἀΐδ δίᾳιια ἀοὶ!. (22) Ουυπὶ ἴγ68 

δίηΐ ρμᾶγί68 γε βρϑοῖεβ δηίτηδε, νοὶ υἱ ευἱ ρἰδοοί Δρρο ίαγο, 

(εἰμ! !οαπὶ Πογί γαϊοηθαι υἱΐα: αἰχὶἑ, 4υ85 φυδηλ οί ἐγίυπι 

ἡΠᾶγυπὶ οοιμρτγοποηάετοί, βοὰ δά ὁδπι|, 4υ 0.88 οἴηηίδ νἱῃ- 
οεγεξ, 8686 Θοπίοτιηδγοῖ,, ΠΠΠδπναυδ οαδίογαβ γαἰϊοπθ τηδχίπηθ 

δη(εἶγα, αὐυδίῃ 8148 Θδίωγηίδηι, Ορίπογ, ἀρρείϊαγο ροβϑὶξ 
᾿Υἱίαπι νὸ] δυιγοδη) δοίδίοπι γοὶ ρθη ριοχίπια δαὶ ἀθὺβ δ.ζδ- 

ἄθπβ, 4υὰ]6 (δ εδ6 ἰηνοίασγο ροοῖ ἱπ ἰτροάδ Μυσδγιη 

βοεπίε8 ἰδεῖδηί. (22) Ηἴς ργωΐογ δἰ πιρ! εἰ ἰδίθπη γογί [δίθηι 

860 ἀϊεχίξ, υἱ δυργὰ πιοάυτϊ) ΨΕΓΔΧ 6886 » Ὧ66 Ποίυπ) ἃ} - 

υϊὰ ἰῃ 56 οοπίίηογο υἱάογείυγ. [Μυϊίυπι δοίυϊξ υἱ [Δ αἴο- 

οἷυβ εβεθῖ. (24[)Ρεουηίξε δοαυΐϊγοπὰδο πο βἰυάουαί, βορὰ 

Γαΐ δοπιοϑίϊοξε ἃ πδίυγα συ θογηδηδο ρογί 8 ογαΐ; ψιΐη οἰϊδπ) 

ἱπ δἰ 1}5 οπηπί νυ. ρηδγι8 ἐγϑῖ ἀοιηβ δἀπικἰπἰδίγαίογ, πηᾶρηδπι- 

αυδ ἀΐεὶ ραγίδπι ἷμ 60 βίυ ἀΐο ροπευδί, ραγίίιη ἰρθ8 ἄσθπάο, 

Ραγίϊπι ογἀϊπαπὰο. (25) δυὺ ογίυπι ᾿υοἷδ φαυπι δυγγαχίββοί, 

ἃ πΐιπ0 δάϊηυο ἀΐν᾽πδ γοοὶ ἰπίεπίο παγγαθαὶ δοπιπίυιη. Ἐμὸ 

δυο πὶ ΟῚ δΟΠΊΠΙ.1) ρΓῸ δουηηΐο,, γόγΓιηι ῃγο νογίἰδίο υογὶ- 

ἰδίθι,, ὑγὸ ἀογῃίθῃί! υἱρδαΐοιη, ργοίογεθαπι, χυδ δυάϊνὶ 

Ὠδγγᾶηβ. (26) Ουϊάδηι ἱποί (68 ἰῃ ρογίουΐϊυπι Ὀοπογυτ) 

ρυθ] δ ]οῃ 5, φυὶ ργίυβ ἀεοροβίίυπι [γαυάδοϑεΐ, οἵ "οὶ οἱ θο- 

ΠΟΓΙῺ) αυδδουῃαι: σογγίρογα ροβδβοὶ δρυ οἶναπ) ἤά6 ἀϊρηΐδ- 

δίπιυνπι ἀδροϑυϊ. Ουυμηᾳπα Ερίἀδυτγίι8 οὰπ το αυΐδ βαν' 

τορίυπι φυοαυδ ἀθροδίϊαπηι δοοορίβϑεί, ἰδίυδαιο δρπονυίββεὶ, 

εγδηΐ αυΐϊάδηι ααἱ δυδάογοηΐ υἱ γα8 ἀυπηοδίίοδδ γι ἱπογοί, ἢ6 0 

γραμογεί εἰ γ 601 ἰπἰ{ἰο γδινάδδδεί, ᾿ν͵Ο “ὙΘΓΟ ἐπ [18 4188 δἰ δὲ 

ογοάία ογδηΐ ποη ρυΐανὶξ ἀδοογα ἰμ(ἰἀοἰο 6586, ἢδ6 ἤδη 

πίε πηι Υἱγιυΐυπι υ{}|1558]πγᾶπ| ρογῇαΐα, φυδ γαϊίοηί σοηβοη- 

ἰδῆθᾶ Υἱ δγοίυγ, οοπίδπιίπαγε. Νοϊθθαΐ υϑγὸ )υβίυβ νυἱάοεί, 

δ6ἀ 6856, ρτοίμπαο γουθγᾶ οἱ ἔρβθ ἠγόπίϊ8 δυϊοο τγθβδϑη [ἃ- 

οἷεμ8. (27) Αἴᾳυο οβἰεπάεί ͵λπὶ 416 αυἱὰ ἴξδγα δἰπρυϊάγιπὶ 

Γόγαηι Ἔχρ  !οδιο. (28) Ῥαυεᾶ αὐἱάδπι Ἰοσυΐυ5 65ὲ, πιυ!ο8 

νθΓῸ δυσίνις δΟΓΙΏΟΠ68 ὑ811 πιδίῃγοβ. (29) Μᾶσηυβ Υἱγ ποῦ 

Ρᾶγνυπ) αἰβογίπηοη δἀπι{{, βοὰ υδἱ [υρᾶοαϑ8 γε 4 ῥοῦ 

ἰδπανδπὶ δυίυρίαη!, {Π|Π ̓| δὰ οογίδιηθη ἀθβοθηαϊξ, υδὶ υἱν- 

ἰυ8 δρρᾶγαΐ υἱγογυπ), υἱ ροοείδ αἰΐ. (30) Εἰ 5δ8π6 [δία γ- 

νογὰ υἱάθθδίωυγ γοργεϊιθμάογα δοσυγδία οχροπάςηί;, φυΐ νοτο 

αἱ νυΐρο 8ο]επὶ ᾿οιπί 68, οἱ πιοάυπι ἀχοθάογο (δεῖ 6 νἱάδθγο- 

ἴυγ. Αἰἴψυε μηἰγαθαηίυν ϑῶ 08 ΒΌΠΠΟΓΟ δοιαὶ οἱ οὔγῶ 
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λοῖς οἱ ἐγκαλούμενοι καὶ ὡς φιλαιτίον περὶ αὐτοῦ 

δίεχειντο τὰς γνώμας. Ὁ δὲ παράδειγμα͵ ἀληθινὸν 

ὁμονοίας ἀληθινῆς ἐν ἑαυτῷ περιφέρων πρὸς τοῦτο τοὺς 

ἄλλους ἔχρινε. (8ι) Τρία πάντες ὁμολογοῦσι πρῶτα 

υ καὶ μέγιστα στοιχεῖα τῆς τῶν ὄντων φιλοθεάμονος ἰδτο- 

ρίας, ἔρωτα τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν δεινότατον ἰχνευτήν᾽ 

ὀξεῖαν καὶ ἀγχίνουν φύσεως δύναμιν, ἐπὶ πολλὰ δι᾽ ὀλί- 

γου φέρεσθαι δυναμένην, ἑτοιμοτάτην συνιέναι χαὶ γνῶ" 

ρίζειν τὰ ἴχνη τῶν θηραμάτων, ὅσα τε ἁληθῇ καὶ ὅσα 

ιυ ψευδῇ ἐστι πρὸς τὴν ἄγραν " ἐκ δὲ αὖ τρίτων φιλοπο- 

νίαν ἄτρυτον, οὐκ ἐῶσαν τὴν ψυγὴν ἠρεμεῖν, ἕως ἂν 

ἐπὶ τέλος ἔλθη τοῦ χυνηγεσίου, ὅ ἐστι τῆς ἀληθείας ἣ 

εὕρεσις. (99) Ὅτι ἀγχίνοιαν χαὶ ὀξύτητα ὁ Ἰσίδωρος, 

φησίν, ἔλεγεν οὐ τὴν εὐκίνητον φαντασίαν, οὐδὲ τὴν δο- 

15 ξαστιχὴν εὐφυΐαν, οὐδὲ μόνην ( ὡς ἄν τις οἰηθείη) διά- 

νοιαν εὔτρογον χαὶ Ὑόνιμον ἀληθείας" οὐ γὰρ εἶναι ταύ- 

τας αἰτίας, ἀλλὰ τῇ αἰτία δουλεύειν εἰς νόησιν. 

Τὴν δὲ εἶναι θείαν κατοκωγ ἦν, ἠρέυα διανοίγουσαν καὶ 

ἀποκαθαίρουσαν τὰ τῆς ψυχῆς ὄλματα χαὶ τῷ νοερῷ 

40 φωτὶ χαταλάμπουσαν, εἷς θέαν καὶ γνώρισιν τοῦ ἀλη - 

θοῦς καὶ τοῦ ψεύδους. Εὐμοιρίαν ταύτην ἐχεῖνος ὠνόμαζε, 

χαὶ ὡς οὐδὲν γένοιτ᾽ ἂν ὄφελος ἄνευ εὐμοιρίας, ὡς οὐδὲ 

ὀφθαλμῶν ὑγιαινόντων ὄφελος ἄνευ τοῦ οὐρανίου φωτός, 

διετείνετο. (2) Τὸ ὑψηλόνουν καὶ τελεσιουργὸν εἶχεν οὐ 

25 περὶ τὰ χάτω στρεφόμενον, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀναθρῶσχον ἀπὸ 

μιχρᾶς ἀφορμῆς ἐπὶ τὰ πρεσθύτατα τῶν θεχμάτων. 

Αὐταῖς γε ταῖς [Πλάτωνος ἀχηράτοις ἐννοίαις οὐ χατὰ 

τὰς συνήθεις τῶν πολλῶν φιλοσόφων ἐπιδολὰς ἐνεφύετο, 

μετὰ δέ γε Πλάτωνα χαὶ ταῖς θαυμασταῖς Ἰαμδλίχου 

80 περινοίαις. (21) “Ὅτι οὐκ ὀλίγους τῶν " 

ὁρῶμεν καὶ ἀκούομεν, τοὺς μὲν ἄδατον εἶναι τὸν ἸΙάω- 

ὄλιγον οἰομένους, τοὺς δὲ αὐθάδει μεγαληγορίᾳ λόγων 
τὸ πλέον ἢ ἀληθεία πραγμάτων ἐπαιρόμενον. (5) 'Ῥη- 
τορικῆς χαὶ ποιητιχῆς πολυμαθίας μιχρὰ ἥψατο, εἷς δὲ 

55 τὴν θειοτέραν φιλοσονίαν ἐξώρμησε τὴν ᾿Αριστοτέλους. 

Ὁρῶν δὲ ταύτην τῷ ἀναγχαίῳ μᾶλλον ἢ τῷ οἰχείῳ νῷ 
πιστεύουσαν, χαὶ τεχνιχὴν μὲν ἱκανῶς εἶναι σπουξά- 

ζουσαν, τὸ δὲ ἔνθεον ἢ νοερὸν οὐ πάνυ προθαλλομένην, 
ὀλίγον καὶ ταύτης ὃ Ἰσίδωρος ἐποιήσατο λόγον. ὡς 
δὲ τῶν Πλάτωνος ἐγεύσατο νοημάτων, οὐκέτι παπταί- 
νειν ἠξίου πόρσιον, ὡς ἔφη Πίνδαρος, ἀλλὰ τέλος ἔχειν 

ἤλπιζεν, εἰ τῆς Πλάτωνος διανοίας εἴσω τῶν ἀδύτων 

δυνηθείη διαδαλεῖν, καὶ πρὸς τοῦτο ὃ πᾶς αὐτῷ δρόμος 

ἐτέτατο τῆς σπουδῆς. (1:0) Ὅτι τῶν μὲν παλχίτατα 

4» φιλοσοφησάντων Πυθαγόραν χαὶ Πλάτωνα θειάζει, καὶ 

τῶν ἐπτερωμένων ἐχείνων ψυχῶν εἶναι, αἵ εἰς τὸν ὑπερ 

ουράνιον τόπον, εἰς τὸ πεδίον τῆς ἀληθείας, εἰς τὸν 

λειμῶνα τῶν θείων νέμονται εἰδῶν, τῶν νεωστὶ δὲ ΠΠ0ρ- 

φύριον καὶ Ἰάμόλιχον καὶ Συριανὸν καὶ Πρόκλον" χαὶ 

ὕυ ἄλλους δὲ ἐν μέσῳ τοῦ χρόνου πολὺν θησαυρὸν συλλέ- 

ξαι λέγει ἐπιστήμης θεοπρεποῦς. Τοὺς μέντοι θνητὰ 

καὶ ἀνθρώπινα φιλοπονουμένους ἣ συνιέντας ὀξέως ἢ φι- 

λομαθεῖς εἶναι βουλομένους οὐδὲν μέγα ἀνύτειν εἰς τὴν 

θευπρεπῇ καὶ μεγάλην σοψίχν. Τῶν γὰρ παλαιῶν 

4( 

οὐπὶ εἱ ᾿ἰυπι ἀπιδηΐοπι πιᾶῖθ δἤροϊὶ ογδηί. ὙΨόγασπι {δε 

ΘΧΟΙΠθΪΔΙΓ ὙΘγῶδ οοποογΐδ ἰῃ δεῖρδο οἰγουμπηίγοσβ ον [10 

οοίογοθ ξϑι πα δί. (3) Τιῦία ο856 ΟΠ Π65 ἀϑβδογυπὲ μεϊπ εἶέδ 

ῥγίηνδ οἱ πηαχίῃιᾶ 5ίυ Ἰοϑδρ Γογηη) οοση  ἰοπῖ5, ρείπιυπι δπνο- 

ΓΟ. ποηαοϑίὶ οἱ θοηὶ μοῦ ἰδοῦ πὶ ἱπάδρδίογομι, ἀοἰτεῖδ ἐὲ- 

Ἰογοπὶ 80 50]]6γίθηχ ἰησϑη!! υἱπὶ, 4085 ὮΓΟΥ τυ} 8 οοπηιρίεεί! 

Ροϑϑὶί, μγοῃρ ςδἰτηδπ) δὰ ἰη 6} σοηάυτι οορηοσορησηπμα 

γοβίϊ σία γογυπη απϑγοηἀδγυη, συθδαῦυς γογὰ, συ [2 ἃ οὐ 

ἰμηάασδηάιπ) 5ἰηΐ, ἀδπί4υ6 γογὸ Ἰδδογίβ δπιογοῖ ἱπάοίδεσωιι, 

αυΐ ποῦ ρμεογηγ {δἰ δηΐπηυπιὶ αυΐοϑοογο, ἀοηθς δὰ ἰηνοξει λα 

ἤποηι νοπογῖΐ, φηΐ δδὶ νογι δἰ ἰ8 ἱηγεηίίο. (32) δοπεγίδει 

οἱ οοἸογί(δίοπι, υἱ δἰΐ, [εἰἀογαβ ποὺ ἀϊχὶί 6586 ἱχηδρίμπδίο- 

ηέπὶ (Δ οἶ}6 πιοΌ 6, Π64Π6 ἱησοπίατῃ (δεΐ]6 ορί πίοπποξ οὐ» 

τηϊηἰϑοθηβ, ΠΟα06 κοΐδπὶ, υἱ 41|1αυ͵ἱβ ρυίϊαγἑ, ἐπί Πρ θα ἔδει 

τοῦ ὉΠ6 πὶ οἱ σίσποηΐθπ) νοῦ δίοτη : ποη::6 ΘΠ 854 Θεδε 

᾿οϑηδεδθ, 86 δὰ ἰπ[ο"] σοπάππι οϑηδδ5 βογνίγε : ἀϊτίδημι 
ΥΘΓῸ 6586 ᾿πο{Ἰποΐυπ|, Π81}}{᾿Π| ἀρογίοηίοι οἱ γορηγρδηίστη 

δηΐϊπηα οοΌΪο5 οἱ ἱπί6 Π ] }}} Ἰαπλῖπα ΠΠυδ Γγδηΐοιπι, δα τοῦδ 

[Αἰδιπῆσυο νἱἀδηάιπ οἱ οοσῃοξοεπάμμῃη. Κεϊ εἰ ἴον ἴμθὸ 

8ῃρΕΠΠ} νῦξ, Πυ]] Ὁ Π.4116 5᾽η6 ὁἃ 6586 δπιο] υπηρηίυπ, υἱ ποηπὲ 

ΟΟΌΪΟΓιΙ πὶ 58ΠΟΓῸΠῚ υδυπ) 5'π6 οσοὐἰ 5} ᾿λ1η6, οοηίοη εξ. 

(32) ϑροου]αίοπὶ ἀρίστῃ δηλ} Δ ροῦδὲ κυ] εἰ γοῦε σδ- 

γοπάϊβ, πο οἶγοδ ἔνθ. ἰηἰογίογα τογεδπίοηι, βοὰ Ξίδίΐεη 56 εἷο- 

Ὑδηΐίθη ἃ ρᾶγνὶδ ἰη1{1}8 διὰ ργαβίδη [85] 7858 σου ἰπιρξδίοιρα. 

Ιρβίϑαυα Ρ]δίοη!5 ρογίθοί 5 ποιἰοπῖδυ8 πο Ξοευπάππι οὐΒ- 

διι6ῖ08 8] Ἠ ογιιπὶ θἰ οδορίοτυπι σοπδίι}8 ἱπῃθργοῦδξ, μοι 

ΡΙδίοποπ) ὑυϑγο οἰΐαπη 181:}}}} οἱ} πα ὉΠ θΏ5 ΠΟΙ ΕΙΣ. 

(24) ΥἹάδπηυ8 πλ}} 105 ΡΒ Οϑορ ογιτη οἵ δυάίπιυς, μο5 απίδειη 

ρυϊδηίο8. [Δπι Ὁ]! οἰνπὶ ἰη(6]]οοἷτ αἰ ΜΠ οἸ]οπὶ 6ϑ5ς,, ᾿Π}ο5 σου 

πη βυρογθα στδη)]οχαυδηί8 ὙογθογΌπι πιδρὶς 41:8 :τι ΓΟΤΊΣΩΣΙ 

νεγὶίαίς 56 οἴεγοηίοη. (35) Β]δἰογίςδβ ροεξςᾶϑηνθ δγίεξ 

ράγιιη δί ἐσ, δα δὰ βδηοίίογοηι Αἰ δίοί 15 μἢ ἡ] ΞΟΠ Ἶ Δ ΠῚ 9ὲ 

ἐοηγνογι(. Ὑἰάσησαιο 118 Ππ|Ὲ ἢοΟοϑϑαγ 5 γδίἰοο δ οη Ὀα-ς πιΣ- 

δἷδ χυδηλ ρΓΟργίο 8θηδ80} σγούδγο, οἱ υἱ Υἱᾶ 80. γαϊοῦο ργοοῦ- 

ἀαΐ ορόγδηιν φυΐάοπι 5805 ἀγα, ἀϊνίηυ πὶ γ Γὸ ἱπιμοίωηι οἶτε 

ἰη(ε" σοι ἴδπὶ ποπ δαπιοάιϊιη) δα πη ἰοτα, ρᾶγυτα οἰΐδηι εἰς ἰιῶς 

80 ]Ποἰΐυβ (αἱ. Οὐρὶ δυίΐδπι Ρ᾽αίοη 5 δοηίοηςἰδο συ κία νι], βοθ 

Ἰάτα οἰγουπιβρίοογο, υἱ αἷξ Ρἰπάδγυβ, αἰσηῃδίυβ εξὶ οἱ ετίας, 

56 ἤπειῃ οοπϑθουυγπι 586 βρογᾶν!!,, δὶ ἰῃ ΡΙδίοβίβ βεεβίε- 

ἰἰάγυπι δόγία μοπμοίγαγα ροϊυΐδδοί, οἱ ὁ0 οὔῆδθιι εἰμ οδῶ- 

ἰοηἰἰοποηι ἀἰγίροθαί. (36) Απίϊφυϊβδϊπιοῦγυτῃ ρὲ ἐοκομίνοςτιπι 

ῬυτΠιαροόγαπ οἱ "]αϊοποηὶ εἱ ἄθο5 οοἰυἱΐ, δίσυα ἐπ 4] (ἰς "ΠῸ 

παῦυϊ δι η}5., Ππ ἰῃ Ἰοευπὶ δυρογοιρ σίου, 9406 εδε- 

Ρύπι γογ 8015 εἴ ργδίυπι οἱοναῖς αἰ νἱηἷκ ρᾶοοσγοπίατ ἐὐδῖς, 

ἀκα τοορῃίογίυυ5 τογοὸ Ρογρ! γγίυπι, ᾿Δη Πα, ϑυτίδουσι, 

ΡτΟουπη, οἱ 8|105 4046 πηού δ το 4158 ηᾶσηυτῃ {Πποδδυγιαα 

ἙοΟ]Π]Ποσῖβδα αἰνίηϑ βεϊθη ας ἀἰς!!. ἘΕοϑ δυΐοιῃ αι ἐπ τυοτίδ- 

Ιθι5 οἱ πη 15 5ίυ 115 ορόγᾶμῃ οΟἸ]οσδγοηΐ, γὙ}] φυὶ ἐπί - 

σρερηΐδοῦίο γο] 56 1γὸ λυ} 8 Ὑ δ᾽} επΐ, ΠΟ. ΠΊΕ} ΕΓ σοδέεττε 

οὐ εἱ ἸΠδ ἃ0 500] }Π16Π| 5ϑρ οἰ δ. Απἰϊχιόγαᾷπι τ ΔΠ- 



Ἀριστοτέλη καὶ Χρύσιππον εὐφυεστάτους γενομένους, 
ἀλλὰ καὶ φιλομαθεστάτους γεγονότας, ἔτι δὲ χαὶ φιλο- 
πόνους, οὐκ ἀναῤῆναι ὅμως τὴν ὅλην ἀνάδθασιν. Τῶν 
δὲ νεωτέρων “Ἱεροχλέα τε καὶ εἴ τις ὅμοιος, οὐδὲν μὲν 

δ ἐλλείποντας εἰς τὴν ἀνθρωπίνην παρασχευήν, τῶν δὲ μα- 
χαρίων νοημάτων πολλαχῇ πολλῶν ἐνδεεῖς γενομένους 

φησίν. (37) Ὅτι καὶ τῶν βιδλίων τὸν δμαδὸν παρητεῖτο, 
πολυδοξίας μᾶλλον αἴτιον ὄντα ἢ πολυνοίας, “Ενὶ δὲ 
μόνῳ τῷ διδασχάλῳ ἐπαναπαυόμενος πρὸς μόνον ἐχεῖνον 

υ ἀπετύπου ἑαυτόν, τὰ παρ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα ἀπογραφό- 
μενος. (88) Δῆλος δ᾽ ἦν οὐχ ἀγαπῶν τὰ παρόντα, οὔτε 
τὰ ἀγάλματα προσχυνεῖν ἐθέλων, ἀλλ᾽ ἤδη ἐπ᾽ αὐτοὺς 
τοὺς θεοὺς ἱέμενος εἴσω χρυπτομένους, οὐχ ἐν ἀδύτοις, 
ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ ἀπορρήτῳ, δτιποτέ ἐστι, τῆς παντε- 

δ λοῦς ἀγνωσίχς. Πῶς οὖν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἵετο τοιούτοις ὄν- 

τας; ἔρωτι δεινῷ, ἀπορρήτω καὶ τούτῳ. Καὶ τίς δὲ 

ἄλλος ἢ ἄγνωστος χαὶ ὃ ἔρως; χαὶ τίνα τοῦτόν φαμεν, 

ἴσασιν οἷ πειραθέντες, εἰπεῖν δὲ ἀδύνατον, καὶ νοῆσαί γε 
οὐδὲν μᾶλλον ῥάδιον. (:υ) Εἶπεν ἄν τις, οὐ λόγους αὖ- 

) τόν, ἀλλὰ πραγμάτων φθέγγεσθαι οὐσίας. (0) Ἦν δὲ 

χαὶ εὑρετὴς ἑτοιμότατος ὧν τε αὐτὸς ἠπόρει πρὸς ἑτέρους 

καὶ ὧν ἕτεροι πρὸς αὐτόν, οὐ πολυμαθία καὶ ἀλλοτρίων 
δοξασμάτων ἱστορίᾳ χαταχωννὺς μὲν τὴν ἀλήθειαν, 
ἐπιττομίζων δὲ τοὺς ἀποροῦντας, ἀλλὰ ῥώμῃ γενναίας 

, φύσεως χαὶ θεῶν ἀγχισπόρου, πόθῳ τε ἀμηχάνῳ τῆς 
περὶ τὸ θεῖον βαχχείας οἷον ἀπομαντευομένῳ ἐῴκει τὴν 
τῆς ἀληθείας εὕρεσιν. (ἡ ἮΝ δὲ ἱχανὸς διιδεῖν, ὅπη τε 

σαθρὸν φθέγγεται ὃ λόγος καὶ ὅπη ὑγιές. (2) Μαρῖνος 

ὃὲ ὃ Πρόχλου διάδοχος, ὃ χαὶ ᾿Ισιδώρου, μετὰ καὶ ἄλλων, 
᾿ τῶν ᾿Δριστοτέλους λόγων διδάσχαλος, ὑπόμνημα πολύ- 
στιχον εἷς Φίληδον συντάξας τοῦ Πλάτωνος, οὗτος τῷ 

᾿Ισιδώρῳ ἐντυχεῖν τε τῷ ὑπουνήιματι χελεύει, καὶ ἐπι- 
κρῖναι, εἰ ἐξοιστέον. ὯὉ δὲ ἀναγνοὺς οὐδὲν ἀπεκρύψατο 
τῶν αὑτῷ δοχούντων, οὐ μέντοι οὐδὲ ἄμουσον ἀφῆχε 
φωνήν, τοσοῦτον δὲ μόνον ἔφη, ἱκανὰ εἶναι τὰ τοῦ δι- 
δασχάλου. Ὁ δὲ Μαρῖνος συνεὶς πυρὶ διέφθειρε τὸ βι- 
δλίον. (3) ̓ Εξαίρετον δ᾽ ἦν αὐτῷ παρὰ τοὺς ἄλλους καὶ 
τοῦτο φιλοσόφους, Οὐχ ἠδούλετο συλλογισμοῖς ἀναγχά- 
ζειν μόνον οὔτε ἑαυτὸν οὔτε τοὺς συνόντας ἐπαχολουθεῖν 

τῇ ἀληθείᾳ μὴ δρωμένη, κατὰ μίαν ὁδὸν πορεύεσθαι 
συνελαυνομένους ὑπὸ τοῦ λόγου, οἷον τυφλοὺς τὴν ὀρθὴν 
ἀγομένους πορείαν" ἀλλὰ πείθειν ἐσπούδαζεν ἀεὶ χαὶ 

ὄψιν ἐντιθέναι τῇ ψυχῆ, μᾶλλον δὲ ἐνοῦσαν διαχαθαί- 
ρεέιν. (ἡ) Ὑπηρεσίαν ἐτέλει, ἣ πρὸς τάχος ἐπετέταχτο 
γράφειν τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων πραττόμενα. Περὶ οὗ ἐρῶ 
κατὰ τὸν ἱχνούμενον λόγον. (45) Ὃ εἰδὼς οὐ λέγω, ὡς 
μηδὲ ἀκοῦσαι ὥφελον. (6) Ὁ δὲ Λεόντιος ἄριστα βε- 
θουλεῦσθαι νομίζων οἴκαδε ἐπανήει μετὰ παρρησίας ἀτυ- 
“οὖς καὶ χαχοδαίμονος, οὐ πλουτήσας, οὐδὲ σωθείς, ὡς 

ᾧετο, ἀλλὰ ζημιωθεὶς μὲν εὐσεδείας θεοφιλοῦς, πανολε- 

Ορίᾳ δὲ τὴν ψυχὴν διαφθαρείς. (47) Ὁ μὲν οὖν οὕτω 
δυήντλησε πάντα τὸν βίον ἐν συμφοραῖς, (8) Οὐδεὶς δ᾽ 
οὕτως ἦν τὴν ψυχὴν ἀτεράμων χαὶ βάρθαρος, ὃς οὐχ ἐπεί- 

ἤξτο καὶ χατεχηλεῖτο τοῖς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ στόματος ἐχεί- 
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βίοίεϊ πη οἱ Οἰγγβίρρυπι ἑμρι Πἰοβἰβϑίῃο5, δοδδιηηυο ἀἰξοοηςὶ 

Ευρ ἀἰδθπηο8,, 4ιπ οἰΐδπη ἰανογίοθοβ,, Βθς ἰδηγθη ομηηΐπῃο δὲ 

δύ υ πὶ 80 Π 846. ΒΘΟΘΒ ογι υογοὸ Ηϊδγοςίδην, οἱ 

δἷ χυὶ ἰγυΐο διιπί δἰ π}}1168, ἰπ 1} πιδηΐ5 αυ ΐ ἀπ) βοἰ θη 8 ποπικίηὶ 

ΟΟ55886, δὰ ἰῃ εἰ νί 8 πο ΟΠ 118 πγ}}} {158 Οτηπίηο ἰη(αγίογοϑ 

[υΐδθ6 ἱγαά!ί. (37) διθεογθπι. οορίδηι ΔΑρΟΓηΔΌδίιγ, 4υαὶ 

τηυϊίδευπ Ορ᾿πἰοηυπι ροι᾽υ8 4ιιᾶπὶ σορη ΟΠ πὶ οβϑοί οδυ888. 

ἴῃ ὕΠ0 Υ̓́ΘΓΟ 5010 ργβοθρίογε δοχυΐοθοθης δὰ Πης υηυπὶ 

δοίρϑυμῃ οἰπησοναῖ, {15 ἀϊοίαία δχβογ θθηάο. (38) Ργα:- 

βοηϊδ, υἱ ἀρραγαί, ποη ἃπιαρδΐ, πος ςἰδίυδ8 δογαγο γὸ- 

ἰοραὶ, 5οὰ 4π| δὰ ἰρ508 δοοούδοραΐ ἄθος ἰηίυβ Ἰαίοηΐος ἐποη 

ἷπ Ραποίγα 0.8, σογυπι ἴπ ἧρ80 ἄγοδηο, 4ιοάουπαπο οί, 

5:1 Π|π|ὰ5 ΟὐὈβουγί(α(ἰ8. Οὐδ γαίίοπο ἰρίἰυγ δ 6δο8, 41}1Πὶ δὶς 

ἐδϑδηΐ, δά} ΥὙδἰΝαπηθηἱ ΔΠΊΟΓΕ, ΘΟ4 16 δἱ ἰρθο ἄγόδῃο. 

Εἰ αυ]β 8110.8 ΔΠΊΟΥ ἢἰδὶ οσομ] υ8 Ὁ ΕΓ 4} ΟΠΊΠ8Πὶ ᾿μιπο ἀϊεὶ - 

1η118, δοίη χυὶΐ ΘΧΡοΓίΪ βη1, ἀἰοὶ δυο πὴ ποαυΐξ, ποηϊα [ἃ- 

οἷ]  Θβί ἱπι 6] δου. (49) Ὀἰχογὶξ φυϊϑρίαπι ἢΠ πὶ ποη τοῦθ, 

8Βο0α γογιι πὴ ἀΐσογα β ϑἰδη(18. (40) Εγαΐ εἰΐᾶπι ργοπιρ 881 - 

[8 δἃ ἱηγοηίδη48Π| δοἰ υἱϊοποπὶ ἀπ ίογυπν,, αιι88 τοὶ ἰρθ8 

8118 γοὶ 8}}} ἐρϑὶ ργοροϑι νβδηΐ, ποαηο ἰ(ἃ υἱ ναγίδ ἐοοίγ πα 

διυιὲ Ξοπίοη(ἰλγυΠπ) 8] Πγι πὶ σΟρΠ ἶοπ6 νογδΐίοπη ΟὈγι!Ο- 

τοί, ἀυδ ἐδηιῦι15 δΔυΐοπΠ) 98 οὈΐυγαγοῖ, βοὰ ὀχοθ! !οη 115 ἰηρο- 

ΗΪ νἱ ἂἃσ ροπο αἀἰνίπδ οἱ ἱπογο}}} ἀοϑίἀογίο ἀἰνίηδ ΡῸΓ- 

το ο  ἐδηἀϊ νοῦ ἰδίθηη οοπη ρου δι υδί οἰ δ η1ὶ 5. Π}}}}8 οΓγαΐ. 

(41) Ροίεγδξ ρογϑρίοογο, υδὲ υἱ(ἱοϑα οβϑοί ογαίο οἱ "0] 88Π8. 

(42) Μαγίπυϑ, ΡΓΟΟΙΪ δι σοαβ80Ὁ εἰ Ἰδἰἀογὶ συ} 81}}5 ἰη ΑὙὶϑ- 

ἰοίοἰ εἰ πιᾶρσίϑίοτ, συσπ) Εἰ τυ πὶ πη] συ π] γογβυυπὶ οογὶ ῃ5}5- 

βοῖ ἰη ΡΠ] οΌυπι Ρ]ΔἰοὨ 8, Οὔ ΠΊ4116 ἰόρογα [ογοί 15 ]ογῖη 

οἱ "υαοἴυπι ίογγα 8η οΥυαΪσαγὶ ροϑδοῖ, [Π|6 ΠἰΌγο Ἰοοΐο βαηίθη- 

{11π| δυδηὴ [66 ραίο(οοἱξ, η1|1|8πΔ ἰδ 6 ἢ ΠΟΘΙ ΟἸΠΏ 8 ἢ) 

ρουο 

ρΡογοορίο Μαιίηυβ ΠΌγυπὶ ἱφηὶ ἰγδαϊά. (43) Ηος οἰΐδΠὶ ἃ 

οοἰογῖίβ Ρ}}ΠΟϑορὶ 8 ἀἰδίαθαὶ δἰ ἀογ!8, φυο ΟῚ 808 50}10- 

δἰϑπιογιτη Υἱ 86 δ} ῖ δ005 γ6]}]6ὲ δά δογογο ψογίἰδί[ ΠΟῚ Θ0Π- 

γ 06Π) ΘΠ δὶς, 56 ἰοὺ ἰδηΐυπι,, πιδαϊϑίγο 6556 ἀ᾿ 5:8. 

βροοσίςο, υπ8 Υἱᾶ ἰπσοάδγα σΟΠηρυ]5085 δ ογδίοπΘ,, υ ᾽ υΕ] 68- 

ἐο8 Γοοίο ἰἰΐπεγα ἀυοίοδ, 56 ἃ ρεγϑυδίογο βοηραῦ οοπαρδίυγ 

οἱ οουΐϊος δάδεογα δηϊπιο᾽, γα] ροίυ.5 αυΐ ᾿Ποοϑοηΐ γΓορυΓ ΓΟ. 

(44) [πηρογδίογυ πῃ) γΓορ ραϑϑίδϑ βου θ6 γα [058118 ΟὔΘΘΟΙ 18 65. 

6 αυο ἀΐεδπι, αυυπὶ ὁ0 ρογάἀμποία ογὶὶ ογαίΐο. (45) Οιοὰ 

80ΐθῃ8 ργα γι 0, υἱ οἴ π6ο δυάϊγα ἀθθιογίηι. (40) ϑοη- 

(ἰὰ8 τόγο,, ορίϊππ6 5,01 οοηϑυ] υπὶ Ρυΐδη5, οὐπὶ αϊσοηάὶϊ }}- 

ὑυογίαία ἰη(οἰ οἱ οἱ ἱπίογτίαπδία ἀοπηθπὶ γαυθγϑυβ ΠΟαι6 ἀἶνο8 

[ἀςίυβ, ποῦ, υἱ ρυίΐαθαϊ, εσοηδογνδίιι δδί, 56 ἀἰν πᾶ ργὶνᾶ- 

(8 ρἰοἰαίο ανδβὶί οἱ δηΐπιο σογγυρ  ἰβϑίμμο. (47) ΕΓ ᾿ΐο 4υἱ- 

ἀοπὶ οπηποπὶ Υυἱΐαπι ἰῃ ἱπίογί 8 ἰγαηβδοσὶ. (48) Νόπιο 

δίΐου μι [αἱ θαγθαγοάας δυο, 41} βᾶσγο {ΠΠ|π|5 αὖὺ ογ 
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νου δέουσι λόγοις" τοιάδε τὶς ἐπεχάθητο πειθὼ τοῖς χείλεσι 

τοῦ ἀνδρός, οὐχ ἀνθρώπειόν τι χρῆμα, ἀλλὰ θειότερον, 

(.9) Φύσιν ἀξιάγαστος, μέγας μὲν τὸ σῶμα χαὶ εὐμήχης 
ἰδεῖν, καλὸς δὲ καὶ ἀγαθὸς τὴν ὄψιν, τῆς δ᾽ ἡλικίας ἐν τῷ 

υ φρονιμωτάτῳ τότε γεγονώς, εὐόμιλός τε χαὶ ἡδύς, ἱκανὸς 
χαὶ ὠφέλιμος τοῖς ἐντυγμάνουσι. (50) Καὶ τὴν τροφὴν 
ἐχληρώσατο μετρίαν τινὰ καὶ ἄθρυπτον, οὔτε χαχουρ-- 
γοῦσαν διὰ πενίαν, οὔτε διὰ πλοῦτον βλαχεύουσαν, ἀλλὰ 
μέσην καὶ μουσικήν, τὸν Δώριον τρόπον τῆς τύχης ὡς 

ιν ἀληθῶς ἡρμοσμένην. (μὴ Μόνος δὲ ἀνθρώπων, ὧν ἀχοῇ 
ἴσμεν, τὴν παλαιὰν παροιμίαν ἔργῳ διήλεγξεν, οὐχ 
ἥλιξιν, ἀλλὰ πρεσθύταις καὶ πρεσδυτιχοῖς λόγοις τερπό- 
μενος. (2) Ὅτι φυλαχεῖα οἱ Ἀλεξανδρεῖς ἐχάλουν τὰ 
ἐχμαγεῖα τῶν γυναιχείων μολυσμῶν. (63) Οὐχ ἦν δὲ 

10 γνήσιος ὃ γάμος, εἶ μὴ ὃ ἱερεὺς ὃ τῆς θεοῦ ἐν τοῖς γαμιχοῖς 

συμθολαίοις ὑπεσημήνατο χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ. (μ) Ὅτι 
“Ἱεροκλῆς, ὃ τὰς ἐν Ἀλεξανδρεία διατριδὰς ὑψηλοφροσύνῃ 
χαὶ μεγαληγορίᾳ χοσμήσας, μετὰ τοῦ σεπτοῦ χαὶ με- 
γαλοπρεποῦς εὕρους τε τὴν διάνοιαν εἰς ὑπερδολὴν ἦν, 

30 χαὶ διαφέρων εὐγλωττίᾳ χαὶ εὐπορίᾳ τῶν χαλλίστων 
ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων χατέπληττε πανταχῇ τοὺς 
ἀκροωμένους, πρὸς τὴν Πλάτωνος ἁμιλλώμενος ἀεὶ 
καλλιρρημοσύνην χαὶ πολύνοιαν, Οὗτός ποτε τὸν 
Πλάτωνος Γοργίαν τοῖς ἑταίροις ἐξηγεῖτο - εἷς δέ τις 

80 τῶν ἀχροατῶν, Θεοσέθιος, ἀπεγράψατο τὴν ἐξήγησιν. 
Πάλιν δ᾽, οἷα εἰκός, ἐκ δευτέρου τοῦ ἹἹεροχλέους εἷς τὸν 
Γοργίαν καταδαλλομένου μετά τινα χρόνον τὴν ἐξήγη- 
σιν ὃ αὐτὸς ταύτην ἀπεγράψατο, καὶ ἀντιπαραθαλὼν τὰ 
πρότερα καὶ τὰ ὕστερα εὗρεν οὐδὲν τῶν αὐτῶν, ὡς ἔπος 

δυ εἰπεῖν, ἑκάτερα δὲ ὅμως, ὃ χαὶ παράλογον ἀχοῦσαι, 
τῆς Πλάτωνος ἐχόμενα καθ᾽ ὅσον οἷόντε προαιρέσεως. 
᾿Ῥ ούτῳ μὲν οὖν ἐπιδείχνυται τοῦ ἀνδρὸς ἡλίκον ἦν ἄρα τὸ 
τῶν φρενῶν πέλαγος. (55) Γυναῖχα παιδοποιὸν ἄγε- 

ται. (6) Ὥς δ᾽ οὐχ ἐπείθετο τὸ δαιμόνιον τῆς γυναιχὸς 

8ὺ ἐξελθεῖν λόγοις ἡμερωτέροις, ὅρχῳ αὐτὸ ἐπηνάγχαζεν 
ὃ Θεοσέθιος, καίτοι οὔτε μαγεύειν εἰδώς, οὔτε θεουρ- 
γίασμά τι μελετήσας. “Ὥρχιζε δὲ τὰς τοῦ ἡλίου προ- 
τείνων ἀχτῖνας χαὶ τὸν “Ξόραίων θεόν. ὋὉ δὲ ἀπε- 
λήλατο ὁ δαίμων, ἀναχραγὼν εὐλαθεῖσθαι μὲν τοὺς 

4 θεούς, αἰσχύνεσθαι δὲ χαὶ αὐτόν. (57) Πάντα οὖν κάλων 
ἐκίνει καὶ πάντα ἔπραττε χαὶ ἔλεγε πείθων χαὶ παρα- 
καλῶν, οἷος ἐκείνου θυμός, οὐδὲν ἄπρακτον ἀπολιπεῖν 
ἀνεχόμενος, ἐφ᾽ ὅ τι ἂν ὁρμήσειεν. (8) Ἔλεγε μὲν ὁ 
Θεοσέθιος τὰ πολλὰ ἀπὸ τῶν ᾿Επιχτήτου σχολῶν, τὰ δὲ 

4ὺ χαὶ αὐτὸς ἐπετεχνᾶτο τῆς ἠθοποιοῦ διανοήματα Μούσης. 

(69) Ὁ δὲ πάντων σωφρονέστατος Θεοσέδιος χαὶ τὴν 
πρὸς γυναῖκα παιδοποιὸν ὁμιλίαν ἐδέξατο. ᾿Επεὶ δὲ παῖ- 
δας οὐχ ἐγεννάτην, χατασχευασάμενος ὁ Θεοσέῤιος τὸν 
τῆς σωφροσύνης δαχτύλιον ν ὦ γῦναι» φησὶ τῇ γυναιχί » 

60 πάλαι μέν σοι ἐπιδέδωχα δαχτύλιον ἁρμοστὴν παιδουρ- 
γοῦ συμδιώσεως " τὰ νῦν δὲ τοῦτον ἐπιδίδωμί σοι σω-- 
φρονιστήν, ἐπίχουρόν σοι παρεσόμενον ἀεὶ τῆς σώφρο- 
γος οἰχουρίας. εἶ μὲν οὖν δυνήση τε καὶ θελήσεις ἐμοὶ 

συμθιῶναι τὸν χαθαρώτερον τρόπον. Ἐὶ δὲ μή, ἔξεστιν 

ΔΛΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΒΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ͂. 

νου ἷ8 πηδπδη(μυ9 πο οδρεγοίις πλἰἰτϑγοίυγηυς,, ἰδῆς ἰὰ 

ἰαυγὶς υἱγὶ ἱποίἀουδὶ δυδάο᾽α, που ἴδπὶ ᾿ Ππιδ ἢ Ὁ ΠῈ πο οίμε 

ᾳυδηχ αἰνίηυιη. (43λ Ναίυγα 508 δι ἰπιηῖγα δὲ} 15 πᾶσινο δαὶ 

ὁόγροόγα οἱ βρϑείδο! ργοσογίίδίο., Υἱδὰ ρυϊοοῦ οἱ ᾿νοσεσίας, 

δὰ πηδίιγδηι δυΐοπι) εοἰδίοπι αὐὐυὶ μεγνεηϊβδοῖ, εοεαῖς αἱ 

διυδυΐ,, σοϊηπιοάιβ οἱ οΟ]]οαυρηῖυ8 υ1}}15. (50) Μεοσιοσι 

δος ἀοϊϊοαῖο υ.8ι15 651 εἶῦο, ποαυδ ργορίο. μουρετηίδίεα 

Βοχίο, Π6η16 μγορίογ ἀἰν} 185 Ορίμῆγο,, δορὰ προάϊο ηυοάκα 

οἱ πηυβίοο, 4 406 Ὠγογϑυβ Ὠογίο πιοίὲο ἰσπηρογαῖις οϑοεί. 

(51) 5018 ΠΙοπ  ὨΏ!, 46 φυ θ03 δυνά νἱπγυ5,, δηϊμχεπιαν μεο- 

γογῃίυπιὶ ΓΟ ἰρ88 σοδγριξ, ΠΟῚ πο πθυ5, 560 βοηβνς ἃς 

δοηιῖπ) σοηρΓοδϑι; θοἸοοίαίυ58. (52) Αἰεχδηάγιμϊ ρᾷῆπο: κ"οἷζ- 

ἀΐυτα πλε  Ὀγία αν ποι θδηΐ ρῥἰ ιν ]δοθα. (53. Νοῦ εἐγδοὶ 

Ἰορ εἰ πιᾶθ πυρίΐδθ., ηἰδὶ 8ϑδοογάοβ ἀδὶ ρδείδ πυρί]: πτ25ε 

δι οοηῃϑίρηδϑθοί. (4) ΗΙεγοοίθϑ, αυἱ 5ε)0145 Αἰδιδδότγι- 

οἸαῖο δηΐπιο οἱ πηδρηιοαιδηι8 ογηᾶνὶξ, τοπογδηέδμς ετα. 

οἱ πιδρηϊβοιι5, ἰδ σηίᾳινο ἰμῃσοηϊὶ υμογίαί 6 ρεγαραβ, εἰ ἐο- 

Ρνΐοδθ ογῃδίοαιο ἀϊοοηάϊ (δου! δῖ6 ἐχοο! !εῆ5., δάθο αἰ .8- 

ἀϊίοτοβ βιι905 υθίαυσ ἰη δαἀπιγδίίομοιι γᾶρογεῖ, εὐτ ϊδιο πὲ: 

ογδιΐοπο υϑηυϑ.8 οἱ ἀοοίδ βοίηρογ οου ἐπάφηβ. Ηἰς δἰ χυσιν: 

ΡΙ αἰοπὶβ σογεῖδπι ἀἰϑοὶ ρα} 5 ὀχρ! οαυαὶ : υπὰ5 γερο δυάηο.- 

Ἰΐεσυσι τεέγο, 

εἱ Πογὶ 5ο] εἴ, Ηἰογοοῖο δὰ ἀοτγρίδιῃ ἀεἰδίο Δ['Πσθο ἰεεαροτερ», 

δῆς 4 οᾳ4υ6 ἰάρμ ἀοϑογίρϑίὶ Ἔχρὶ! !οδίίοποπι οἱ οοἰ δίϊς ρηο- 

Υἶθυ8 Οὐ πι 5601 15 ὨΪΠ}}}, υἱ νόγῦο ἀΐοδηι, οογυμσσει ἑδυοδή, 

πΐγδαθο ἰᾶπιοπ, φυοὰ 5826 πιῖΓδ}}}6 δυάϊ!α ἐπὶ, Ῥ᾽δίοοις, 

υοδὰ ο᾽υ8 Πογὶ ροίογδί,, ἰπϑεἰ υΐυπι οοπποῦαὶ Ἐς οοἱ- 

"μ᾿ υτγ αυδηίδ υἱτγὶ 118 'ῃ δϑηί(θη 8 οορίᾶ. (535) ἴτε 

ἀυχὶξ, ὁχ ιιὰ ᾿ἰβοῦοβ βυβοίρογοῖ. (56) Οὐ͵]υ8 μοκίιζαδει 

ἀκπιηοηΐι πη πηδηϑιοιἰογί δυ.8 νοῦ 8 ὀσγοὰϊ γοουξδγοῖ, {ετὸ- 

τηθηίο ἢΠυὰ οοσρὶς Τ Ποοϑοῦϊι8, αυδηινὶα ΠΘΟ πλϑρὶῶ δεδεὶ 

ρΡογίίυβ, πος ἱποδηί(διϊουΐ θυ8 οροῦδπὶ ἀράϊδοοῖ, Ααἀ)οκαϊχι 

δυίΐεῃη 5018 γϑδαΐοβ ργείθπμάθης δἴχιια Ηρυγρογιτο ἀεεσε. 

Ὀδῆοι Υ6ΓῸ ΘΧΡ ]δυ8 ἐϑὲ οἰδπηδῆς, 56 φυϊίδεχι ἀδοβ σοίετε, 

δοὰ ἰρϑυπὶ φυοφιιθ γαυθγογὶ. (57) Οἰωποῆὶ ἐσιίογ γυάδεαίεσω 

τηονοραί οἱ οπηηΐδ' (Δοοραΐὶ δὸ ἀϊοοθαὶ βυδάρηδο οἱ δτ- 

ἰδπάο, ρῥγουϊΐ οἱ δηΐημ8 (Ὁ, π}}}}} ἱπίδείυτα συρέοας τγεῖε- 

αυογα, ᾳφυορά δυβοορίδϑει. (58) Ὀεοῦδί ΤἼῆδοβοδῖις πο] 

ἀἂδ 56110118 Ερίοἰεῖ! ἀογίγαίδ,, δ᾽8 νϑγο ἱμες δχοοσήσιωι 

Μαυβα: τηογθϑ [ὈΓΙη8η(15 οοπημηρηίαᾶ. (89) Οπηΐῃτη τὸν 

[ορογδη [55 9 ΤΙ ΘΟΒΘὈϊι!5 οἱ φοπρΓαβδιις εβὲ εἴπ νο- 

ΓΌΠ), ΤΙ ΘΟΒΟὈΪ 5, Ἔχρ! οδίίοηεπι ἀοοοτίροϊξ. 

᾿ΐογα ᾿γΟ 5 οδυϑ8ἃ. Οὐμπ) γΓῸ ᾿ἰθογοβ ΠΟ βοωογαβεζοῖ. 

ΟΟΠΊραγαΐο δηηι]0 ἰοπηρογδηςϊ5 ΤῊΘΟΞΟ 5 α πγυ]δοσ, - 

ἱπαυΐϊ! » οἰ ἐπὶ ἀδάϊ {ΠῸ] δηπηλἝπὶ ῃγοογθαί γι οἱβ ΟΠ) υσμκ}- 

ηἷ8 σοποϊ ἰδίογθη,, πιο γΈγῸ 8ηὶ {0} ὧο ἰουωρυταπίδρ 

τηδρίβίγυπι, δἀ)υίΐογθη {Π0ὲῚ πϑαυα [υἱπιγυην ἀσαας μεν 

ἀεπίογ ουβίοαϊοπάαΡ. δἰ ἰψίίυτ ροίογί5 οἱ συμὲοβ πγοζεέτῃ 

θὈγῖ6 Υἵνογὸ : δία πιΐηιδ, "σοὶ {{0] δὰ ἀ! πῃ (γα πίγς, ὕξαιειν 



ΘΑΜΑΘΟΙ͂Ι ΥἹΤΑ ΙΒΙΠΟΆΙ. 

ἀπαλλάττεσθαι πρὸς ἕτερον, εὐμενῶς χαὶ πράως ἐχδι- 

δομένην παρὰ φίλου φίλην. » ἣ δὲ ἠσμένισεν. (δ) Ὁ δὲ 
Ἀμμωνιανὸς ἠγάπα τὴν ἐπὶ ποιητῶν ἐξηγήσει καὶ διορ- 
θώσει τῆς Ἑλληνικῆς λέξεως καθημένην τέχνην. Οὗτος 

5 ἦν ᾿Αιμμωνιανός, ᾧ συνέδη χεχτῆσθαι ὄνον, ὅν φασιν 
ἀχροώμενον πολλάχις τῶν ποιητιχῶν μαθημάτων τρο- 

φῆς ἀμελεῖν, καίτοι χαὶ ἐκ παρασχευῆς καὶ λιμώττειν 

ἠναγχασμένον. οὕτως ὥφθη φιλομαθίας ποιητιχῆς ἁλοὺς 

ὃ ὄνος. (61) Ὅτι φησὶ μετρίως μετέσχε τῶν ποιητιχῶν 
10 ὃ Ἰσίδωρος, οὗ λίαν σπουδάσας περὶ αὐτά, ἅτε οὐχ 

ἁπτόμενα τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ μέχρι φαντασίας καὶ γλώσ- 
σὴς ἱστάμενα, τὰ δὲ αὐτῶν καὶ μαχόμενα ταῖς διολο- 

γουμέναις ἐννοίαις - διὸ καὶ ἐνδεέστερος ἦν ἐν τούτοις. 

Ὅθεν καὶ ὕμνους, ὅσους ἔγραψεν, εὕροι τις ἂν τὸ μὲν 
[5 ὀψηλόνουν καὶ τελεσιουργὸν ἐπιφαίνοντας, τοῖς δ᾽ ἔπεσιν 

οὗ πάνυ συνηρμοσμένους. (61) Ἦν δὲ ὃ Θέων οὐ μάλα 
ἀγχίνους οὐδὲ ὀξύς, φιλομαθὴς δὲ χαὶ φιλόπονος, εἴ τις 
ἄλλος. Διὸ χαὶ ποιητῶν καὶ ῥητόρων ἐμπειρότατός τε 

χαὶ μνημονικώτατος γέγονε, χαὶ τεχνικῆς ἀχριδείας 
20 ἑχατέρων εἷς ἄχρον ἥχειν ἐδόχει. Γράφειν δὲ μέτρα ἢ 

λόγους, καίτοι λίαν ἐρῶν, ἀδύνατος ἦν. (98) Ὅτι μάχης 
πρὸ τοῦ Ρώμης ἄστεως γεγενημένης Ρωμαίων πρὸς 
Σχύθας, οὖς Ἀττίλας ἦγεν, Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ μετὰ 
Ὁνώριον Ρώμης βασιλεύοντος, φόνος ἐρρύη ἑχατέρω- 

5 θεν τοσοῦτος, ὡς μηδένα τῶν συμπλαχέντων τῇ υάχη 

μηδετέρου μέρους περισωθῆναι, πλὴν τῶν ἡγεμόνων 
καὶ τῶν περὶ αὐτοὺς ὀλίγων δορυφόρων. Τὸ δὲ παρα- 
χογώτατον, ὅτ: φασίν, ἐπειδὴ πεπτώχκασιν οἱ μαχόμε-- 
νοι, τοῖς σώμασιν ἀπειπόντες ἔτι ταῖς ψυχαῖς ἵσταντο 

80 πολεμοῦντες ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ὅλας καὶ νύχτας, οὐδὲν 

τῶν ζώντων εἰς ἀγῶνα ἀπολειπόμενοι,, οὔτε χατὰ χεῖ- 
ρας, οὔτε κατὰ θυμόν. “Ἑωρᾶτο γοῦν καὶ ἠχούετο τὰ 

εἴδωλα τῶν ψυχῶν ἀντιφερόμενα χαὶ τοῖς ὅπλοις ἀντι- 

παταγοῦντα. Καὶ ἀρχαῖα δὲ ἄλλα τοιαῦτα φάσματα 
86 πολέμων μέχρι νῦν φαίνεσθαί φησι, πλὴν ὅτι ταῦτα τὰ 

μὲν ἄλλα, ὅσα ζῶντες ἄνθρωποι χατὰ πόλεμον δρῶσιν, 
οὐδὲν ὑστερεῖν, φθέγγεσθαι δὲ οὐδὲ ἐπὶ μικρόν. Καὶ 
ἕν μὲν ἐπιφαίνεσθαι ἐν τῷ περὶ Σόγδαν ποτὲ λίμνην 
οὖσαν πεδίῳ, φαίνεσθαι δ᾽ ὑπὸ τὴν ἕω τὸ φάσμα, φωτὸς 
ἤδη τὴν γῆν ὑπαυγάζοντος, δεύτερον δ᾽ ἐν Κούρθοις 
χωρίῳ τῆς Καρίας" ἐν τούτῳ γὰρ φαίνεσθαι οὐ καθ᾽ ἑχά- 
στὴν ἡμέραν, ἀλλ᾽ ἐνίοτε διαλείποντα ὀλίγας τινάς, 
οὐδὲ ὡρισμένας γε ταύτας, περὶ ὄρθρον ἕως ἡλίου λα- 

μπρᾶς ἀνατολῆς ἐν ἀέρι διαφοιτῶντα ψυχῶν ἅττα 
σχιοειδῇ φαντάσματα πολεμοῦντα ἀλλήλοις. Καὶ ἐν 
τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς δὲ χρόνοις πολλοὶ διηγήσαντο, οὐχ οἷοί 

τε ὄντες ψεύδεσθαι, χατὰ Σιχελίαν ἐν τῷ λεγομένῳ 
πεδίῳ τετραπυργίω χαὶ ἐν ἄλλοις οὐχ ὀλίγοις αὐτῆς 

μέρεσιν ὁρᾶσθαι ἱπποτῶν πολεμίων ἐπελαυνόντων φά- 
60 σματα κατὰ τὸν τοῦ θέρους μάλιστα καιρόν, μεσημθρίας 

σταθηρᾶς ἱσταμένης. (6) “Ὅτι τὸν Σεδήρου ἵππον 
φησί (ἱ Ῥωμαῖος δ᾽ ἦν οὗτος, καὶ Ἀνθεμίου παρασχόντος 
ἐλπίδας, ὡς ἡ Ρώμη πεσοῦσα πάλιν δι᾽ αὐτοῦ ἀναστή- 
σεται, ἐπὶ Ρώμην, ταύτης προαναχωρήσας, ἐπανῆχε 
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δίαυο σοπ: ον 8ἃ}} 8Πι|60 δπηϊοᾶπι οΟἸ]οοδίδηι. » ΠῚΔ γΟΓῸ ΟΟἢ᾿ 

ἀϊξίοποιι ᾿υ6η8 δοσδρί!. (60) ΑπμηοΠίδη:}8 ᾿} ροΟα 5 ΘηδΓ- 

τδηὰ β Οταοδαυα ἀἰοϊίοπα οπηοπἀδπάδ οὐουραίδηι ἃγίοπι ἀΐ- 

᾿ἱμεραῖ. Ηἰΐο (υἱέ Απιπιοπίδηυδ, 4υἱ Ὠαθυΐξ δείηυπι, αὐ δπὶ 

δἰυηΐ ροοί 85 Δυ Ι6ῃ60 ἀἶ5Ο0 10} }Π85 ΒΈΒρ6 ΡᾶΡυϊυπι πορ] οχίβδο, 

᾿ἰοοἱ οἰΐδηι ἀδία οροῦϑᾶ οβϑυγίγ οορογοίῃῦ : 860 ροοίϊοο 5ἰιἀϊ0 

851Π118 οδρὶ Υἱϑὺϑ 6βί. (61) Μοάϊοογίογ, ἰπαυ!, Ιϑἰάογυβ ροΘ- 

(ἰοᾶ ἰγδοίδυ!, ρᾶγυπ ἀ6 οἷβ 50] οἰ 8, φυοα ποη διἐϊησογοηὶ 

ΔηΪΠΊΌ τ, 56 ἱπηαρσίὶ πίῃς ᾿ἰπρυδῆυθ (6 ηυ}8 τηδηογοηΐ, ρᾶγ- 

{{π|ᾶώ οἰἶᾶπὶ εὐπὶ οοσί(δ[᾿οηΐ 0.5 ΟΠΊηἑ ἢ ΘΟΏ86η581:) ὈγΟῦ Δ (18 

Ρυρηῃδγοηΐ : ἰάθοααθ ἴῃ ἢἶδ ἱπῆγηιϊοῦ (ἷ, ὑπᾶ6 οἔἶδη) ΠΥ Π}- 

πΩ85, ᾳυοίαυοϊ φογίρϑὶϊ, δ᾽ αυΐϊβ νυἱάθδί δυθ] 6 ηια οἱ ἀϊ- 

γίηυ σομ ΐοΓα, δα νογβι πὶ ἰδ ΠΊ6ῃ ΠΟ Ό πὶ Ὠοη δαπηοάτπ) 

οοπηροϑίίοβ. (62) ΤΊιΘΟ ποῃ δαἀπιοάιπι ἱπροη 51:15 [ ποο 

δουΐι5, 504 δίυϊο5ι.8 ἃς ἰδ δογίοϑβιιβ, δὶ 418 8.108. Ιἀθοχιθ. 

Ροοίδϑ οἱ ογδίουγϑ οδ] οὐαί, πηϑιογδαύο ἰοποῦαὶ, οἱ δὰ δυπι- 

ΤΩ ΔΠι ὨΓΓΟΓΌΙΊ4Ὸ6 γί 8 δοσυγϑι ποῖ γὙοηίΐγα ἰδὶ υἱἀθρδίων, 

ΤΟΓΒΌ8 ἰδπιθῃ οἴ ογδίϊοῃϑβ, ᾿ἰοδὲ ρ] υγίπηυπὶ δηηδγοῖ, δεγὶ- 

Ὀδγο ποὴ ροίυϊξ. (63) σοιηπ 558 ρυρπὰ δηίο Βοπηδηη ὑγἤοιῃ 

οοηΐγ Βογι89, 4υο5 ΑἰΠ|ἃ δαἀυχογαί, Υ εἰ πίδπο,, αυΐ 

Ἡοηοτὶο βυιςζοοϑδὶξ, ἱπηρογδηΐο, ἰδηίΐδ υἱγίπατο (Δοΐᾶ 65 οὐρ68, 

αἱ ποη0 ρυφηδηίυπι 80 υἴγδ4υ ρᾶγίο βογναγοίυγ, χορ β 

ἀποϊθυ8β ραυοίδαυο δογιπὶ 588.6}}Π{{ῦὍ08. Ηος σόγοὸ ἰγδάυηὶ 

τηδχίπιο ἱπογοα  δ᾽}6 : 401π| οΟΟἰαἰὁϑοηῖ ρυρσηδηίοβ ΟΟΙΡΟΓΟ 

ἀείαιἰϊσαϊ!, δηΐπηο δάδυο δγθοῖΐ μυκηδῦδηϊ ἴγοβ ἰηίοργαϑ 

ποοίεϑ δίᾳιια ἀΐοβ, ηἰ}}} σνθη 08 Ρυσηδηθο ἰηίογίογοβ, 

Π6ΩΌ6 πηδηΐυδ, 6406 δηΐηο. ὙΥἹἱάεδραηίυγ ἰπἰ τ οἵ δυιϊ6- 

Ὀδηΐυν δηϊπβαγιιηι δἰ πη] δογὰ ρυζηδη 8 δοΟΌπι αἱ δΓΠΪ8 οἷ)» 

δίγορδηῖία. Αἰᾳυδ δη([4υ885 οὐ υππιοάϊΐ 4188 αυοαυς ΒΟ] ογυτῃ 

ΒρΟΟοΐ65 ἰῃ ἢυπς υδη06 ἀΐεπ γἱἀογὶ δἰΐ,, πἰδὶ φυοα ἰδίδ5 ΘΟΓ πὶ 

αυξάοτη, 4 Υἱνὶ ΠοΠ ΐΠ68 ἴῃ Ὀ6}10 (Δ ογὸ βοϊθηξ, ἢΐ}}}} πο ̓  

[Δεἰδηΐ, υσοθῆ Υ6ΓῸ Ὧ6 ρᾶγνδῃ) αὐάδιῃ οἀδηί. Εἰ υηυπὶ 

δβροοίγυμῃ αυϊάδπι υἱάογὶ ἱπ οδηρο [χα δορύδιι, αυὶ ΟἸΐπὶ 

Ρ8]115 (υἱ(, ρρᾶγεγα δι} ῖθπὶ 286 Υἱδίοποπι, ἰυ66 ᾽8πὶ [ΘΓΓΔΠ) 

ἐΠυβἰγδηίο, δἰίογυπι ἰη Ουγυ 8] οοο Οδγίδβ : ἰδἱ ηἷπὶ Ποη 4υ0- 

((ἀϊς, 56 ἰπίοράππη ρδυοὶβ ἀϊοῦυβ ἰηἰογ οἰ ἰ6, ποο 11} |5 οογί 8 

εἶγοᾶ ἀἠπου]υῃ) υδαυ δ δὰ ἰρβΌμ 50118 ΟΥΐυΠ) ἰῃ δόΓγὸ ἔγο- 

φυδηϊ δ δηἰϊπηγυπὶ δροοίγδ ὉΠ} ὈγΓᾶγυπη ἤξυγδᾶ ἱπίογ 86 ρὺ- 

δηδηίία ἀρρᾶτογο. ἘΠ᾽ ποβίγαᾶ οεἰΐδη) ἰθηηροδίδια π}}}}} πδῦ- 

γαγυηΐ ᾿ιοπιίηος Ὀοηθ Πάεὶ, [υχίδ 510 ΐδπὶ 'ῃ σδρο ἢ0- 

τηἰπδίο Τεἰγαρυγρίο, οἱ ἰπ 8}115 ἢο ρδυοίβ 6}:5 Ἰοοΐδ νἱἀϑυὶ 

οαυϊυ πὶ μυζηδηί πη δἰ πη Δ ογὰ δρϑίδιϊβ πᾶ χί ΠΊῈ (ΘΠΊΡΟΓΕ ; 

βιυπιπ|ἃ τηογία6. (04) δαυογὶ δαιμηι δἰΐ ( Ἀοιηδηυϑ ᾿ς ογαΐ 

εἱ δροπὶ (δοίης Αἰ Πα πλΐο, ἴογὲ υἱ Βοπιᾶ οὐθγϑδ ἰζργι 

ρ6Γ ἰρϑυπὶ ογἰεγοίυν, Βουμᾶπι, 4υδπὶ τοϊᾳυογαΐ, ΓΕ γβαβ 
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φῳ φ “Ὁ Ε] ὔ ;) χαὶ τιωαΐῆς ὑπατιχῆῇς ἔτυχε), τούτου τοίνυν ὃ ἵππος, 
ᾧ τὰ πολλὰ ἐχρῆτο, ψημόμενος σπινθῆρας ἀπὸ τοῦ 
σώματος πολλούς τε χαὶ μεγάλους ἠφίει, ἕως αὐτῷ τὸ 

᾽ " ς ἷ ,: “4 2 ’ 

τέρας εἰς τὴν ὑπατιχὴν ἀρχὴν ἐν τῇ Ρώμη χατηνύσθη. 
Ἀλλὰ χαὶ Τιδερίο» ὄνος, ὡς Πλούταρχος ὁ Χαιρωνεύς 

φησιν, ἔτι μειραχίῳ ὄντι χαὶ ἐν “Ῥόδῳ ἐπὶ λόγοις ῥη- 
τοριχοῖς διατρίθοντι, τὴν βασιλείαν διὰ τοῦ αὐτοῦ παθή- 
ματος προεμήνυσεν. ᾿Αλλὰ χαὶ τῶν περὶ ᾿Ατίλλαν ἕνα 
ὄντα τὸν βαλίμεριν ἀπὸ τοῦ οἰχείου σώματος ἀποπάλ- 
λειν σπινθῆρας. Ὃ δὲ ἦν ὃ )αλίμερις Θευδερίχου πατήρ, 

ὃς νῦν τὸ μέγιστον ἔχει χράτος Ἰταλίας πάσης. Λέγει 
δὲ χαὶ περὶ ἑαυτοῦ ὁ συγγραφεύς, ὡς « χαὶ ἐμοὶ ἐνδυο- 
μένῳ τε χαὶ ἐχδυομένω, εἰ καὶ σπάνιον τοῦτο συμξαίνει, 
συμβαίνει δ᾽ οὖν σπινθῆρας ἀποπηδᾶν ἐξαισίους, ἔσθ᾽ ὅτε 
καὶ χτύπον παρέχοντας, ἐνίοτε δὲ καὶ φλόγας ὅλας χα- 

ταλάμπειν τὸ ἱμάτιον, μὴ μέντοι χαιούσας" νυ χαὶ τὸ τέ- 
ρας ἀγνοεῖν εἰς ὃ τελευτήσει. Ἶ]δεῖν δὲ λέγει χαὶ ἄν- 

θρωπόν τινα ἀπὸ τῆς χεφαλῇς ἀφιέντα σπινθῆρας, ἀλλὰ 
χαὶ φλόγα ἀνάπτοντα, ὅτε βούλοιτο, ἱματίῳ τινὶ τραχεῖ 
Ἐπ: Βίμε (65) λαυνε τὸν ἵππον, ὅσον εἶχε τά. 
χους" εἶχε δὲ τῶν ἄλλων ἐνδεέστερον. (66) Τῶν πολιτιχῶν 

πραγμάτων ἀποτυχὼν ἐπὶ τὸν ἡσύχιον χαὶ ἀπράγμονα 
βίον ἐτράπετο, μίσει τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ δυσχερασμάτων. 

ὃ Η Ν νος π᾿ “ ἢ ον ( ὰ 
(7) ᾿Ἴχον δὲ πρὸς τὸν Σεύῆρον χαὶ Βραχυᾶνες χατ 

τὴν ᾿λλεξάνδρειαν, καὶ ἐδέξατο σφᾶς οἴχῳ ἰδίῳ χαὶ θε- 
ραπεία τῇ προσηχούσυ, " οἵ χατὰ γώραν ἐπ᾽ οἴχου μάλα 
σεμνῶς ἔμενον, οὔτε λουτρῶν δεόμενοι δημοσίων οὔτε 
ἄλλης ἐπόψεως οὐδεμιᾶς τῶν κατὰ ἄστυ γινομένων, ἀλλὰ 
πᾶν τὸ θυραῖον ἐξετρέποντο. ᾿Εσιτοῦντο δὲ φοίνικας 

ν.,.ν ᾿ 5 , « , ν 5 Ύ δὲ 
χαὶ ὄρυζαν, χαὶ ἣν αὐτοῖς πόμα τὸ ὕδωρ. Ἢσαν δὲ 
“δ ΄φὼ 4 ᾿ 

οὗτοι οὔτε τῶν ἐν ὄρεσι διατριθόντων Βραγμάνων, οὔτε 
΄“ 4 , 3 Ὁ 9 ᾽ ἣ φ“- 3 τῶν ἐν πόλεσι χατῳχημένων Ἰνδῶν, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἀμ.-- 

φίσιοι, τοῖς Βραχυάνοις ὑπηρετούμενοι τὰ πρὸς τὰς 
ἂῷ ; εὐ ᾿ 

πόλεις, εἴ που δεήσειεν, καὶ ταῖς πόλεσιν αὖ τὰ πρὸς 

τοὺς Βραχμᾶνας. "ἔλεγον δὲ καὶ οὗτοι περὶ τῶν 
ὀρείων Βραχμάνων ὅσα οἱ συγγραφεῖς περὶ αὐτῶν θρυ- 
λοῦσιν, ὄμβρους τε χαὶ ἀνομδρίας εὐχαῖς χαταπράττειν 

4 “ ᾿ “- “..», " “ 
χαὶ λιμῶν καὶ λοιμῶν ἀποδιώξεις ἄλλων τε χακῶν 

ἀποτροπας, ὅσα μὴ ἀνίατον ἔχει τὴν εἱμαρμένην. ἴΕλε- 
γον δὲ οὗτοι χαὶ μονόποδας ἀνθρώπους παρὰ σφίσιν 

ἱστορῆσαι, χαὶ δράχοντας ἐξαισίους χατὰ μέγεθος ἕπτα- 
χεφάλους, χαὶ ἄλλα ἄττα πολὺ τὸ παράλογον ἔχοντα. 
(68) Ὅτι ἔλεγεν ὃ Σεδῆρος τεθεᾶσθαι Γοργονιάδα βοτά- 
νην, ἧς εἶναι τὴν ῥίζαν ἄντιχρυς ὁμοίαν παρθένῳ τὴν 

χεφαλὴν ἐχούσῃ χατηρεφῇ δραχοντείοις πλοχάμοις. 
σ ᾿ ΄“ - . 9. Ἃ ΄“ - 

(69) Ὅτι τὴν διὰ τῶν νεφῶν μ'χντιχὴν οὐδαμῶς τοῖς 

παλαιοῖς οὐδ᾽ ἀχοὴ ἐγνωσῳένην Δνθουσαν τινα γυναῖκα 
ἐξευρεῖν ἐν ταῖς ἡμέραις Λέοντος τοῦ Ῥωμαίων βασι- 

λέως" ἐξ Αἰγῶν δὲ χατήγετο τῶν Κιλικίων ἡ γυνή, τὸ δὲ 
4. ἢ ,“. " [ω ’ Α 

ἀνέκαθεν ἀπὸ τῶν ἐν Καππαδοχία χατῳχισθέντων ἐπὶ 
᾿ " )»νΨ 9 “ ᾿ ,. ἢ }: ’ τὸν Κομανὸν τὸ ὄρος ᾿Ορεστιαδῶν " χαὶ ἀνάγειν τὸ γέ- 

, , 1 “Κλ 
νος εἰς Πέλοπα. Αὕτη φροντίζουσα περὶ τἀνδρὸς ἐπιτε- 

τραμμένου στρατιωτιχήν τινα ἀρχὴν καὶ ἐπὶ τὸν κατὰ 
“ , 4 , ᾿ ιν ψἡ , .ν» Σικελίαν ἀπεσταλμένου μετὰ καὶ ἄλλων πόλειλον, εὔζα τὸ 

πὸ ς 

48 

4 

΄ 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΒΙΟΣ ἹΣΙΛΩΡΟΥ͂. 

οοπδυϊδίυπι ἱπηροίγαν ), ἢυ}05 ἰσίυὙ αιπὶς, 4ὺ0 πιὰ 

υἱοεθαίυγ, ραϊρδίυς βίῃ} 125 6 σογρογο τι} {25 οἱ πιόρτιϑς 

δ) οἶδ, ἄοπθοο ἐἢΠ ρογίοηΐυπι ος ἱπ ΘΟοηβυ ]αγ τ ἀϊυ(δ τ 

Ποπηῶ οχ ἢ, ϑδοά οἱ ΤΙ ογὶο δοίμυβ, υἱ τοίογί Ρ] υἱδγάμε 

ΟἸΓΟΠΘη818, δυο Ἰυνοηὶ οἱ ἰῃ ΒΓ υδο ορεγᾶπε ἀδπὶὶϊ 

Οἰοαιθηί 85, ἱπηρογίυη) οὐ θ ονρηΐι εἰριιίδοανιί. δρή 

οἱ Βα) πηογίη, υπυπὶ εχ ΑἰΠ5 εοάδ!ρυδ, ἀδ φυῦὸ οογβοεν 

80 1}{}}185 ργο)οθεῖςεθ. Ηδο Βαιἐπηογία ραίογ πῖξ ΤἼἠδυάογκ 

α͵υ5, αυΐ πὺυπο βυπ)πηηπὶ (οἰ 8 {8185 προεγίαπι διε. 

Ὀἱοῖξ υΐοπι οἰΐδηι ἀδ κοῖρβ5ο διιοΐου, « πὴῖδί αυοᾳφυς, φυυτη 

ἰπάυογ οἱ ὀχυογ, οἰβὶ [ἃ γᾶγο δι πιο πη δοοίεϊϊξ, δοελάϊ! (2- 

Ἴ6η, υἱ δΒοίη{}}}πὸ ἱπροπίοβ οχϑ δηΐ, αἹηαυδπάο σππὶ εὸ- 

πἰΐι, ἰπἰδγάυτῃ οἰΐδη) Πδηιηγδὲ ἰηΐοστῶ νυοβίοαν ΠΠΠ ποέγεωϊ, ποδ 

υγοηίθ8 ἰΔΠ6 Π., »ν 5666 419 Βοα ρμογίοπίυση οι δὶ ἔσπο- 

ΓΆΓΘ. Ὑ]αΐδΦ6 86 δἱΐ οἵ ποιηΐποπ) φυσπ ὰπι 6 οδρίζε βεξηιημει 

οὐδηΐοηι, χυΐη οἰΐδηι Δ ηγπλδΠ), 40}: το εἰ, τϑσῖδ δε ροσζίοτο 

(65) Εφυϊίαραὶ φιδῖν ρον! «οἰρτ- 

γἶπ)6, γε! 4108 (Δ πηθη οοἸογ [δῖ6 ποη ααυδθϑῖ. (66) ΑὉ δ. 

πἰηἰδίγαπάδ οἰ δία, φυὰ Γ68 δἰ Οἱ ποὴ ργοζρογὸ σρεογοῖ, 

δὰ αι ]οίδπ) οἰϊοβδηλαιο υἱίδη) 86 σοπίι!!ξ, οὐϊο πποίομ. 

τυπι ἰη γορυ Β᾽οἃ συ ουπάδγιπι. (67) ἡ δπογαηΐὶ δὰ ϑετόγυτο 

Βνγδοϊιπιδῃδ Ῥχία ΑἸοχδηάγίαπι, οἱ ργορτίο ᾿οςρίεϊο ΠΟ: εἱ 

αἰγὶ ο οχοϊ(δηίδπ). 

ἀθθ ο εὐ] 5υποορὶξ : φυ ΙΟ00 5:10 ἀοπιΐ δ ποάυτη ργατί!οτ 

τ ΔπορΡδηΐ, πραυ8 απο ρυθ] οα νίϑοια πους χιίοχυᾶξὶι 

ΘΟΓΙῺ, αυδὸ ἢ} υγῦς Θρβοηΐ,, σοποθίοογα αυβδγοπίοα, 50] 

Οοιμιοάουϑηϊ μα πᾶς εἰ οἵ- 

Εγδηὶ ἢΠΠ1 ποῦ ὁ Βγδοημυ. 

ηἶβ, 4πὶ ἰπ πιο Ὀυ5 ἀοσιηΐῖ, ποη06 οχ πα, αηΐ υτῖνος 

οχίογηυ οἴη ἀδο  Πδυδηϊ. 

Ζαῖῃ, ῬοΟϊυδηυθ οἱβ ογᾶΐ 8408. 

ἱποοϊυηξ, 564 υἱγογι!η 40} Υυἱ8Πι οἵππίπο βοσϊδυδηϊζυγ, Πγὰ- 

ΟΠ] δΔηδΓΙ ἢ] Δρηἶ ΡΟρυ]υπ ποροία, 5[ φυϊθυϑ ἰηάὴρσογειί, 

οἵ ροριυ!}! δρυὰ Βιδο! πιδηδ5 ρογᾶσοηῖοβ. Ὀιορῦδαί {}}} ἐς 

Βγδο!}πηδηΐ8 πηοη(81}}8., 41 ΟΠ 4}}6 (8 ἐκ Ξεείρίοτος ἀἰτα- 

Βϑηΐ, ἐπιθγοβηὰδ 608 60 5ἰοοἰδίδη, ῃγϑεῖδιις οἴ οογο, ᾿ξοσο- 

406 [Ἀπη6π| ρμαβίοηαυε δί486 4]ϊ}8 πηδ]ἃ, 110 ογᾶτγὶ πουσταί, 

δύογίογο. ὨὈσοδηΐ ἰἰάθιη υπϊροἄοθ οἰΐδπι [οἰ πε5 δρυὶ 

86 Π0486, οἱ ἀγδοοῃθϑ ἰησοηξἷδ πιᾶρη 1 }}8 κορἰεἰρ ἴοι, οἱ 

]ἴὰ πηυ δ δαπιοίυπ) ἰη901}|18Δ. (68) Ὠίοοθαὶ δόντα 9 τῇ. 

ἀ͵556 σογροηίδάσδῃμ ἰογῦδηι, ο᾽ 546 γδάϊοθ οεπηΐθο ςἰτπ- 

Ιοτἢ 6566 ρυ 6116, οδρυὶ ογίἰυ8 ᾿ἰθοίυπι σογο  1η15 αι νοδὶὶ. 

(69) Ὀἰνϊπαἰίοποῖ 6 πυ θ0.5, δη(ἰ4υ͵8 πε δυ ἢ) χιηρόεπι 

ποίΐίδηι, 4ι8η08π| Π}}]}} Ογοπ ΑπΕΠ 58 π| (οι νοῦ 58. Τιιας 

ἰηιρογδίογίβ Ποπιδηὶ γοίεγί ᾿ηνοηΐδθο. Ἐρὶβ ΟΠ εἶς 1512 212 

ἀϊεεθαίην, ογἰσίῃοη ργίπηδῆλ Δ) Ογορί δ 5 ἀϊ δ ἔπ σαρζα- 

ἀοοίδ δὰ σοπιᾶπηιπιτηοηίοπι ΠΔ ἰδη(᾿δυ5, δίφυς ΕΟ 6 οϑι5 

δὰ Ροίοροπι τγοίογγο. Π8ο6 φο]]}Π]οἰα ἀα τῖγο, εὐἰὶ τνδδεν 

δἰἰᾳυοὰ πιπις ἀδιηαηάδίυην, 4πἰᾳυς 4 ὑε! ἢ ϑέσυ τα 

ΟὨ ΠῚ 4}}15 185 08 ἐγδΐῖ,, υἱ ἴῃ δοπηη0 [Γᾶ οοσυοδεσγεῖ λγῸ 
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προϊδεῖν ὀνείρῳ τὰ συμύησόμενα, εὔξατο δὲ πρὸς ἥλιον 
ἀνίσχοντα. Ὁ δὲ πατὴρ ὄναρ αὐτῇ ἐπιστὰς ἐχέλευε 

καὶ πρὸς δυόμενον εὔξασϑαι. Καὶ εὐχομένης ἐξ αἰθρίας 

τινὸς νέφος συστῆναι περὶ τὸν ἥλιον, ἐκεῖθεν δ᾽ αὐξηθῆ- 

ναι χαὶ εἷς ἄνθρωπον διατυπωθῆναι " ἕτερον δ᾽ αὐτοῦ 
νέφος ἀποσπασθὲν ἐπεδίδου τε εἷς μέγεθος ἴσον, καὶ εἷς 

λέοντα διεσχηματίζετο θηρίον " ὃ δὲ ἠγρίαινε, καὶ μέγα 
γάσυα πεποιημένος ὁ λέων καταπίνει τὸν ἄνθρωπον. 
Γότθῳ ἐῴχει τὸ ἀνθρώπειον χαὶ νεφοποίητον εἴδωλον δῇ 
ἐπὶ δὲ τοῖς φάσμασιν ὀλίγον " ἔπειτα τὸν ἡγεμόνα τῶν 
1 στθων Ἄσπερα βασιλεὺς Λέων ἐδολοφόνησεν αὐτὸν 
χαὶ παῖδας. ἜΣ ἐχείνου οὖν τοῦ χρόνου διέμεινεν 
ἣ Ἄνθουσα ἄχρι δεῦρο ἀεὶ ἐπιτηδεύουσα τὸν τρόπον τῆς 
διὰ τῶν νεφῶν μαντιχῇς π ογνώσεως. (70) Ὅτι τὴν 

Σῶθιν Αἰγύπτιοι τὴν Ἶσιν ὍΝ θεολογοῦσιν, οἱ δὲ “λ- 
ληνες εἰς τὸν Σείριον ἀνάγουσι τοῦτο τὸ ἄστρον, χαὶ ὡς 
χύνα τὸν Σείριον, ὀπαδὸν τοῦ ᾿Ωρίωνος ὄντα χυνηγε- 
τοῦντος, οὕτω διαζωγραφοῦσι, μᾶλλον δὲ ἐντετυπω- 

μένον τῷ οὐρανῷ δειχνύουσι. (τι) Ἵ ινὲς δὲ ἔλαθον τὸ 
ἱέρωμα κατάξαντες χαὶ διαφθείραντες, καὶ ἀπορούμενοι 

τελεστιχῆς βοηθείας οἱ ἐπιχώριοι ἀνθρωπίνη σπουδῇ 

καὶ τέχνῃ τὸν λιμένα μόλις ἑαυτοῖς περισώζουσιν οἵ Αἰ- 
Ὑύπτιοι. (22) Οἱ δὲ ἐδίωχον, οἱ τῆς γυναιχὸς θεράπον- 
τες, τὸν χύνα φεύγοντα τῆς Λιῤυχῆς στρουθοῦ τὰ χρέα 
ἁρπάσαντα. (13) Ὀρυττόντων δὲ ἀναχύπτει χαὶ ἐκφαί- 
νεται παλαιτάτου νεὼ ἀέτωμα. (24) Ὅτι ὁ ἱΕρμείας 
γένος μὲν ἦν Ἀλεξανδρεύς, πατὴρ δ᾽ ᾿Αμμωνίου καὶ 
Ἡλιοδώρου. Οὗτος ἐπιεικὴς ἦν τὴν φύσιν καὶ ἁπλοῦς 
τὸ ἦθος, ἠκροάσατο δὲ καὶ Συριανοῦ σὺν Πρόχλῳ. Φι- 
λοπονία μὲν οὗτος οὐδενὸς ἦν δεύτερος, ἀγχίνους δὲ οὔτι 

σφόδρα ἦν, οὐδὲ λόγων εὑρετὴς ἀποδειχτιχῶν, οὐδὲ γεν- 
ναῖος ἄρα ζητητὴς ἀληθείας οὔχουν οὐδ᾽ οἷός τε ἐγεγό- 
νει πρὸς ἀποροῦντας χατὰ τὸ χαρτερὸν ἀνταγωνίζεσθαι, 
χαίτοι ἐμέμνητο, ὡς εἰπεῖν, πάντων ὧν τε ἀχηχόει τοῦ 
διδασχάλου ἐξηγουμένου χαὶ τῶν ἐν βιθλίοις ἀναγεγραμ- 
μένων. ᾿Αλλὰ τὸ αὐτοχίνητον οὐ προσήνθει τῇ πολυ- 
μαθία, 'Γὰ δὲ πρὸς ἀρετὴν εὖ ἤσχητο, ὥστε μηδ᾽ ἂν τὸν 

μῶμον αὐχὸν ἐπιμωμήσασθαι, μηδὲ αισῆσαι τὸν φθό- 
νον. Οὗτος ἰδιώτου ποτὲ πωλοῦντος αὐτῷ βιδλίον, καὶ 
ἔλαττον ἥπερ ἦν ἄξιον αἰτοῦντος, ἐπηνώρθωσέ τε τὴν 
πλάνην χαὶ πλείονος ὠνήσατο. Καὶ οὐχ ἅπαξ τὴν δι- 
χαιοσύνην ταύτην, ἧς τοῖς ἄλλοις οὐδέ τις ἦν ἐπιστροφή, 
ἀλλὰ πολλάχις, ὁσάχις συνέδαινεν ἀγνοεῖν τὸν πιπρά- 
σχοντὰ τὸ δίχαιον τίμημα, ἐπεδείχνυτο, οὐ χατὰ τοὺς 
ἄλλους ἀγαπῶν τὸ ἕρμαιον, οὐδὲ οἰγθεὶς ἄρα μηδὲν 
ἀδικεῖν εἰ ἐχὼν παρ᾽ ἑχόντος ὁτιοῦν ἐωνήσατο" χαὶ γὰρ 

ἔνεδράν τινα εἶναι τῷ πράγματι χαὶ ἀπάτην, οὐ λέγου- 
σαν τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ σιωπῶσαν τὴν ἀλήθειαν, χαὶ ἀδι- 
χίαν οὖσαν λανθάνειν τοὺς πολλούς, οὐ βίαιον, ἀλλὰ 
χλοπιμαίαν, οὐδ᾽ ἐπικίνδυνον τινα ληστοῦ δίκην χλέπτου- 
σαν, ἀλλ᾽ ὑπὸ μὲν τοῦ νόμου ἀφειμένην, τὸ δὲ δίχαιον 
ἀνατρέπουσαν. (18) “Ὅτι ὃ ἀδελφὸς Ἑρμείου ἴγρη- 
Ὑόριος ἅπαν ἦν τοὐναντίον, ὀξύτατος μὲν εἰς ὑπερδολὲν 
χαὶ εὐχίνητος ἐπὶ τὰς ζητήσεις χαὶ τὰς μαθήσεις, ἄλλως 

ΥΙΤΑ ΙΞΙΌΟΆΙ. 

ὑδίδ οεί, οἱ αυϊάσπι δὲ βοϊ6πὶ οὐ απίοπι γογεᾶ. Ῥδίαενγ Υ0ΓῸ 
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ο7}8 ρ6Γ 8οπηηίυπι 6ἱ υἷςιι9 δι οοοἰἀοηίοπι) 4046 σΟηγοΓ- 

88Π| ργθορδβ (δοοΓ οί. ἘΕΠῚ ᾿1|16 ογᾶῃῇ δ Π6Γ ΒΟΓΘΏ!}Π) 81}- 

διο πυθ 65 οἰτοᾶ δοΐθηι ογίδ οἱ ἀοΐηἀδ διιοίᾷ ἱπ4116 Ποηλίποηι 

οἴπἤοία ο5ἱ : 8114 γθγὸ ἢ} 65 ἱη 6 δῦδοϊβ5α οἱ ἰῃ ὡ 408) 1 

ογοβοσῃϑ Πηδσηϊζυάΐποπι ἰῃ ἰΘοΠ6Π) οΟΠ(οΓΙ δίδ 68 : ᾿ἷο ἃ0)- 

(6πὶ βρυΐγο οαρὶΐ, ἰπσοπίίαυς Πἰδίυ οΥἱα δεῖο ΠΟΙὨΪΠ6ΠῚ 

ἀδνογᾶθαί. ϑρθϑοίοθ {14 ΠΟΠ πἷδ 6 ΠΡ 6 (οί Οοί!ο Πιὶὶ 

51Π|}}15...............ὄ Δοἰηπἂδ ἀυσοπη ΟΟΙοτην ΑἙΡόγο ΠῚ οἴη 

[15 1,860 ἱπιρεγαῖογ ρογ ἰῃϑι ἀϊδ5 ̓ πίογοπ!. Εχ {||0 ἰθρογα 

ἴῃ πο υϑαυ6 ἀΐεπιη ΑΠ(Π 88 6 πυθίθυ5 αὐν᾽παπιὶ! ἃγίοπι 

οομἰηοηΐοῦ ὀχογοοθαῖ. (70) Ἐσγρί!! δι ΝΠ 15π 6586 ἀο- 

οοηΐ, Ογδοὶ γογὸ δὰ δἰ γίυπι ᾿ν8ηο 8[6}}8πὶ γοίεγιπιὶ οἱ δἰ- 

τί) [Δηη4πΠ8π| οαπ6π) Οτίοπίβ νοπδίογίβ σοι ἱ6πὶ ρίησυπί, 

αυΐη ρΡοίϊυ8 ἱπ ΟΟἸ0 ἀορίοείυπι οϑἰεπάυηί. (71) ΑἸ Ζυΐ γνὸγ 

ωργυἀοη Ἶ8π} ὅδογα ἰγοσογυηῖ δίψυο ρογαϊάογιπί, οἱ ἀγόδηο 

διυχὶ ο ἀοδιιΐ οἶνο8 ὨΠ πη δὴ ορόγᾶ οἱ δγία ρογίωπι υἱχ 

βἰ δὶ βογυδηΐ Ἐσυρίϊ. (72) ΗΙ νόγο ρεγβοαυθθαπίαγ, υχογίβ 

τηϊηϊδέγὶ, σδπεῆ) ἐχ Αἰγίεδ [υρἰοηίΐοι δἰγυ ἰοπὶς ἀἰγορία 

τη. (73) Βοα θη υ8 ὙϑγῸ δρρᾶγοῖ, ργοπιπείχῃο δηιΐ- 

αυ βο! πιὶ [ΕἸ ηρ}} ρἰππδου πὶ. (74) ΗοΓη 88 ογαὶ πδίϊοπο 

ΑἸοχαπαγίηιβ, ρδίογ ΑἸηπιοπὶΐ οἱ Ησοοάοτί. Ηἰς (με 

δίυγα ὈΟΏ15 αἱ 5 Πρ]Ι6χ, δυά! νἱξ δυίομ οὐπὶ Ῥγοοῦϊο 5γ- 

γίδηυπη. Ἱπάυκίγία ἰη(εγίου (υἱζ Ὠμ}10, 50}}6γβ ἰδπηθη ποη 

διηούσυϊη [υ͵δ, Ποχαθ ἀγχιπιοπίογιπι ἰπυ ποῦ, πρηῦ6 Π0- 

ὉΠ|18 νογ δι 8 ἱηγοβδίίραίογσ. Οὐδ Ὡθη ροίογαΐ οοπίγα 

ἀυϊν ἰδηί68 (ον ἴον ἀἰπηίοᾶγα, υδηηνὶβ θὰ πηοπιογία Υγα}6- 

γοῖ υἵ, ιμδουπάυδ ἃ ργροθρίογθ ἀοοσρηίς δυάϊ ν ϑθοί, 

αυώαυς βογρίδ Ἰορίδοοίὶ, οπηηΐᾷ ἰσηογοῖ. 6 πιοηίΐ5 οδίθ- 

γἰΐδ8 ποῃ ᾿υποία ογδί γα! ἰοηὶ. Ὑἱείυ! διιίοπ ὀσγορίδηι 

Ορογδῖ) πᾶναραξ, υἱ η1}}}} πῃ ὁ0 Μοπιυβ 'ρ56 ΓΟρΡΓΟΙ ΘΠΟΓΘ, 

πο ἰηνί ἀΐα οἀΐδθ6 μοβϑβεί. 18, ΄υυπὶ ἱπιρογί 8 οἱ Πρ γυπ 

γεπάοσγοϊ οἱ ργοί υπῈ Πιΐηι18 4118πΔ νδ]ογοὶ οχίμογοῖ.,, [05 

ΓηΪΠηἾ5. ογγόγοπὶ οογγοχὶ οἱ ρὶυτί εἰ. ΝΟ 56Π)61 [,8η0 

᾿υπε ἰᾶπι, οὐ)υ8 4}}} ἢ6 γΓαϊ πο αυϊάοαμ Ππαροηΐ, νογυῃη 

δ᾽ υ8, 4φυοί65 υϑηαϊογοι ἀΘὈϊ πὶ ρΓεί πὴ ἱσηογᾶγα οοῦ- 

εἰρσίϑ5οῖ, οδίοησϊξ, ποη δ᾽ἰογυπχ Πιογα ᾿ογὸ ἀδαϊ 8, Π6416 

π᾿ υτγῖδη) 56 Οὐ αυὯΠπ| ΠΟη ἴῃ |ὉΓΓΟ ταίυϑβ, δὶ γοΐθῃϑ ἃ γοϊθηΐθ 

αυϊάνῖβ οπηογοῖ. Ῥιυίδραί οηΐπὶ ἰπβἰ 88 [8}} ποροίίο 5:0 6586 

δίψυο [γδυάδπι, 48 Ὠοη πηρηἰ γαῖ φυϊάδπ), 56 γογ δίοπ) 

ἰδηθη οσουϊίαγεί, οἱ ἰη)υγίδι! ἤογί ρ] γίϑ4:}6 ποι δηϊπιδ- 

ψογίθη ἰθ.8., ΠΟΙ Υἱο]ἴδηγ 681, γ γΓΌΠ) 8} 660181η., ΠΟ4 06 

Ἰαϊγοη 8 ἰηβίογ οὐ ραγίοι!ο γαρᾶσθπ), δὰ ἃ ἰοβο αυϊάοπι 

οομοαεδδῆιχ, δί ᾿15{{181} οὐογίθηίθιῃ. (75) Ἡδλυΐ (γαΐγοιη 

Οτγοσογυπλ ΕΠ γα ΟΠηηΐΏΟ (55: Πλ 6 ͵ν, ἢ]08 πἰ πη. 8013" 

{{π| οἱ δ] τη, 9η68 οἱ ἀϊφεϊρ πὰ αχροά ἢν, οοἰοτοφυΐη 
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δὲ οὐχ ἡσύχιος, οὐδὲ γαλήνην ἐν τοῖς ἤθεσι φέρων τινά, 
ἀλλά τι χαὶ παραχεχινηχώς ὕστερον δὲ χαὶ τῇ νόσῳ 
ἑάλω ἐπὶ πλέον, ὥστε δύσχρηστον αὐτοῦ τοῖς λογισμοῖς 
χαὶ πολὺ παραλλάττον γενέσθαι τὸ ὄργανον. (76) Ὅτι 

δ τῷ ρμείᾳ ἐχ τῆς Αἰδεσίας πρεσθύτερον τῶν φιλοσόφων 

υἱέων τίχτεται παιδίον, χαὶ ἣ Αἰδεσία τῷ υἱεῖ ἑπτὰ 
μῆνας ἀπὸ γενέσεως ἄγοντι προσέπαιζέ τε οἷα εἶχός, 
χαὶ βάῤιον καὶ παιδίον ἀνεχάλει, ὑποχορίζουσα τὴν 
φωνήν. ὯὉ δὲ ἀχούσας ἠγανάχτησε χαὶ ἐπετίμησε τὸν 

10 παιδικὸν τοῦτον ὑποχορισμόν, χαὶ διηρθρωμένην τὴν 

ἐπιτίμησιν ἐξενεγχών. Καὶ ἄλλα τε πολλὰ περὶ τοῦ 
παιδὸς τούτου τερατολογεῖ,, χαὶ ὅτι οὐχ ἀνεχόμενος τὴν 

ἐν σώματι ζωὴν ἑπτὰ ἐτῶν τοῦ βίου ἀπέστη " οὐ γὰρ 
ἐχώρει αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ὃ περὶ γῆν ὅδε τόπος. Βαάόια 

15 δὲ οἱ Σύροι, καὶ μάλιστα οἱ ἐν Δαμασχῷ,, τὰ νεογνὰ 
χαλοῦσι παιδία, ἤδη δὲ χαὶ τὰ μειράκια ἀπὸ τῆς 
παρ᾽ αὐτοῖς νομιζομένης Βαύδίας θεοῦ. (77) Ἤδη γὰρ 
ἐνίοις τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων χαὶ ἅμα διεφθαρμένων 
τὰς διανοίας εἰς χωμῳδίαν ἐτράπη καὶ γέλωτα πολὺν τὰ 

40 τῆς φιλοσοφίας ἀπόρρητα. (78) “Οτι Πανιχόν τι ζῶον 

διαχομιζόμενον θεάσασθαί φησιν ὃ ἱΙέραξ ὁ Ἀλεξανδρεύς, 

ὃ συναχμάσας ᾿Αμμωνίῳ, ἐξ Αἰθιοπίας εἰς τὸ Βυζάν-- 
τιον, ἐοιχὸς ἀχριδῶς τοῖς γραφομένοις καὶ τυπουμένοις" 

ἀχηχοέναί τε αὐτοῦ τῆς φωνῆς διὰ τῆς ̓ ἈΑλεξανδρείας φε- 
85 ρομένου οἱονεὶ τριζούσης. (79) Ὅτι ὁ Ἀμμώνιος φιλο- 

πονώτατος γέγονε, καὶ πλείστους ὠφέλησε τῶν πώποτε 
γεγενημένων ἐξηγητῶν μᾶλλον δὲ τὰ ᾿Δριστοτέλους 
ἐξήσχητο, ὕΕτι δὲ διήνεγχεν οὐ τῶν χαθ᾽ ἑαυτὸν μό- 
νον, ἀλλὰ χαὶ τῶν πρεσθυτέρων τοῦ Πρόχλου ἑταίρων, 

80 ὀλίγου δὲ ἀποδέω χαὶ τῶν πώποτε γεγενημένων εἰπεῖν, 
τὰ ἀμφὶ γεωμετρίαν τε χαὶ ἀστρονομίαν. (80) Καὶ ὃ 
ΠΡρόχλος ἐθαύμαζε τὸ ἸἸσιδύνγρου πρόσωπον, ὡς ἔνθεον ἦν 

χαὶ πλῆρες εἴσω φιλοσόφου ζωῆς οἵ τε ὀφθαλμοὶ τὸ 
τῆς διανοίας εὔτροχον ἀποσαφοῦντες, καὶ ἄμα αὐτοῖς 

85 ἐπιθέουσα σεμνότης ἡδεῖα χαὶ ἄπλαστος αἰδὼς ἐπέστρεφε 

πρὸς αὐτὸν τὸν φιλόσοφον. (8ι) Ὅτι Εὐνόϊος ὃ ῥήτωρ 
βραδύνους ἦν. (82) Ἤδη νεανικοῦ φρονήματος ὑπό- 
πλεως χαὶ σοδῶν ἐν λόγοις. (52) “Ὅτι Σουπηριανὸς 
τριάκοντα ἐτῶν τῶν ῥητορικῶν ἀρξάμενος, καίτοι τὴν 

40 φύσιν ὑπονωθέστερος ὦν, ὅμως δι᾽ ὑπερθολὴν φιλοπονίας 

ὕστερον ἐν ταῖς λιπαραῖς καὶ ἀοιδίμοις ᾿Αθήναις ἀνηγο- 

ρεύετο σοφιστής, οὐ πάνυ τῆς Λαχάρου δόξης ἀπολει .-- 
πόμενος. (8) Ὅτι χαὶ Λαχάρης ἐξ ἐπιμελείας μᾶλλον 
Ἅ φύσεως ἔδοξε χατὰ τὴν ῥητοριχὴν εὐδοχιμῆσαι. Δη- 

45 λοῖ δὲ αὐτοῦ τὸ τῆς φύσεως ἀγεννέστερον χαὶ τὰ συγγράυ- 
ματα αὐτοῦ. (55) Ἄνδρα ἱερὸν καὶ περὶ τὰ θεῖα βαχι εύ- 
οντα μεγαλοπρεπῶς. (86) “Ὅτι Μητροφάνης ὃ σοφι- 
στὴς ἔχγονος ἦν Λαχάρους. (82) Ὅτι φησὶν ὃ συγγρα- 
φεὺς ἄγαλμα τῆς Ἀφροδίτης ἰδεῖν ἱδρυμένον ᾿Ηρώδου 

50 τοῦ σοφιστοῦ ἀνάθηυα. Τοῦτο οὖν. φησί, θεασάμενος 
ἵδρωσα μὲν ὑπὸ τοῦ θάμθους χαὶ ἐκπλήξεως, οὕτω δὲ τὴν 
ψυχὴν διετέθην ὑπὸ τῆς εὐφροσύνης, ὥστε οὐχ οἷόστ᾽ ἦν 

οἴκαδε ἐπανίεναι, πολλάχις δὲ ἀπιὼν ἐπαναστρέφειν 
ἐπὶ τὸ θέαμα τοσοῦτον αὐτῷ κάλλος ἐνεχέρασεν ὃ τεχ- 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ ΒΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ. 

ἱπαυϊοίι πη, πο ΡΙδοὶ ἐβ πιο 15, δοὰ βΟμη }] οποία περα- 

(16. Ῥοκί δυΐδπι σγοῦγο πποῦΡὸ οοτγορέμῃδ θὲ, ἐΐδ υἱ ἐπυΐδε 

διὶ τηθπίϊ ορεγαπάυπι τϊάθαυα σογγυρίυπι ΘΟΓΡῸΒ οας ετα- 

ἀεγεῖί. (76) Ναίυβ εδὲ Ηδγηγίδ οχ δξιϊοδσὶδ δ] ἴὰς, ρξμοεο - 

Ρ.ογῦπι Πη870Γ. Π]ἰογυπ, δἴᾳυο ΔΕ ἀοδβία οὐ ἢ] ἐλ) εορίεσο 

Ὠαίο ΠΊΘη565, υἱ Πογὶ δοίοΐ, Ἰοσδυδίυν οἱ ὑαίσ δὲ ραεῖϊαδι 

τοοῦ ἀϊπηϊπυί, γα ἀρρο Ια θαῖ. Οὐυοὰ φυυπιὶ 1|}6 δυάϊηςοί, 

ἰπαϊρπδίῃβ οδΐ,, ἰδίδαυδ ρυογὶ!! ἀἰπιϊυϊοπα γοργοῖνθειβδ δι- 

{ἰουϊδῖαπι ἱπογορδηὰο νόσοῖὶ ργοί!} δ, Ργβοίος 118 σωα 

Ταῖγα ᾿οΟ φυοαὰς ἀδ ΠΠ0 Ῥυθγὸ πᾶγγδῖ, ουπὴ νἱίδην ἴῃ οοῖ- 

ῬΟΓΘ ΠΟΙ ἰο]ογᾶ886, δορὰ βαρ(ϊπ|0 ἃπη0 Υἱγογο ἀδδίϊββε - π- 

406 6ηἷπῈ δηἰΠηΔΠ| 6}.8 ἰογγοβίον ἰο ἰοουβ οδρίοϊδῖ. Βδὲιὲδ 

δυΐξοιι ϑυγίὶ, Ἰπᾶχί πιο απἰἱ Ὠαπιδβοῦπι Πα δηξ, μύστας 

ΓΘΟΘἢΒ Ὠδῖοϑ γοοδηΐ, ἱπηπΊο0 τ ΓῸ οἱ δα οἰοϑοθηίδα ἃ δὰ ΒΣ- 

0ϊδ,, φιιδ ἀρυὰ {Π|05 οοἰἴὰγ. (77) 58π| οπὶπὶ ποππυπΠι οο. 

ΤΠ), 4} δυγοβ ἰγδεῖδβ μδθθηΐ οἵ βεπδυπι ἀοργανδίμει, ἰῷ 

οοπιολάΐδηι π)υ] υπηηυ6 τἰδυπ ρἢἱοϑορ δ: ἀγοδμδ οοατοτγίε- 

γυηί. (78) Ρδηίουπη φυοάάδιη δηΐπιδὶ νυἠΐβος ξὸ δἱὲ Πβογδι 

Αἰεχδπάγίπυβ, Απηπιοηΐο δΉ 8 }15, εχ “Εἰ μορία Βγεξα- 
{ἰυπ ἰγϑηϑ᾽δίαπι, ἀορίος8 οἱ οΠ οι δαπιοάυπι εἰμ, εἰ 

δ 1856 6}1}8 γΟΟΘΙΩ Ρες ΑἸοχδηάγίδπι ἀορογίδιϊ, του ὡ 

δἰγίἀογεῖ, (79) Απηπιοηϊα5 (αἱξ ἀἰ! εομ ἰδδίπιιις, οὔγηϊιεημο, 

αυΐ (ποτ υὐηπδηι, ἱπίεγργοίυπι ρἰυγίπιοβ δάῤονί : ρεα 

ὁοἰογί8 γογοὸ Ατίβίοί 8 ἀοοϊ παι ἐγδοίδυαί. Οὐυἱῆ οἴϊδιν 

ΠΟΏ 501}πὶ 6 40.180. 518, ὙΘΓΌΠΙ οἰΐδπη δηιϊ αυξογίνα:Ξ Ρτο- 

ΟἸἱ ἀϊβοῖρυ 8 ργϑβι {{, ργορόχας ἀϊχοτῖπι οπιπίδυς, χυὶ υ- 

φυτπὶ ὀχβι  ογαηΐ, ἰῃ σοοπηγοίτγἃ οἱ δδίγοπουνα. (80) Αὐἀπώ- 

γδ δία ΡγΟΟΪ8 [δἰ ἀοτὶ (δοΐοπι ἰδπαυδηη αἰ νϊμδια ρὲοπιδανιο 

ἰηἴυι8 ΡΒ ἢ ΟΒΟρ ἰοῶΣ Υἱ(δ6 : οου!φυο οεἰογ δίοι πνοὲς μγὸ - 

ἀεπίεβ οἱ ἱπουπάδ οἷ8 ἰπβίἀθηβ ργαυ 85, οἰ ποεγοκχος ρωόυν 

Ρἰ ἢ οϑορί,απι δὰ ἔρϑυπ) σοηγογίουαϊ. (81) Βυποίας ἐδειὸν 

πηοη 8 (υἱῖ. (82) 941) 7υν 6} ἱβϑοϊοη δ ἰυτθῆς εἰ ἰῷ 

ογδίἰοηΐθυ8 ἰυγρίάυβ, (83) διρογίδηυβ τίσ ηἶδ δπδογυαι 

Ὡοίδία γι )οϊογ οδῆ) διιδρίεδίαβ, φιδηλνὶβ ἱμροηϊο ἰδεάϊος ες- 

βοΐ, ἰδπιοῦ πἰπηῖο βδἰυάϊο ἰδπάδιι Αἰϊιοπὶβ οἸδγα οἱ εοξοξιεὶ 

ὉΓΌΘ ἀοδίβδ)αἰυγ 50 ! ἰϑία, ἤθη πρμαπι β]ογὶδ [,δοδιλες 

ἰηίογίογσ. (84) 1,8οϊιᾶγοβ αἰΐδη) βίυάίο πιδρὶβ 4υδπὶ ἱπρεπὶο 

Οἰαγαϊ ογαΐογσ.Ό Αγρυυηί ἰηφοηϊΐ ο᾽5 ἰΔεα δίοπι ἐμεῖις 40ο - 

4υς βεγίρίαᾶ. (85) Υἱγυηὶ βδποίυπι οἱ ἰῃ αἰτίη γεῦα5. ποὰ- 

δηϊῆοο ἀοδοε πίοι. (80) Μείγορδηθδ βορῥίδίδ δι [,2- 

Οἰᾶγα ἐγαΐ πϑίιι8. (87) Ἐοί[εγὶ δινοίου υἱόΐϊδϑθ 86 βίεβε ἰδ- 

ἐγαπὶ Μοιογίβ, 40 ἃ ἐῃ ἰσπηρίο ΠΠ ΓΟ 65 βορὶ δῖα ἀδάδοδαθοὶ. 

Ἧυς ἰἱρίίυγ, ἰπημῖ, σοη οιηρίδης δυάανὶ ᾿γῶο δίρογα δὲ δε: 

τηἰγϑιίοπο, δάθοσιο σαυάίο ρογίδιι5 δυῖ, υἱ δοσλιπι γοάδγο 

ΠΟΏ ΡΟΒ66ΠΊ, οἱ ςρίυ5 πὶ ργοίοείι8 δα νἱάοπάυς γοίγοοι : 

ἰδηίδηι {ΠῚ ρυ]ο τ θπ γί οχ ἱπυπηνϑειογδι,, ἤοη δ8- 



ΒΑΜΑΒΟΙ! ΥἹΤΑ ΙΞΙΌΟΆΙ. 
νέτης., οὐ γλυχύ τι χαὶ ἀφροδίσιον, ἀλλὰ βλοσυρόν τε 
καὶ ἀνδρικόν, ἔνοπλον μέν, οἷον δὲ ἀπὸ νίχης ἐπανηγμέ- 
νης χαὶ τὸ γεγηθὸς ἐπιφαινούσης. (688) “Ὅτι Ἱέριον τὸν 
ἸΠλουτάρχου, ὑπὸ Πρόχλῳ φιλοσοφοῦντα, ἐς τὴν Κυ - 
οίνου λεγομένην οἰκίαν θεάσασθαί φησι μιχρὰν οὕτω 
κεφαλὴν μόνην ἀνθρώπου, τό τε μέγεθος χαὶ τὸ εἶδος 
οὐδὲν ἐρεάίνθου διαφέρουσαν διὸ καὶ ἐρέδινθον αὐτὴν 
καλεῖσθαι " τὰ δ᾽ ἄλλα κεφαλὴν ἀνθρωπείαν εἶναι, ὁφ- 
θαλωούς τε ἔχειν χαὶ πρόσωπον καὶ τρίχας ἄνω χαὶ 
στόμα πᾶν, καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος φωνὴν ἀφιέναι, ὅσον 
ἀνθρώπων χιλίων, τοσοῦτον μεγάλην. Τοῦτο τερα- 
τευσάμενος περὶ τοῦ ἐρεδίνθου ὁ συγγραφεὺς τῆς χεφα- 

λῇς, καὶ ἄλλα μυρία περὶ αὐτῆς ἄξια Δαμασχίῳ τῷ 
δυσσεθεῖ χαὶ γράφειν χαὶ πιστεύειν προστερατεύεται, 

, (80) Ο Σαλούστιος κυνίζων οὐ τὴν εἰθισμένην ὁδὸν ἐπο- 
ρεύετο τῆς φιλοσοφίας, ἀλλὰ τὴν χεχαραχωμένην πρὸς 
ἔλεγχόν τε καὶ λοιδορίαν χαὶ τὸν μάλιστα δὴ πόνον ὑπὲρ 
ἀρετῆς. Ὑπεδέδετο δ᾽ οὗτος σπανιάχις, ἦ τὰς Ἀττι- 

κὰς ἰφιχρατίδας ἢ τὰ συνήθη σανδάλια περιδεδεμένος. 
υ ᾿Εφαίνετο δὲ οὐδέποτε ἐπὶ πλεῖστον χρόνον οὔτε ἀρρω- 
στῶν τὸ σῶμα, οὔτε ταλαιπωρούμενος τὴν ψυχήν, 
ἀλλὰ τὸ λεγόμενον εὐλόφῳ αὐχένι τὴν ἄσχησιν ὑπέμενε. 
(90) Καλὰ καὶ ἀξιέπαινα πολιτεύματα, χαὶ ὅσα τοιαῦτα 
φιλανθρωπεύματα, (91) Ὁ Καρχηδονίων βασιλεὺς Γὲ- 

Ι6 ζέριχος, ἀκούσας ὡς οἱ Ρωμαῖοι τὸν σύμμαχον αὐτοῖς 
κατ᾽ αὐτοῦ Μαρχελλῖνον δόλῳ χαὶ παρὰ τοὺς ὄρχους 
ἀνεῖλον, ἥσθη τε ἄγαν ἐπὶ ταῖς ἐλπίσι τὴς νίχης, καὶ 
ἔδοξεν εἰρηκέναι λόγον οὐ Καρχηδονίῳ προσήκοντα, 
ἀλλὰ ἹΡωμαίῳ βασιλεῖ" τοὺς γάρ τοι Ρωμαίους ἔφατο 

40 τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ οἰδεῖ ἢ τὴν δεξιάν. Ὁ δὲ Μαρ- 
χελλῖνος τῆς Δαλμάτων ἦν χώρας αὐτοδέσποτος ἦγε- 
μών, “Ἕλλην τὴν δόξαν. (92) Ὅτι ὁ Σαλούστιος εἰς 
τοὺς τῶν ἐντυγχανόντων ὀφθαλμοὺς ἀφορῶν προέλεγεν 
ἑκάστοτε τὴν βίᾳ γενησομένην ἑχάστῳ τελευτήν. Τὴν 

86 δ᾽ αἰτίαν τῆς προγνώσεως οὐδ᾽ αὐτὸς εἶχε φράζειν" 
καίτοι ἐπειρᾶτο ἐρωτώμενος τὸ σχοτεινὸν τῶν ὀφθαλμῶν 
αἰτιᾶσθαι χαὶ ἀχλυῶδες καὶ νοτισμοῦ μεστόν, οἷον ἐπὶ 
πένθεσι ταῖς χόραις αὐταῖς ἐμφερόμενον. Καὶ Οὐραάνιόν 
τινα ὄνομα, Ἀπαμείας τῆς ἐν Συρίᾳ πολίτην χαὶ ἄρξαντα 

οὐ Καισαρείας τῆς ἐν Παλαιστίνη, ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

γνωρίζειν τὸν ὅμοιον τρόπον τοὺς πολυαράτους γόητάς 
φησι. Καὶ Νόμον δέ τινα τοὔνομα, πολίτην ἴδιον, 
ὃ συγγραφεὺς λέγει ἀπὸ τῆς χατὰ τὰ ὄμματα τῶν ἐν- 
τυγχανόντων θέας τοὺς λανθάνοντας ἐπιγινώσχειν φο- 

(Ὁ νέας. (98) Ὃ δὲ τὸν Αἰγαῖον διαπεραιωθείς, ὁ Ἰ[σίδω- 
ρος) χαὶ αὐτὸς δὲ ᾿Ασχληπιάδης, ἔφασχεν ἑωραχέναι 

πλόχαμον ἐν τῷ Νείλῳ ποταμῷ δαιμόνιον τὸ μέγεθος 
καὶ τὸ χάλλος. Αὖθις δέ ποτε παρὰ τῷ Νείλῳ ἑστιω. 
μένοις ἀμφοτέροις (παρῆν δὲ ἐχ τρίτων ὃ ἡμέτερος φι- 

εὐ λόσοφος) ἀνέδραμεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ πλόχαμος ὡς ἰδεῖν 
πιντάπηχυς. Καὶ πολλὰ τοιαῦτα φάσματα λέγει, 
(9) Ὅτι κατὰ τὴν Ἡλιούπολιν τῆς Συρίας εἰς ὄρος τὸ 
τοῦ Λιβάνου τὸν Ἀσχληπιάδην ἀνελθεῖν φησι, χαὶ ἰδεῖν 
πολλὰ τῶν λεγομένων βαιτυλίων ἢ βαιτύλων, περὶ ὧν 

ΥΤΑῈ ῬΗΙΟΒΟΡΗ. 
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ἄυπι 4ι!ὰ δυΐ νεπογουπι, βοὰ ἰογγυην δίψιι πιδδουϊυηι, 

ΘΔΙΏΠ16 διτηδίδηι υϊοπὶ), δοὰ Ὑοὶυΐ 4185 ἃ υἱοίογία 1ωἰΔ- 

δυπάδ γονογίδίυνγ γοργδβοηίδυογαί. (38) Ηἰογίυπι Ριυΐϊαγεὶιὶ 

ΠΠ υγ δὺῦ Ῥγοῦο ῥὶ]οδορδδηίοια ἴῃ ἀοιηο Οὐϊτίηὶ υἱ 596 

γοίογί δάθο ρᾶγτιπι οᾶριΐ Πιμηδηιϊπν, οἱ οἷσοῦ δάἀδαυδγοῖ 

τδρη πα ἴη6 οἴ ἰογπιᾶ, υπηὰ6 οἱ οἴοογ ἰρϑυπι 8}50}]δγὶ : 6- 

ἰογοχυΐῃ υπδῆὰπὶ οἂρυΐ 6856, Οου]ο5η06 οἱ νυϊΐυπ) [ιᾶ- 

Ὀ6ΓΘ οἱ ΞὈΡΟΓΪῸΒ οτἴμοβ οἱ ἰπίορτηπ) Ο58,, οἴ ογα ἴδῃ) ΠηᾶσΠ8Π 

ΥΟΟΘΠ)Ὶ ΟΠ ἴογο,, Πυδπι Π}}}}6 Ποπλῃο8. Ἦτς ἀ6 εἰσογία πος 

οδρίία ῃγοίᾳίο86 γείεγί δυιοΐογ, δ᾽ 1δατ16 δά) οἷς ἱπηι πη γαθί- 

᾿ἴ6, ἀΐξηδ 4υ8) δ) ἱπηρὶο Παπηδϑοίο βεγ δαηίιν οἱ Ἵγοἀδηίιγ. 

(89) δα] υδέϊυ8 ογηίουβ ποι (Γἰἔδη Ρἢἐ]οδορ ἷδ. υἱδῖη δοαμδῦδ- 

ἰυγ, 956 41) δά γοῦβδυβ γοργοὶ βίο δίαυσ ἰγγϊδίοποηι ἰυ18 

οὐμεῖ οἱ δὰ Ἰδθογοηλ ργὸ Υἱγίυ 6 πηδχίπηθ δυβρίεἰοπίίαπι. Ηδγοὸ 

ριοοοάοθαϊ οδ᾽οοδίυ9 : γε] Αἰἰἰο85 ἱρ[]ογαί 898 νοὶ υ8[8 

δβδ ηἀ8}}8 ἱπάυοηβ. Ὑἱαουδῖαγ ἢυπηυδπ ἀΐι δα υ 6 ΟΟΓΡΟΓΟ 

ἱπῆγῃνϑ, ὨΘ4Ὸ6 Δ ΪΠ10 ὅσ 6, γογυπη,, 4υοα ἰῃ ργουογθίο δεῖ, 

ογοοῖδ σογυΐοο ἰΔΡθογοτῃ δαί, [90) Ηοποβία οἱ ἰδυ 18} 18 

βιυάΐα, αυαυς ἰὰ ρ6ηι18 δἰΐα ᾿βοη πὸ ἀΐσηα. (91!) σαν αρί- 

Ὠἰοηϑἰ 1} γὸχ Οοζογίοἰ5, αυῦπὶ οπιδηοᾶ ἀο0 οἱ ργα ῖογ 

᾿υγαπιοηίυπη Μαγοο θυ, 40] οοηΐγα 86 ουηλ οἷ4 ὈΟ᾿ θ6- 

τᾶγοῖ, ἰηίογοπηΐςθα δυάϊν 856(, Πηᾶρηο0 ρσϑυΐο οἰδίι.89 δδὶ, 

Βρ6 Υἱοίογίξο, ἀἰχ 4ι6, φυοὰ ποι: Οδε  Π δμἱπἰσηβαηι, δοὶ Βο- 

ΙΏΔΠ11Π) ἱπηρογδίογοῃι ἄδοογα υἱἀογοίυγ, θῆρα Βοπιᾶποβ εἰ- 

ηἰδίγα δῆυ ἀσχίγδηι ἀπηρηΐδ586. ΜΑΓγΟΘΙ ἢΠ5 νογο Πα] ἃ - 

(ἴα: ργογδί ἱπηρογδίογ, σης πὶ δδογ8 δα ἀἸου8. (92) 54- 

Ἰυβίϊι9 ἰῃδροοῖβ οοσυπι, ἰη φυοϑ ἱποία , οου δ ̓ ημλ ποη 6. 

ουχυο ργεράϊοοραξ πηογίοπι νἱο  οηΐδ!. Οδυϑᾶπι νογο, 4118 

ρΡυποβοογοί, π6 'ρδα αιΐάοπι ἀΐοογα ροίογαί, Πυδηαυδπ) 

ἱπίογγομδῖυ8 ργοίοηάεῦθαίΐ οου]ογυπ) οὐδουγίίδίεπι εἰ ἰθη6- 

ὑγδϑ εἰ Ὠυπηοῦοηη, 4118|}8 ἰῃ Ιυσἷ ρυρὶ }} 8 ἱρο9 οευ!ογυπι 

οοπἰπογοίωγ, [ἴδηι δἱὲ Ὀγαπίυπ ἀυδπάδπι Ὠοπιΐηα, Αρᾶ- 

τὩθρῈ ϑυγίὶδε οἰ τὸ πὶ οἱ Οδοβδγοδο Ρδ᾽δοδίηδι ργθρίθοίυπι, χ Θ0}}}}5 

Ὠσ856 Θοάδιῃ πηρὰο ρῥγερδίὶρίδίογοβ ὀχδογδπάοϑ. Εἰ αυοπόδηη, 

Νοηλυπι εὐ νθη δ ιπὶ διιοῖοῦ δἰΐ ὁχ οου 8 ΘΟΓΙΠΙ, ἰῃ 4108 ἴπ- 

αἰ 5εοι, Ἰδίομ(65 ἰοπιϊοί 485 δρῃουΐβθθ. (93) ἰδίδογιυβ διιΐεπι, 

υϊπ) (τα) οοἰδδοὶ ἘρδδΌπι πιᾶΓα, δίσυε 'ρβ Αβοϊερίδα δ δίυπὶ 

86 Υἱΐδδο ἴῃ Πυμπιπο Νίϊο οδοβδγίεπι πιΐγᾶ τπᾶρηϊυάϊης εἰ 

[ογπῖδ. Ἀυγβυτ νογοὸ ορυΐδη! 0.5 [υχίδ Νίϊυπι (Δἀογδὶ αυΐεπι 

(ογιίο ποδίογ ριἱοβορίιυ8 ) δοουγγὶξ ἃ Πυπιῖη6 (δεδδγίεϑ, υἱ υἱ- 

ἀεθδίως, φυίπααε ουμθίίογυαι. Εἰ 8}18 λυ δ εὐ υϑῃγοιϊ προμδίγα 

πδιγαΐί. (94) “υχίδ Ηδ ΟΡ  Ἰῃ 5υγίδ αἰΐ Αβοϊερίδάαπι ἴῃ τηοη- 

(6πὶ 1, ἰδδπηὶ δβοθηάΐς56 οἱ νἱἀΐ856 πηι} ἱογ}}ἃ γε] Ὀδοῖγ! ἃ, 

49 
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μυρία τερατολογεῖ ἄξια γλώσσης ἀσεδούσης. Λέγει 
δὲ χαὶ ἑαυτὸν χαὶ τὸν ᾿Ισίδωρον ταῦτα χρόνῳ ὕστερον 
θεάσασθαι. (08) Ἢ δὲ ἱερὰ γενεὰ καθ᾽ ἑαυτὴν διέζη βίον 
θεοφιλῇ καὶ εὐδαίμονα, τόν τε φιλοσοφοῦντα καὶ τὸν τὰ 
θεῖα θεραπεύοντα. (06) Ἀνέχαιον δσίῳ πυρὶ τοὺς βω- 
μούς. ᾿ (9) Ὅτι ἢ πάρδαλις ἀεί, φησί, διψῇ, ὁ ἱέραξ 
οὐδέποτε" διὸ σπανιάχις δρᾶται πίνων. (98) Ὁ [π-- 

ποπόταμος ἄδικον ζῶον, ὅθεν χαὶ ἐν τοῖς ἱερογλυφιχοῖς 
γράμμασιν ἀδικίαν δηλοῖ" τὸν γὰρ πατέρα ἀποχτείνας 

Ι βιάζεται τὴν μητέρα. (9) Ὃ σοῦχος δίκαιος " ὄνο!κα δὲ 
χροχοδείλου καὶ εἶδος ὃ σοῦχος" οὗ γὰρ ἀδικεῖ ζῶον οὐ- 
δέν. (ιρ0) Τὰς δώδεκα ὥρας ἣ αἴλουρος διαχρίνει, νύχ- 
τας καὶ ἡμέρας οὐροῦσα καθ᾽ ἑκάστην ἀεί, δίχην ὀργάνου 
τινὸς ὡρογνωμονοῦσα, ᾿Ἀλλὰ χαὶ τῆς σελήνης, φησίν, 

16 ἀπαριθμεῖται τὰ φῶτα τοῖς οἰχείοις γεννήμασι. Καὶ 
γὰρ τὴν αἴλουρον ἑπτὰ μὲν τὸν πρῶτον, ἕξ δὲ τὸν 
δεύτερον τόχον, τὸν τρίτον πέντε, χαὶ τέσσαρα τὸν τέ- 
ταρτον, καὶ τρία τὸν πέμπτον, ἐφ᾽ οἷς δύο τὸν ἕκτον χαὶ 
ἕνα ἐπὶ πᾶσι τὸν ἕδδομον" χαὶ εἶναι τοσαῦτα γεννή-- 

0 ματα τῆς αἰλούρου, ὅσα χαὶ τὰ τῆς σελήνης φῶτα. 
(ιο) Ὁ κῇῆθος (ἔστι δὲ πιθήκου εἶδος) ἀποσπερμαίνει 
χατὰ τὴν σύνοδον ἡλίου χαὶ σελήνης. (102) Ὃ ὄρυξ τὸ 
ζῶον πταρνύμενος ἀνατέλλειν διασημαίνει τὴν Σῶθιν. 
(“Ἕως οἱ ἡγεμόνες αὐτῶν διέστησαν εἰς ἔριν πολιτο- 

85 φθόρον. (1οι) Καὶ προέλεγε κατὰ τὴν ἀπόρρητον θέαν. 
(105) Ὁ δ᾽ ἐν τῷ τοίχῳ τοῦ φωτὸς φανεὶς ὄγκος οἷον πα- 
γεὶς εἰς πρόσωπον διεμορφοῦτο, πρόσωπον ἀτεχνῶς 
θεσπέσιον δή τι καὶ ὑπερφυές, οὐ γλυχείαις χάρισιν, ἀλλὰ 
βλοσυραῖς ἀγαλλόμενον, χάλλιστον δ᾽ ὅμως ἰδεῖν καὶ οὐ- 

80 δὲν ἧττον ἐπὶ τῷ βλοσυρῷ τὸ ἤπιον ἐπιδεικνύμενον, 
(ι06) Ὃν Ἀλεξανδρεῖς ἐτίμησαν ἴΟσιριν ὄντα καὶ δω- 
νιν χατὰ τὴν μυατιχὴν θεοχρασίαν. (107) Ὅτι ἐνῆν, 
φησί͵ τῇ τοῦ ραΐσχου τοῦ φιλοσόφου φύσει καί τι τοὺς 
μολυσμοὺς τῆς γενέσεως ἀναινόμενον " εἰ γοῦν αἴσθοιτο 

86 φθεγγομένης ὅπως δὴ χαὶ ὅϑεν γυναιχὸς ἀχαθάρτου τι- 
νός, ἤλγει παραχρῆμα τὴν χεφαλήν. Οὕτω μὲν ζῶντι 
συνὴν ἀεί τι θεοειδές - ἀποθανόντι δὲ ἐπειδὴ τὰ νοιι-- 
ζόμενα τοῖς ἱερεῦσιν ὃ ᾿ΑἈΙσχληπιάδης ἀποδιδόναι πα- 
ρεσχευάζετο, τά τε ἄλλα χαὶ τὰς Ὀσιριάδας ἐπὶ τῷ 

40 σώματι περιδολάς, αὐτίχα φωτὶ χατελάμπετο πανταχῇ 
τῶν σινδόνων ἀπόρρητα διαγράμματα, καὶ περὶ αὐτά 
καθεωρᾶτο φασμάτων εἴδη θεοπρετῶν. ἮΝ δ᾽ αὐτοῦ 
χαὶ ἡ πρώτη γένεσις ἱερὰ χαὶ μυστική" λέγεται δὲ χα- 

τελθεῖν ἀπὸ τῆς μητρὸς εἰς τὸ φῶς ἐπὶ τοῖς χείλεσιν 
46 ἔχων τὸν χατασιγάζοντα δάχτυλον, οἷον Αἰγύπτιοι 

μυθολογοῦσι γενέσθαι τὸν Ὦρον, καὶ πρὸ τοῦ "Ὥρου 
τὸν Ἥλιον. Καὶ ἐπεὶ συνεπεφύχει τοῖς χείλεσιν 
ὃ δάχτυλος, ἐδεήθη τουΐςς, καὶ διέμεινεν ἀεὶ τὸ χεῖλος 
ὑποτετμημένον ἰδεῖν, φανεροῦν τὸ σημεῖον τῆς ἀπορ- 

[0 ρήτου γενέσεως. Λέγεται δὲ καὶ ὁ Πρόχλος ἑαυτοῦ 
ἀμείνω τὸν ᾿Ηραΐσχον διολογεῖν " ἃ μὲν γὰρ αὐτὸς ἤδει, 
καὶ ἐχεῖνον εἰδέναι, ἃ δὲ ἯἩ ραΐσχος, οὐχέτι Πρόκλον. 
(0) Ὅτι ᾿Ανθέμιον οὗτος τὸν Ρώμης βασιλεύσαντα 
ἑλληνόφρονα χαὶ δμόφρονα Σεδήρου τοῦ εἰδώλοις προσ- 

-- 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΒΙ͂ΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ. 

ἐδ ᾳφυΐϊδυβ αὐ]18 ἱπιρίο ογὰ ἀΐρηδ ἰδείαϊ, δίίᾳυς δε εἰ ἴαὉ 

ἀογαπι ᾿ϑο ροϑίοδ υἱάΐβδδοθ. (95) 580 γἿ8 ργοσθῆεβ ΡῸΥ 8 

Υἰχίί νυἱΐδπι ῥίδπι οἱ [οἰΐοοηι, μι] οδορΐοδη, ἀν πίσαυς γεὲ- 

θυ οοἰοπαϊς ἀδάϊίαπι. (96) ϑὍποίο ἵζῃε δζδβ δοοοάεσιιαϊ. 
(92) Ραγι δ] ὶβ βϑίηρογ, ἱπαυϊ, 8.1} δοοὶρὶ ἰδ Ὠ βαύδῃς, ἰώεο- 

4.6 ΓᾶγΟ ὈΓΡ6Π8 ὀογηϊυγ. (98) Ηἰρροροίδιηνεβ ἰπ| 518 Βε- 

Ἰυᾶ, υπᾶο οἱ ἰη ἐν ογορ! γρίἰοῖα ἩΕοτία ἰῃ) υγίδιτν αἰρτιέθοαί ; 
(99) ϑυσῆυϑβ γϑσὸ Ἰυϑίυ 

οβὲ, αυοὰ ποιηρη ογοοοά!! οἱ ἐρθοὶθβ 6δί : ΠΌ}ἢ] πὰ δα τῇ δ8- 

[28] ᾿-ρἀ. (100) Ὀυοάοείπι ποτᾶβ (65 ἀἰδίϊησοϊ!, ποςείες 

ἀϊοβαθθ υγπδη) ππδαυδαπ6 ἰογϑ οι 6:5, ἰπεὲ γε δϑ ἴ6- 

δῖδι Ὠογᾶ8 ἱπάΐοδηβ. Ουΐῃ οἰἶδηι πη 8 Ἰυπιΐηδ, δἱἷξ, [δέος 

88 πυπιογαί. Νδιηαυθ [(οἰθπ δορίοπι ργίπιο, δ6σ βρεὸο 

ρᾶγίυ, ἰογἶο ᾳυΐϊπ4ᾳθθ, ᾳυδγίο ᾳυδίίυογ, αυἱηῖο γος, δε σίο 

ἄυοβ, Ξορίίπιο ὑυπυπὶ οἄσΓο, οἱ [οἱ 6596 (Οἰυ 5 (οὐδ, ησοί ἰκ2- 

Ἰνεῖ Ἰυπιπδ ᾿υδᾶ. (0) Οεθι5 { οἰπχίδΒ δροοῖεβ δὶ ) "ὄρ 

οἶγοᾶ 6018 οἱ ᾿Ἰυηξ5 σοηργοϑϑύμῃ οἰη {τ (102) ΟτΥχ δηΐσιοὶ 

δίογηυΐδηβ οδίοπαΐ! οί ογὶγὶ. (403) Ὠοηοο ἀποξβ δαειμο 

ρΡογηϊοἰοβἰβ οἰ ἰδ(ϊ οὐηίοη οἱ ἀἰθίγα οθραπίυγ. (104) Εἰ 

((03) ἴπ ρδείείε Ἰδοῦ 

ἀδηδυλ δρρδγοη9 ἰδπαυδπῆὶ οοπογείσηι ἰη δοΐδεν ἰγαμείνε- 

ρϑῖγο δηΐ) ποοδίο πιδίγοπι υἱοϊδί. 

ργοθαϊοοῦδὶ οχ βδϑογείδ υἱβίοῃθ. 

Τδ δι γονογὰ ἀἰνίηδηι οἱ βυρογηδίυγδιοιη, ποῦ ἀσ]εὶ γνὸ- 

Ὠυδίαϊ6 μδιιάδηθ, 80 βαύδγᾶ, υἱδὰ ρυ]οἢογγίπμδηπι ἰδῆ, 

ὨΪ  οαυ6 τπλίηυδ ἰη βανογ δῖ 118 Ὀϊδηάυπι φυϊα οαἰεσνλεσα. 

([06) Θυδπὶ ΑἸοχδπιϊγίηὶ Οϑἰγί) εἰ Αὐἀοπίάεπι ἷπ ἀδογαι 

(107) Εγδί, ἱπαᾳυΐϊϊ, ἰῃ Ἡογαδὶβοὶ ρὲ- 

Ἰοδορ πὶ παῖυγᾶ δ᾽ αυίὰ ᾳυοά ἱπαυϊηδιηοηίδ σεπογδί αι ἀνεγ- 

τηγϑίογ ἰ8 οοἸογυηί. 

ΒΑΓΘίΓ. ΟὐδΓα δὶ 4υδη) ἱπηρυγᾶπ) Π}}]ογοσῃ υἱεσύυπηῦε εἰ 

υπὐδουπαιο Ἰοασυσηίοπι δυάίβϑεΐ, δίδιἰπὶ οἱ ἐδρυῖὶ ἀοϊεδαὶ. 

Αἴαυς ἰίὰ νἱνοηίΐ βοροῦ δἰϊᾳυία ἀἰϊνὶ πὶ ἱμογδαῖ: πιοτῖδο 

γοΓῸ ΄Ζύυπι ἰηίοῦ 1108 Βοπογὸ8 ἀρὈϊΐϊο5 ΘΔοογἀ οἴθυς Αδεδο- 

Ρίδαοβ Οἱ γι ἀΐἷβ γθϑιϊδυ5 ΘΟΟΓΡΌΒ οὖς ἰοβοῖα ρδγαγοῖ, εἰ 

Ἰυιηΐπα υπάϊᾳυο ΟΟ]}υ8ἰγδΌΔηυΓ Δγοδηα δἰράοπυπι ᾿ἰετῶ, 

οἰγόδαᾷυδ 688 σοηβρίοἰοδηϊν (ΟΓηδ8 ἱπιδρίηυπι ἀδϊ Ὴ8}». 

Ευἱΐ οἱ ργίπιυβ 6}.}8 οΥὔἶυν 580δγ οἱ πηγδίίουβ: ἔδγίυς οϑὸμο 

δΧ υἱδγὸ πηδίγὶϑ ργού ἶ866 ἱπαΐοα δἰ [οπεϊ  ἀἰχιίο ἰδμέξα δήϊμο. 

γοιΐα, 40 πιοάο οἱ ΞΕ φυρίὶϊὶ δυυϊδηίαγ Οτυμ, δέ δείο 

Οτυπὶ ϑοίθηιν παίυπη 6856.5ὈὨ. [!ἰΔ4ὺ6 ᾳαυπ ἀϊπίῖυς9 ἰοθῶ: 

δ ῃφτογοὶ, βοοίίομα (αἱ ορυϑ, οἱ ἰδῦγυπν δοῦροῦ οτιίες ἐδ. 

αἰδυιη ρογηδηκὶξ, οοπδρίουυπι οἴηΐρυ5 δίδθαι ἃγοδϑδε 

{Π||8 παν! αἰ18. ὨὈϊοϊΐαν εἰΐδπι Ῥγοοΐυβ Ἠδγδίϑεσεα 96 

Ργερδίδγα οοηίο881}18 6556 : 40}.85 Θηἰπὶ 'ρ86 πορδοῖ, Ηδγδίϑεοβαι 

αυοᾳυὸ βοῖγα, 4025 γογυη); Ἠογδίδοιπι., ποῦ ἰΐεῖπι Ῥγοςείααι. 

(108) ὈὨἱϊοῖϊ Απἰδποιίμπι Βοιηδηυ ἱπηρεγδίογεωι, φρο ἰδ 

οἱ οὐπὶ ϑόύδγο, αυἱ ἰάοϊδ δόογαγοΐ, οομδουϊοηίδωλ, ἀυ19 



ὑ" 

- 

ὈΑΜΑΒΟΙΙ ΥἹΤΑ ΙΘΙΌΟΆΙ. 

ἀναχειμένου λέγει, ὃν αὐτὸς ὕπατον χειροτονεῖ, χαὶ 
ἀμφοῖν εἶναι χρυφίαν βουλὴν τὸ τῶν εἰδώλων υὖσος ἀνα- 

νεώσασθαι. (109) Ὅτι χαὶ ἤϊλλουν οὗτος χαὶ Λεόντιον, 
ὃν ἐχεῖνος ἀντιχειροτονεῖ Ζήνωνι βασιλέα, τὰ αὐτὰ 
καὶ φρονεῖν χαὶ βούλεσθαι πρὸς ἀσέβειαν, Παμπρε- 
πίου πρὸς ταύτην αὐτοὺς ἑλχύσαντος, διατείνεται, 
(10) Ὅτι Παμπρεπίου τὸ τερατολόγον καὶ ἀπιστότατον 
φίλοις, καὶ τὸν βίαιον θάνατον, ὁμοίων τοῖς ἄλλοις χαὶ 
αὐτὸς ἱστορεῖ ἦν δ᾽ Αἰγύπτιος γένος, τέχνην γραμμα- 
τιχὸς ὁ Παυπρέπιος, (τι) Οὐχ εἰμὶ πρόθυμος πρᾶγμα 

λέγειν χαὶ ἄδηλον εἰς ἀλήθειαν καὶ πρόχειρον εἰς φιλα- 
πεχθημοσύνην. (ι12) Βούλομαι δὲ χαὶ ἀφεὶς ἤδη τὸν 
Πύθιον ἐπὶ τὸν Ἣ ρχΐσχον ἐπανελθεῖν τὸν Εὐδοέα. 
(113) Ἀνεθόα μέγιστον ὅσον. (114) Τῆς χεναλῆς αἰ χόμαι 
καθεῖντο μέχρι τῶν ὥμων. (11) Ὅτι Φοίνικες χαὶ 
Σύροι τὸν Κρόνον Ἦλ χαὶ Βὴλ χαὶ Θολάθην ἐπονομά- 
ζουσιν. (16) ̓ ᾿νέδησαν μὲν εἰς τὸ ῥεῖθρον τοῦ Μαιάν- 
ὅρου διανήξασθαι ποταμοῦ αὐτός τε χαὶ ὃ Ἀσχληπιό- 

δοτος ὃ πάλαι γεγονὼς παιδαγωγὸς αὐτοῦ " ὁ δὲ σφᾶς ἐν 

μέσαις ταῖς δίναις ἀπολαδών, ὃ Μαίανδρος "ὑπούρυχίους 
ἐποίει, ἕως ὃ Ἀσχλγπιόδοτος ἐπὶ αιχρὸν ἀναδύς, ὅσον 

θεάσασθαι τὸν ἥλιον, « ἀποσθνήσχομεν » ἔφη χαί τι προσ- 
θεῖναι χαὶ ἀπόρρητον ἠδυνήθη., ότε δὲ ἐξαίφνης, 
ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς φανερᾶς προμηθείας, ἐπὶ τῆς ὄχθης 
ἔχειντο τοῦ ποταμοῦ, ἡμιθνῆτες " εἶτα ἀναχτησάμενοι 

τὰς ψυχὰς ἀνεχώρησαν ἐξ αὐτῶν τῶν γε τοῦ ἄἅδου ῥευ- 

αάτων. Οὕτως ἔνθεον ἐχτ ἤσατο δύναμιν ὁ Ἀσχληπιό- 
ὄοτος, καὶ ταῦτα μετὰ τοῦ σώματος ἔτι ὦν. (12) Ἀπόλ- 

λωνος αὐλὰς τοῦτο δὴ τὸ χωρίον οἱ Κᾶρες καλοῦσιν. 

ὋὉ ᾿Ασχληπιόδοτος τοίνυν ἀπὸ τῶν αὐλῶν εἰς φρο- 

δισιάδα οἴκαδε ἐπανερχόμενος, ἤδη μὲν δ ἥλιος ἐδε-- 
δύχει, ὃ δὲ παραχρῆμα ἀνατέλλουσαν ἐθεάσατο τὴν 
σελήνην οἷα πανσέληνον οὖσαν. Καίτοι οὐχ ἦν ἐν τῷ 

διαμετροῦντι ζωδίῳ τὸν ἥλιον. (1:18) Ἀλλὰ δὴ καὶ τοῦτο 
τὸ ἄγαλμα χαθεῖλεν ἡ πάντα τὰ ἀρχαῖα χαθελοῦσα 
ἀνάγκη. (19) ̓ Λλεξανδρεὺς ἦν τὸ γένος, οὐχ ἐπιφανῶν 
γονέων τὰ ἀπὸ τῆς τύχης, ἐπιειχῶν δὲ ἄλλως χαὶ ἱερῶν. 

(120) Ὅτι περὶ ᾿Ιαχώδου τοῦ ἰατροῦ, ὃς ἐγγὺς μὲν 
τὸ γένος Ἀλεξανδρεὺς ἦν, πορρώτερον δ᾽ ἐχ Δαμασχοῦ, 
υἱὸς δ᾽ ἰατροῦ μ΄ ἔτη τῇ πείρᾳ σχολάσαντος καὶ μικροῦ 
τὴν οἰχουμένην ἐπὶ γυμνασία καὶ χρίσει τῆς τέχνης 
ἐπελθόντος, ὃς καὶ τὸν Ἰάχωδον τὴν ἰατριχὴν τὸν 
παῖδα ἐπὶ ἔτη τὰ ἴσα ἐδιδάξατο, περὶ τοίνυν τοῦδε 
τοῦ Ἰαχώξου, ὥσπερ χαὶ ἄλλοι, πολλὰ παράδοξα 
λέγει, καὶ ὡς ἀκούσας γυναῖκα πταρεῖσαν ἀθροώτερον 
πάντας ἀποδαλεῖν τοὺς ὀδόντας, ἐχ τούτου μόνου τοῦ 
πυμθεθηκότος ἀνειπεῖν τὰ περὶ τῆς γυναιχὸς ἅπαντα, 
εἶδός τε καὶ χρῶμα σώματος χαὶ μέγεθος καὶ τῆς 
ψυχῆς ὅσα φυσικώτερα τῶν ἠθῶν. (1:2 Ὅτι δ τοῦ Ἰα- 
κώῤου πατὴρ μετὰ τὴν πολλὴν τῆς οἰχοναέννς πλάνην 
ἦλθε χαὶ εἰς τὸ Βυζάντιον, φησί, χαὶ τοὺς ἐνταῦθα 
χατέλαόδεν ἰατροὺς οὐδὲν ἄρα τῆς τέχνης ἐσπισταμένους 
ἀχριῤὲς οὐδὲ αὐτόπειρον, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων δο- 
ξασμάτων οὐ θεραπεύοντας, ἀλλὰ φλναροῦντας (ἄμφω 

11: 

ἵρδα σοηϑ]οπὶ ἀδδίρπαϊ, οἱ ἱπίογ δα οὐου!α σοηΣ Πα δεῖ. 
ία856 ἀ6 ΘχοογδὈ}} ἰΔοογωηι συ! ὰ γοἀ! ἰοσγαπίο. (409) 11- 

'υαἹ φυοαυθ οἱ [,ϑοπίίυπι,, φυοπι ᾿μ86 Ορροϑι ί Ζοηοπὶ ἰπ)- 

ρογϑίογοηι, οδάδθῃι οἱ βαῃβίβδα οἱ νοϊυΐδθα ἰῃ ἰπηροἰδίο, δ] 

θᾶπι δἀἀυοίοδ ἃ Ραιηργορίο, δββογί!. (110) Ραπιργορὶϊ πιιρ5 

εἰ ἰηΠάἀο! ἰδίθι Ἔγμᾶ δῃηίοοβ, νἱοϊοηίδηπιαυς τηογίδπη ὁοάοπὶ 
αὺο Δ8}1}} πιοᾶο οἱ 'ρβ6 ἰγδὰϊξ : [υἱξ δι ΐοῃ, Ρδιρεορίεβ ἰδ 
βόποῖ ΖΕ ρυρίϊι8, γί ργδιηπμδίίουβ. (({1)ὴ ΝοΙο γϑῆ) ἢδγ- 
ΓΆΓΘ δὴ ΥΟΓᾺ δἰ[ ΟΡΒΟΏΓΔΠΙ οἱ δρίδηι δὰ ἱπἰηνοἰξἷδ8 οοπεί- 
ἰδπδ8. ({12) Ἀεἰείο ᾿γίΐο δά Ἠογαίβοιιπη γουουίαγ Ευ- 
θαυ. ({13) ΟἸδηηαθαΐ φυδηΐυπ πιᾶχίπ)ο. (414) σαμϊεἰϑ 
Θοπλῶς δ ἐμ πλἜΓοΒ πδηι6 ἀδδοθηἀεθαπέ, (115) ΡΙναηΐοο8 οἱ 
5γΓὶ ϑδίιγπηπ ΕἸ οἱ Ποὶ οἱ ΤΟΙ Δί θα ποπιϊηδιί, (16) Ἰμν56 
εἰ Αϑοϊορίοἐοίιι5, πιδρίβίογ οὐι)α οἱΪπ), δὰ πδίδπάιμῃ ἰῃ 
Μαδηάνγιιηι ἀδβοθηάδογαηξ, Μορδπάθγ ὑ6ΓῸ πηοι ἐς ἰῃ νογίῖ- 

οἴδυβ. διιδίοϑ δ] Ὁ δαυδπὶ ἱγαχίἑ, ἀόπος Αϑβοϊομίοάοίειν 
δι] π| ΘΠ ογβθηβ, υἱ ρμοβ5ἰΐ βοίδϑιῃ ἰπἐυοῦὶ , " ΤΟΓΪΠΊυΓ ν ἰῃ- 

4} οἱ διά ἀγοδηὶ δ ἀϊξ, Τυπὶ νογοὸ γδροηία, πυ}}8 

δρογίδ δ ἢ! ἰδ ορβ, ἰῃ γίρα Πιιπιίηΐβ ἰδοθθδηξ βοπηἰπογέυϊ : 

ἀεϊπἀδ δηϊπιίβ γεοθρίϊ8 6 πιογίἰβ Πυοίϊθυ8 Θβοοπογυπί. 
Αάδὸ ἀϊνίῃδπι υἱπὶ ἰῃ 86 Αϑοϊθρίοἠοίυβ ᾿δΔροθαΐ, οἱ φυὶ- 

ἄδπι οογρογο δάΐδιυς ᾿υποία8. (117) ΟδΓο5 {Π|8η} ΓΟΡΙΟΠΘΙῚ 

ΑΡΟΙΠ Πἰδ 8:88 Δρρϑ!]ααπί, Αβοϊθρίοἀοίυϑ ἱκίτιν φιυυπὶ ἃὉ 

8015 Αρ[Ιγο(ἰβίδά δι γουογίδγεϊιγ.,, 5ο] αὐ ΐ θη ἰδῆ οοοίάο- 

γαῖ, {Π|6 γεγο δἰδίϊπι ᾿πᾶπῈ ογίθπίθπι ἰδπ} ῥ᾽ ΘΠᾶπὶ Ὑἱ, 

αυδηαμδπ) ΠΟῚ Οβδοΐ ἴῃ βίψῃο, φυορὰ 6 ἀἰδηγχείγο βοΐ ορρο- 

δἰίυπι ογαΐ. ({|8) 56 ργοίθοίο δὲ (ᾶπς ἱπηδρίπομ ἀοϊον 
486: οπμηΐα δη(ίαμᾶ ἀοἰεί ποοδβοίίδ8. (119) ΑἸοχαπάγίηυς 

ογαΐ παίΐοῃμθ, ποὴ αἰαγίβ., φυοὰ δὰ ([υτίυμδϑ δι(ἰηοῖ , πδῖυϑ 

Ρδγεπίϊδυι8, δοχυΐα ργο 8 οἱ ρἰϊ8. (120) Ὧς 7Ζ8οοῦο π|6- 

ἀἴοο, φυΐ ργορίυδ αυδάοπη βεπαγα Αἰθχδηαγίηιβ αγαΐ, ἃ 

Ργϊποίρίο σέγὸ Ὀδιῆάβοῦ ογυῃάμβ, ἢ] 08 πγράϊεὶ, ηυἱ αιδ- 

ἀγαρί δ ΔΠΠ05 ἰπ Ἔχ ρογίεπίϊα Θομβαπιροογαΐ οἱ ρος (ογγᾶ- 

γα πὶ ΟΥΡῈΠὶ διὶ ἐχογοοπάδπι ρεγἤοϊ θη ἀΔΠ|4116 ἀγίδπ ρεγνᾶ- 

δῖ, αυίᾳυς οἱ Ζδουδυπι ἢἰΐυπη πιράϊοδπγ δγίοῃ (οἰ οιη 

ΔΠΏ08 ἀοουΐ!, 6 ος Φδοοῦο ἰβρὶυγ, υἱ οἱ 811}, πγίγδθ ἃ 

τυ] 8 αἰε!, νοϊυΐ φυοὰ δυάΐδηφ πη! ΐοζο οἰογηυϊδηΐοδα) 

(γοαυση( 8 ΟΠ 68 δηη 8,856 ἀδη!68, ἢο6 δχ βοΐο δυθηΐιι 

τυ ]]γοπὶ ἰϑίδπ) ρου 0.5 ἀοϑογίρθεγι ἑ, 488 6118 6556 [Ὁγπιᾶ, 

υΐὶ οοἷογ σογρογΐβ, φυ88 πηαμηιν]ο, αυΐψυο δηϊηΐ αἤδείι, 

((21) ΜΨαοοδὶ, ἱπᾳιυϊξ, 

Ρδίεγ ροϑδὶ πηι} 08 ρ6Γ ΟΥθ6 Δ Θγγογοβ γζδηί(ίυηι νϑηϊΐ εἰ 

4υὶ ᾳυϊάδι ργορίι8 ἃ ηἡδέιιγᾶ δυβυηί. 

Το ἢ 005 ἢδὲ γορρογὶξ 1} ἰῃ ἃγίθ ϑὺ8 ρογίθοϊε βοϊθηίθβ, ἢθς 

δ:ἃ δχ Ἔχμεογίθηςἰ., Ὑογυπη 6χ δ᾽ ογὰπ) ἀοοίγί ἢ ΠΟ βδῃδῃ - 

(68, 864 πυξδηίεβ : διηῦο υεῖο, οἱ ἢ! υ5 εἱ ραΐογ, ἱπιηρὶϊ 

49. 
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δέ, καὶ ὁ παῖς χαὶ ὃ τύς, ἀσεδέε ἤστην. (13) Ὅτι 
ἐχρῶντο χατὰ τῶν νόσων οὗτοι χαθαρσίοις πολλοῖς καὶ 

βαλανείοις, χειρουργεῖν δὲ σιδήρῳ χαὶ πυρὶ οὐ λίαν 
ἧσαν ἕτοιμοι, ἀλλὰ χαὶ τὰ μοθχηρότερα τῶν ἑλχῶν 

ὃ διαίτη κατηγωνίζοντο᾽ φλεδοτομίαν δ᾽ οὐ προσίεντο. 
(ι29) "ἔπειθεν ὁ Ἰάκωδος τοὺς πλουσίους ἰατρεύων βοη- 

θεῖν τῇ νοσούσν͵ πενίᾳ, καὶ αὐτὸς προῖχα ἰάτρευε, τῷ 
. δημοσίῳ μόνῳ ἀρχούμενος σιτηρεσίῳ, (4) Ὅτι φησὶν 
ὃ συγγραφεύς" εἶδον εἰχόνα τοῦ ᾿Ιακώῤου ᾿Αθήνησι, καί 

10 μοι ἔδοξεν ὃ ἀνὴρ εὐφυὴς μὲν οὐ πάνυ εἶναι, σεμνὸς δὲ 
᾿χαὶ ἐμδριθής, (120) Οὗτος δὲ ὁ Ἰάχωόδος Πρόκλῳ νο- 

σοῦντι, ἐν Ἀθήναις διατρίδων καὶ θαυμαζόμενος, προσέ- 

ταξεν ἀπέχεσθαι μὲν χράμδης͵ ἐμφορεῖσθαι δὲ τῶν μα- 

λαχῶν' ὃ δὲ χατὰ τὸν Πυθαγόρειον νόμον οὐχ ἠνέσχετο 

15 μαλάχην ἐσθίειν. (136) ἮΝν δὲ ὃ ̓ Ασχλυπιόδοτος οὐχ 

ὁλόχληρος τὴν εὐφυίαν, ὡς τοῖς πλείστοις ἔδοξε τῶν ἀν-- 

θρώπων, ἀλλ᾽ ἀπορεῖν μὲν ὀξύτατος, συνεῖναι δὲ οὐ λίαν 
ἀγμίνους, οὐδὲ αὐτὸς ἑαυτῷ ὅμοιος, ἄλλως τε καὶ τὰ 
θειότερα τῶν πραγμάτων, ὅσα ἀφανῇ χαὶ νοητὰ καὶ τῆς 

20 Πλάτωνος ἐξαίρετα διανοίας. Πρὸς δὲ τὴν Ορφιχήν 
τε χαὶ Χαλδαϊκὴν τὴν ὑψηλοτέραν σοφίαν,, χαὶ τὸν 
χοινὸν φιλοσοφίας νοῦν ὑπεραίρουσαν, ἔτι μᾶλλον ἐλεί- 

πετο, [Πρὸς δὲ φυσιολογίαν τῶν χαθ᾽ ἑαυτὸν πάντων 

ἦν ἐρρωμενέστατος " ὡσαύτως χαὶ ἐν τοῖς μαθήμασιν, 

28 ἀφ᾽ ὧν χαὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα τὸ μέγα τῆς φύσεως ἀπη- 
νέγχατο χλέος. ᾿Εν τοῖς περὶ ἠθῶν δὲ καὶ ἀρετῶν ἀεί 

τι χαινουργεῖν ἐπεχείρει, καὶ πρὸς τὰ χάτω χαὶ τὰ 

φαινόμενα συστέλλειν τὴν θεωρίαν, οὐδὲν μὲν, ὡς ἔπος 

εἰπεῖν, τῶν ἀρχαίων νοημάτων ἀποιχονομούμενος, 

80 πάντα δὲ συνωθῶν καὶ χατάγων εἰς τήνδε τὴν φύσιν τὴν 

περικόσμιον. (127) Ὅτι εὐφυέστατος ὁ Ἀσχληπιόδοτος 
περὶ μουσικὴν γεγονώς, τὸ ἐναρμόνιον γένος ἀπολωλὸς 
οὐχ οἷόςτε ἐγένετο ἀνασώσασθαι, χαίτοι τἄλλα δύο 

γένη κατατεμὼν χαὶ ἀναχρουσάμενος, τό τε χρωμα- 
86 τιχὸν ὀνομαζόμενον χαὶ τὸ διατονιχόν. Τὸ δὲ ἐναρ- 

μόνιον οὖχ εὗρε, καίτοι μαγάδας, ὡς ἔλεγεν, ὑπαλ- 

λάξας καὶ μεταθεὶς οὐχ ἐλάττους εἴχοσι καὶ διαχοσίων. 
Αἴτιον δὲ τῆς ἡ εὑρέσεως τὸ ἐλάχιστον μέτρον τῶν 

ἐναρμονίων διαστημάτων, ὅπερ δίεσιν ὀνομάζουσι. 
τυ Τοῦτο δὴ ἀπολωλὸς ἐκ τῆς ἡμετέρας αἰσθήσεως χαὶ τὸ 

ἄλλο γένος τὸ ἐναρμόνιον προσαπώλεσεν. (128) Ὅτι 

Ἰαχώῤῳ τὰ κατὰ τὴν ἰατριχὴν μαθητευθεὶς ὃ Ἀσχλη- 

πιόδοτος, καὶ χατ᾽ ἴχνη βαίνων ἐχείνου, ἔστιν οἷς καὶ. 

ὑπερεβάλετο. Καὶ γὰρ καὶ τοῦ λευχοῦ ἑλλεθόρου 

45 πάλαι τὴν χρῆσιν ἀπολωλυῖαν χαὶ μηδ᾽ ᾿Ιαχώδῳ ἀνα- 

συϑϑεῖσαν αὐτὸς ἀνεχαίνισε, καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἀνιάτους νό- 

σους παραδόξως ἐξιάσατο. (129 Ὅτι ὁ ̓ Ασχληπιόδοτος 

τῶν μὲν νεωτέρων ἰατρῶν τὸν Ἰάχωδον μόνον ἀπεδέχετο, 

τῶν δὲ πρεσδυτέρων μετὰ τὸν Ἱπποχράτην Σωρανὸν 

ου τὸν Κίλικα τὸν Μαλλώτην. (30) Τοιγάρτοι καὶ ἀπετέ- 

λεσεν ὃ ̓ Ασχληπιόδοτος τὴν Δαμιανὴν αἰδημονεστάτην 

καὶ παρὰ λόγον οὖσαν, τὴν ἑαυτοῦ γαμετήν, ὑψηλό- 

φρονα χαὶ ἀνδρόθουλον εἰς οἰκονομίαν, ὥσπερ σώφρονα 

χαὶ ἄθρυπτον εἰς συμδίωσιν. (1 Ὅτι ἐν Ἱεραπόλει 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ ΒΙΌΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ͂. 
ογδηΐ. (122) {Ποραπίονγ ΕΠ δάτοτξυς πιοῦθος ρωγβλεισαινσι 

τὴ} {|5 οἱ δ᾽ δὶς, ἐπ οἰ Γυγρὶδ Ὑ6ΓῸ ἔογγο ἰσοαυε ΒΟ δὲ- 

τοάυπ) ογδηΐ ργοπιρίϊ, δορὰ οἱ ργαν βοὶπδ ὑ]οδγα ἀξερῖδ πὸ. 

ρογαῦδηΐ : υδηᾶγυῃ δου βουδὸ γερυάδἑδθδηί. (12.) Ὠέτίδο 

8582 85 ὅδοοθι5 ἰιογίδίυϑ 6εἰ, υἱ ρδυρεγίθυς δερτοίδαδσε 

ορδ (ὀγγοηΐ, οἱ 'ρϑδ ἢ}}8 πιογοδὰθ βδδηδθδί, μοβέϊοο οἱδ. 

(επέι5 δἰἱρεπάϊο. (124) Αἰΐ δυσίογ, υἱάϊβξε δὲ. Αἰβειβὲε τὸ- 

ἰυδηὶ ΖΔοοδὶ, οἱ γἱδῦῃι 6586 δἰ δὲ θη δάπιοάσσα ἱπρενόσσαι 

ᾳυΐϊάεπι Πομλΐποτι, ΒΟΥ ΘΓΏ ἢ ἰδιηθῃ δίας ργνεσα. (125 Ηκ 

ψδοοδιι Αἰ οηΐ8 οὔπὶ δα πιίγαιίίοως οοιμπηογδέὲτε Ῥτοχὶαα 

δορτοίυπι σΌΓΔΩΒ [ι1581} Δ ογδπηῦε δαί βογε, 8} ὙῈ δυέκαι 

γνοϑεὶ : ἢΐο Υ6ΓῸ ΡΥ ΙδροΓῶΣ ἴεξα υἱ πηδίνδιη οοσιδδοσγε ὃ 5 

ἰπιρείγαγο βοη νοίυϊ!. (416) Αδεἰερίοἀοίιβ Βοεὶ ὀαβαίδο '᾿.- 

δοπίοβυβ ογδῖ, υἱ πὴ} 118 ποιιἰηϊθας νἰξετ 65, βοιὰ δ ἀπὶε. 

ἰδηάσπι ααϊάδαι δου(ἰδδπγ05, δὰ ἰη(Ε}Πἰροπάάτι ὙετῸ 8 δὲ 

τηοᾶάυπι 50 ]6Γϑ, ὩΘα 06 ἰρ56 δι] 5:πλ}}}5, ργαρϑογίἐσ ἴ8 ἀϊτία 

τηδρῖ5 γοθι5, συφαυθ ΟὈβοῦγος οἱ ἐπί ο Προ πεϊδ σαρόευδς αἱ 

ΡΙαἰοηίβ δοη θη ὀχοηιρίθθ. ἴῃ ΟΥρ σᾶ τόσο Οδιμλδίοδχες 

ΒΟδ]ϊπλίογα ἀοοίγίηδ, αὐδαυὰ οομπιποι ροθορδοίαι 

ὶ οδρίυπ) ὀχοράογεί, πη8 515 οἰἰδπι ογδὶ ἰηξεγείογ. Αἱ ἐπ μόγωσε 

οἴ 01} βιι} 5860 }}}} ογαὶ ἀοοί 55: Π105 : 8᾽ οἰ ον οἱ ἐδ παπέβρα, 

ἀπά οἱ ἰπ 8118 πηᾶρηᾶπι ἱπσοηϊ; ρ]ογίδπι οομβοουΐω 6. "α 

τηογϑ]! μὲ] οϑορ ἷδ οἱ φυῶ ἀδ νἱγία 5 οδέ,, οσο μὸΣ ποτοῦ 

φυϊὰ ἱπνεοηῖγα οἱ σομιομρ] αἰϊοπεπι δὲ ἱπίεγιίοσα τεσθδδσιν 

ἰγδίιογα οοπδυδίυγ, πἰ π}} αυϊάοιαι, υἱ ρδυεὶς ἀϊολπαν, δὰ δδί:- 

αιιῖβ οορ ἰδιϊοηΐθυ8 ἴα υδῦπι δυυπὶ οοηγεγίεξας,, σοὰ ἀσδὸ 

ςοηδοηβδηβ οὲ δὲὰὲὰ ἰδῆς ᾿υπάδηδπι, δίογδιι γοάεγεβα. 

((27) Νδίιιϑ δὰ ανυκίοδηι ΑΞϑοϊορίοἀοίυς, ἀορεειξξέισαι ἔδαθεα 

Θηδιτηοηΐιτη βοῦῦβ ποη ροίυϊΐ, γενοῦᾶγε, σΖυδι δα "Ὸ- 

Ἰίφυδ ἀυο φεπεγᾶ γεβοϊπα οτεῖ οἱ γεργρεγεῖ, οἰ γοιβδιίχαα 

φυοὰ τοοδίυγ οἱ ἀϊδίοπίουπι. Ἐα)δγπιοοΐαπι τετο 568 

ἰηνοηϊξ, συδηινῖϑ πιᾶρδάεβ, υἱ ἀϊοεῦαῖ, ποναγὶὶ εἰ μβοὸ 

ποίη φυδ υἱείπἰ εἱ ἀιιοοηῖδϑ ἱπηπηπίδνεγιί. Οδιβεδ (ὰγ 

Ποῦ ἱπγοηίγοΐ πιϊηίτηδ οδὲ δδιιοηίοογυπι, ἰρἰεσυδήίοινο 

τπηθηϑηγᾷ, 4ιδπι ἀϊοδὶη ἀρρε δῖ. Ηξο ἐχ ποβῖγο ϑεῖο “οὐ. 

Ἰαΐα δἰπιι! οἰϊδιαι γοϊφιιυπι βοπυ5 Εηἰδιιποσίπο μεγράϊ. 

((28) Αβοϊορίοἀοίυ8 ἃ 7δοοῦο πιράϊοίπδ ἱπδι υἴαβ αἴψαε δὲ 

νορίϊρίαπι {Ππὶ δϑου 8 ἐπ Ποππυ}}18 ἰδτηεῶ εἰἴϊδπὸ σαρεῦνοῦ 

ονδϑί. Ναπι δυγίβϑιιπὶ οἰΐπι δἰ δὶ εἰ] οθογὶ ὑσ ποτε 

Ζδοοῦο του υΐυπι 'μθα ἰποιδιηγαν, εοοαὺς ἰπελδανς 

τποῦροβ ργδοῖογ Ἔχϑρθοϊδίίομοπι, ρεγβδηδυῖ. (119) Αϑ.2-- 

ρἱοάοίυβ πυλ!ῖπν 6 γοοθπίϊογίδυβ πιϑὰϊοῖβ ρεδεῖες ὅδουῦαι 

ργουαθδὶ, δχ δηϊᾳυϊοεῖθυδ ρμοοὶ Ηἰρροογδῖοδε ϑογιανια 

Οἰίοοαι Μαϊοίθη. (130) {1240}. 6 υχογέῖι δθ δε ἔλοθασκρῃ 

Αβοϊορίοἀοίυ5, φυυπν ρμυνοἰδδῖπιδ 65ϑεὶ τοὶ ρεδεῖες δροδεπαι͵ 

τιϑαπδηίπιδι γε ϊϊξ υἱ τ ϑαας ἰῃ δἀπιϊοϊσίγυδ τὸ ὡ- 

τηἰ ἰδυὶ οοηβ}}}}, υἱ εἰ πιοἀοβίδπι εἰ ἰῃ οοπουείυδϊας σπαὶ- 

ποηίοπι. (31) Ηΐεγᾶροὶ! ἴῃ ΡΙΓγρία ἰοηριυτι ἐεαὶ Δροὲ- 



ΌΑΜΑΒΘΟΙΙ ΥἹΤΑ ΙΒΙΡΟΒΙ. 

τῆς Φρυγίας ἱερὸν ἦν ̓ Απόλλωνος, ὑπὸ δὲ τὸν ναὸν χα- 

ταβάσιον ὑπέχειτο θανασίμους ἀναπνοὰς παρεχόμενον. 
Τοῦτον τὸν βόθρον οὐδ᾽ ἄνονθθέν ἐστιν ἀχίνδυνον οὐδὲ 
τοῖς πτηνοῖς τῶν ζώων διελθεῖν, ἀλλ᾽ ὅσα χατ᾽ αὐτὸν 

δ γίνεται, ἀπόλλυται. Τοῖς δὲ τετελεσμένοις, φησί, 
δυνατὸν ἦν χατιόντας χαὶ εἷς αὐτὸν τὸν μυχὸν ἀδλαθῶς 

διάγειν; Λέγει δ᾽ ὃ συγγραφεὺς ὡς αὐτός τε καὶ 
Δῶρος ὁ φιλόσοφος, ὑπὸ προθυμίας ἐχνιχηθέντες, χα- 

τέδησαν τε χαὶ ἀπαθεῖς χαχῶν ἀνέῤδησαν. Λέγει δὲ 
ἴω ὃ συγγραφεύς, ὅτι τότε τῇ ᾿ἱεραπόλει ἐγχαθευδήσας 

ἐδόχουν ὄναρ ὃ Ἄττης γενέσθαι, καί μοι ἐπιτελεῖσθαι 
παρὰ τῆς μητρὸς τῶν θεῶν τὴν τῶν ἱλαρίων χαλουμένων 
ἑορτήν ὅπερ ἐδήλου τὴν ἐξ ἅδου γεγονυῖαν ἡμῶν σω- 
τηρίαν. Διηγησάμην δὲ τῷ Ἀσχληπιοδότῳ, ἐπαν- 

16 ελθὼν εἰς Ἀφροδισιάδα, τὴν τοῦ ὀνείρου ὄψιν. Ὁ δὲ 
ἐθαύμασέ τε τὸ συμθεδηκός, καὶ διηγήσατο οὐχ ὄναρ 
ἀντὶ ὀνείρατος, ἀλλὰ θαῦμα μεῖζον ἀντὶ ἐλάττονος. 
ΝΝεώτερος γὰρ ἔλεγεν εἰς τὸ χωρίον ἐλθεῖν τοῦτο, χαὶ 
ἀποπειραθῆναι αὐτοῦ τῆς φύσεως. Δὶς οὖν καὶ τρὶς 

20 ἐπιπτύξας τὸ ἱμάτιον περὶ τὰς ῥῖνας, ἵνα, κἂν ἀναπνέη 

πολλάχις, μὴ τὸν διεφθαρμένον χαὶ λυμαντιχὸν ἀέρα 
ἀναπνῇ, ἀλλὰ τὸν ἀπαθῇ χαὶ σωτήριον, ὃν ἔξωθεν εἰσή- 
γαγε περιλαθὼν ἐν τῷ ἱματίῳ, οὕτω πράξας εἰσήει τε ἐν 
τῇ καταδύσει, τῇ ἐκροῇ τῶν θερμῶν ὑδάτων ἐπαχολου- 

450 θῶν, ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ἀδάτου μυχοῦ, οὐ μὴν εἰς τέλος 
ἀφίκετο τῆς χαταδάσεως ἣ γὰρ εἴσοδος ἀπερρώγει πρὸς 

βάθος ἤδη πολὺ τῶν ὑδάτων, καὶ ἀνθρώπῳ γε οὐ δια- 
δατὸν ἦν, ἀλλ᾽ ὃ χαταιθάτης ἐνθουσιῶν ἐφέρετο μέχρι 
τοῦ πέρχτο. ὋὉὉ μέντοι ᾿Ασχληπιόδοτος ἐχεῖθεν 

80 ἀνῆλθε σοφία τῇ αὑτοῦ χαχῶν ἀπαθής. ᾿Αλλὰ χαὶ 
πνοὴν παραπλησίαν ὕστερον τῇ θανασίμῳ ἐχ διαφόρων 
εἰδῶν κατασχευασάμενος ἐμηχανήσατο. (132) Χωρὶς 
τὰ φιλοσόφων καὶ τὰ τῶν ἱερέων δρίσματα, οὐδὲν ἧττον 
ἢ τὰ λεγόμενα Μυσῶν χαὶ Φρυγῶν. ᾿Αλλ ὅμως 

25 ὃ Πατρίχιος ἐτόλμησε, παρὰ νόμον τὸν φιλοσοφίας, ἐπὶ 
ταῦτα ῥυείς. (133) Ἢ δὲ ἔφη, ἐγὼ χωρῖτίς εἶμι καὶ 
ἄγροικος. (134) ᾿Αλλὰ διχναστὰς ἀπὸ τοῦ ὕπνον χαὶ 

διαγκωνισάμενος ἐπὶ τοῦ σχίμποδος ἔφη. (135) Ἀστεῖός 
τε ἦν χαὶ εὐόμιλος, οὐ μόνον πρὸς τὴν σπουδάζουσαν, 

4ὦ ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν παίζουσαν ἐνίοτε συνουσίαν, ὥστε χαὶ 
ἥδιστος ἐλ τοῖς πλησιάζουσι πρὸς τῷ ὠφελίμῳ. 
(126) Τὸν θεὸν προὐχαλεῖτο ἐπὶ πάθει περιωδύνῳ τῆς τῶν 
ὀπισθίων ὀχετῶν ἀφέσεως. (137) ᾿Επίτεχα οὖσαν τὴν 
γαμετὴν συνεπῆγεν. (138) ̓ Επὶ τῆς χλίνης ἀναχειμένῳ 

45 ἐξαπίνης τὴν Δίχην ἰδεῖν συνέδη, λαμπρὰν κόρην, εὔζω- 
νὸν, χολορὸν χιτῶνα μηλινόχρουν ἀνεζωσμένην, πορφυ- 
ροῖς πλατέσι σημαδίοις χεκοσμημένον, ἀναδεδεμένην μὲν 
τὴν χεφαλὴν ἀναδέσμη,, γυμνὴν δὲ περιδολαίου, βλοσυ- 
ρόν τι δρῶσαν καὶ συνωφρυωμένον, οὔτι γε πρὸς αὐτόν, 

60 ἀλλὰ πρὸς τὴν εἴσοδον. (139) Ὅτι ᾿Ασχληπιόδοτος ὃ φι- 
λόσοφος, ὁ Πρόχλου μαθητύς, ἐν σκότῳ βαθεῖ γράμματά 
τε ἀνεγίνωσχεν, φησίν, ἄνευ φωτὸς χαὶ τοὺς παρόντας 
τῶν ἀνθρώπων διεγίνωσχε. (10) Κεφαλὴν γοῦν ποτε 
δρακοντείαν ἐν Καρίᾳ εἰς ἀγρὸν πεσοῦσαν Πυθέου τοῦ 

88 

Ε[ηἷ8, 80} δοαιθ βρεϊιηςᾶ ᾿δοοραί ἰοΕΠ 6 ΓῸ5 θάθης δρίγίίυς. 

Ηδης Π66 δι!ροΓηθ ἰἰοοί η6 ΔΥΪθι8 4υϊάθπι) ἰγδιηϑῖγα βίης ρογὶ- 

ου]ο, δοα χυξούπαια ας δοοράμηί δηϊηδ)α πιογίυηίιγ. 

Αἱ ἰηἰεἰδξ 8, ἱπαυϊξ, ἀεθοοπάδγα ᾿ιᾶπο ἴῃ βραϊυῃοδηι ᾿ἰςοθαὶ 

ἶῃ ὁδαυθ 8'ῆ6 υἱ]ἱδ ποχᾷ ἄἀορέγα, Βοίογί δυοίογ 86 οἱ 

Ὀοευηι ΡΝ βοθορίναιη εὐμία ἰδία οἀρίοβ. ἱπίγϑδβα οἱ 1185908 

ΟΡΓΘδ5098 6886. ἨΐΟΓΔΡΟΙΪ, δἰἷΐ, ἔυ πο ρογηοοίδηβ ΡῈΓ 80Π)- 

πἰυπη νἱάθθδγ 6856 Αἰ(ἰ8, τ} 46 ἃ πηδῖγα ἀδογι πη (ἐβίυηι, 

ς φυοὰ ἱπὐϊςσαραῖ 

88 [01 ποδί γυ πὶ ΔῸ ἰῃ (6Γ'8 γ᾿ . Ἐονοῦβιιβ ἰίδαυ 6 ΑρἢΓΟ- 

ᾳυοὰ Ηἰϊαγογυπι ἀϊοίξαγ,, Τα ον θαίυγ 

ἀἰδίδ 6 πὶ παγγαυνΐ Αδοϊθρίοάοίο νἱβυηι βοιηηὶϊϊ, 1116 ὙΘΓῸ Γὸ 

οδοίυγμαοίδοίι! ΠΑΓΓΑΥΪ ΠῊΪΠ} ΠΟ δοπιπίυΠὶ ΡΓῸ βοπηηΐο, 5οι] 

[878 πιΐγδου πὶ ΓΟ τηΐπογο. Ὠϊοοθαΐ οηἰπὶ 86 δάδις }ι- 

γοηΘη ἰυη ὧι Ἰοσῖπι Ὑθηΐἶδ86,, 671186}16 ὨδίΓᾶΠ| ΘΧΡ]ΟΓΆ596. 

88 ἰίδᾳυθ ἰἐγυθ γαϑίθ παγίδυβ οἰγουμῃρὶοδία, πα, δἰ γοὸ- 

βρίγαγεί βδϑβρίῃ5, εογγυρίυπι ποχίυπηαιια, 86 ἰηίοβγυπι δἴ48. 

βδυἱάγοη ἰΔυγίγοί δογοῖ), 46η1 αχίγ ἤδθοι δἀἀυχογαί ἰῃ 

γοϑία ΘΟ Ο]υ.5.}Π), ἰΠσΓΟ85118 ἰΠ Βρ6  σΠ0Δηι δοουηάυπι ο8] (8 - 

ΓΌΠῚ Δ] ΠΔΓΙΠὶ βοδίυγί αἰ θη ἸοΟΠρ βϑϊ 6 ἰηνἱδηὶ γογαρίῃθηι, 

αιιδηαυπ) ΠΟῚ δὰ Πη6Π) 5406, μΟΓΙΏΘη51.5 6ςἴ : νἱᾶ θη ΐ 

Ὀγεροὶρ δαί ἰῃ Δ411886 Ῥγοί ἢ ἰ85:Π|88, ΡῈ Γ 4085 ΠΟῚ ογαΐ 

Ποπλὶπὶ ἐγαηϑἰ 8, ὙΘΓΙΙΠῚ ἀΘΘΟΘΠ50Γ 880ΓῸ [ΠΓΟΓΘ σΟΓΓΟΡίυΒ 

δὰ πο πὶ 084116 Ροῃοίγαυθαί, Αδοϊερίοἀοίυβ εἰ βαρ οη ἃ 

δι18ἃ ἱποο υπ}}8 Πἶηο οΥδδὶ!, βοὰ οἱ ροβίϑα ερί γίίυι ᾿Ἰο8}} 9; - 

ΚΠ 6 ΠῚ 6 ΤΑ ΓΙ ἰδ δροοίθθυ8 γϑοοπάυπι Θχοορίίαν!!. (432) 56οτ- 

8'π| δηί ΡΠ ]ΟΒορἤογυπι βδοογἀοξιηαυο ἤηεβ, ἢ ἢ} 6605 ἃς 

φυοὰ ἴῃ ρτγογογθῖο οϑί, ΜΙ γβογυ δίχυθ Ρ]ιγυριπι. 56 ἃ (Δ ηηοη 

Ραϊγίοἷυ8 8.808 [ι} δοάφῃ σοηΐγα ἢ] Οϑορ ογι πὶ ἀδογοία 

ρογβογο. (33) Ουδράδηι ἀἰχίί : 650 ἀσγοβί!β οἵ γυβίϊοδ βυπ). 

((34) 5θὰ βυγβδηβ 6 δοΙΏΠο οἱ ἱπηΐΐθηβ ἰπαυδ 508 Ὀ 6110. 

((35) ὕνῦϑημϑ οἱ οοπικὶβ ογαΐ, βοῇ 5010} ἰῃ βογίο, 86 δἰ ὰ πὶ 

ἰῃ ἰοουϊαγὶ ποπηυπαυδπι ΟΟἰΪο4ιΐο, υἱ οἱ ᾿υοπηα ἰδ }5 

οὐὑπὶ 4φυΐθυ5 νογβδγοίυγ, οὐπὶ υἱΠΠ|{4ἰ6 ο5ϑεῖ. (36) δου 

ἰῃνοοδυδί ἰῃ ρσγανὶΐ μαογί 0}]0 ,..........ὁὸ (32) ὕχογοαι νἱ- 

οἰηδπὶ ραγίυϊΐ υπᾶ δἀυχίξί. (438) 1π ἰοεῖο δεβηίὶ οοπίρι! 

“Π} 6 νοϑιϊσίο 7 υϑι{{|8π νἱάογα, ἐργορίδη μι! διη, ἐχροθί- 

ίαπι, ουτγία (υηΐοᾶ [υἱοὶ οοἹοτγὶΒ οἱ ρυγρυγοὶβ οἰᾶνὶβ ὀχδίδη(," 

θυς9 ἀοεογδία, ἐδρι νἱ(8 οἰγουπινο υἱδηι, (ον Ταγοπίοτη, 

γυ] τυ πουη  }ϊ δουθγο οἱ οοηΐγδοία ἰγοηία, ἢθπ δὰ ἰρδυπ), 

86 δὰ ἱπέγοϊίϊυπι. (139) ΑΞβο!ερίοἀοίυ5 μι ]οβορίνι8, Ῥγοοὶὶ 

ἀἰδοίρυιβ, ἰὰ βυπηπιῖ8 ἰομαῦτγί8, ἱπαιμὶ,, πα ἰυπηίηα Ἰοαὶΐ, 

ΘΟΓΔΠΊΠΠ6 ργωβθηΐ68 ΠΟΠΠ08 ἀΐρπον!. (110) ΑἸΙαυϑπάο 

ἰίλφυς ἰπ δία αἷΐ 86 οἂρυΐ ἀγδοοιΐδ 'Ώ δργυπὶ ΡΥ ΠιΟδΣ 
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Καρός, ἐνεχθεῖσαν δὲ αὐτῷ τῷ [Πυθέᾳ,, καὶ αὐτὸς ἔφη 
θεάσασθαι μέγεθος οὖσαν ταύρου μεγίστου χατὰ χε- 
φαλήν. Ἰδεῖν δὲ τὸν Ἀσχληπιόδοτον χαὶ ζῶντα δρά- 

᾿χοντὰ μετέωρον ἐν ἀέρι συννεφεῖ πεπηγότα χαὶ συνει- 

.8 ς 

45 

λημμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ἐν τῇ πυχνότητι τῶν 
νεφῶν ἀχίνητον ἑστῶτα, ὅσον δὴ χοντόν τινα μέγαν 
ἀποτεταμένον, ἰδεῖν τε τοῦτον, καὶ ἐπιδεῖξαι χαὶ τοῖς 

παροῦσι, πυχνωθέντων δὲ ἐπὶ μᾶλλον τῶν νεφῶν ἀφα- 
νισθῆναι τὸ θηρίον. (4) Ὅτι ὃ διάδοχος ᾿]ρόχλου, 

φησίν, ὁ Μαρῖνος, γένος ἦν ἀπὸ τῆς ἐν ]αλαιστίνη 
Νέας πόλεως, πρὸς ὄρει χατῳχισμένης τῷ Ἀργαρίζῳ 
καλουμένῳ. Εἶτα βλασφημῶν ὃ δυσσεδής φησιν 
ὃ συγγραφεύς, ἐν ᾧ Διὸς ὑψίστου ἁγιώτατον ἱερόν, 

ᾧ χαθιέρωτο "᾿Δόραμος ὃ τῶν πάλαι ᾿Εδραίων πρό- 
Ἴονος, ὡς αὐτὸς ἔλεγεν ὁ Μαρῖνος. Σαμαρείτης οὖν τὸ 
ἀπαρχῆς ὃ Μαρῖνος γεγονὼς ἀπετάξατο μὲν πρὸς τὴν 
ἐχείνων δόξαν, ἅτε εἰς χαινοτομίαν ἀπὸ τῆς Ἂ δράμον 
θρησχείας ἀπορρυεῖσαν, τὰ δὲ “Ἑλλήνων ἠγάπησεν. 
(ι.2) Ὅμως φιλοπονίᾳ τε καὶ ἀτρύτοις πόνοις ἐγχείμενος 
εὐφυεστέρων ἤδη πολλῶν χαὶ τῶν πρεσδυτέρων χατέ- 

χωσε δόξας τῷ ἑαυτοῦ ὀνόματι ὃ Μαρῖνος. (143) Οὐχ 
εἴα δὲ αὐτὸν ἐρωτᾶν ὁ ᾿Ισίδωρος ἀσθενείᾳ σώματος 
ἐνοχλούμενον, εὐλαδεία τοῦ ὀχλώδους. (141) Πλὴν ὅ 
Μαρῖνος ἐξ ὧν τε διελέγετο καὶ ἐξ ὧν ἔγραψεν (ὀλίγα δὲ 
ταῦτά ἐστι) δῆλος ἦν οὐ βαθεῖαν αὔλαχα τῶν νοημάτων 
χαρπούμενος, ἐξ ὧν τὰ σοφὰ βλαστάνει θεάματα τῆς“ 

τῶν ὄντων φύσεως. (1:45) Ὁ ἄριστος ἡγεμὼν Πτολεμαῖος 
τῆς ἀστροθεάμονος ἐπιστήμης. (146) Τὰ ἀρέσκοντα τοῖς 
ἐξηγηταῖς ἀπεγράφετο, εἰς τὸ τῆς λήθης γῆρας, ὡς ἔφη 
Πλάτων, ὑπομνήματα χαταλείπων ἑαυτῷ χαὶ ἀποθη- 
σαυριζόμενος. (47) Καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀπορροὴν βλέ- 
πων ὃ [Πρόχλος ἐδεδίει περὶ τῷ νεανίσχῳ. (48) Ὁ τοί- 
νυν τεθνηχιός, ὃ εὐτυχὴς οὗτος νῦν, ἢ ψυχή φημι καὶ τὸ 
τῆς ψυχῆς εἴδωλον, παρέστη μοι ἀναφανδὸν ἐπὶ τοῦδε 
τοῦ σχίμποδος ἀναχειμένω. (149) Ἀπιστεῖν δὲ οὐ δίχαιον 
τῷ λόγῳ βεδαιουμένῳ θέα τε ἐναργεῖ τοῦ χορυφαίου 
σοφοῦ χαὶ ἀχοῖ! προσφάτῳ τοῦ δευτέρου μετ᾽ ἐχεῖνον 
πρὸς ἀλήθειαν, καὶ ἔτι τῷ τρίτῳ βήματι καὶ εἷς ταύτην 
χαταδεθηχότι τὴν συγγραφὴν ὑπὸ τῇ φιλαλήθει που πῇ 

40 τῆς ἑυῆς ἀγγελίας. (120) Καὶ ὁ Πρόκλος ἐπεδίδου ταῖς εἰς 

4 

Ὁ 

αὐτὸν ὁρώσαις ἕλπίσι μηδὲ τὸ τοῦ Πλάτωνος ἀτιμάζειν 
ἀξίωμα, μηδὲ τὴν ᾿Ιαμδλίχου χρίσιν, μηδὲ τὴν Πλου- 
τάρχου χατανωτίζεσθαι, μηδ᾽ αὖ μεῖζον φρονεῖν τῆς 
χοινωφελοῦς προαιρέσεως. Ἀλλ᾽ ὅσῳ ηὔξετο τῆς δια- 
δοχῆς τὸ μέγεθος ἐν τῷ λόγῳ, τοσούτῳ μᾶλλον ὃ Ἰϊσί- 
δωρος πρὸς τὴν πειθὼ συνεστέλλετο μεῖζόν γε ὃν ἣ 
καθ᾽ ἑαυτὸν ἄρασθαι φορτίον. (ι51) Δεδιὼς δ᾽ ὁ Πρόχλος 
περὶ τῇ Πλάτωνος χρυσῇ τῷ ὄντι σειρᾷ, μὴ ἡμῖν ἀπο- 
λίπη τὴν πόλιν τῆς ̓ Αθηνᾶς. (51) Δεδιὼς δὲ ἐπὶ τῷ Μα- 
ρίνῳ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν. (153) ̓ Αληθινὸς 
ἔρως ἐμφυτεύεται φιλοσοφίας " καὶ πάντα γηγενῆ δεσμὸν 
ἀπορρήξας, ἐλπίδας τε πάσας ὁμοῦ τιμῶν τε χαὶ χρη- 
μάτων χαταπατήσας, ἀφιχνεῖται Αθήναζε,. (154) Ἀλλά 

γε τοιοῦτος χαὶ ὃ φιλόσοφος ἱστορεῖται Ζηνόδοτος παι- 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΒΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ͂. 

Οδγὶς ἀοίδρδιμ οἱ δὰ 'ρδυ ΡΥΓἘἸο8π) δ᾽ ἰδίσπι πηορη εν ϊο 

τοδχίτηΐ ἰδυγίηἰ οδρ᾽ {6 νἱ 696. Βοίεεί οἶδ Αδεϊοριοἀοίυπι 

Υἱ 586 υἱνύτ ἀγδοοῦθηι 5.0 πηθῖὶ ἰῃ δογα γα ίεσ οἷ ἃ 

τρηίο σογγορίιπι πυθὶυυ5 οοπάἀοηϑ8δι}86 ᾿πμΟὈ Ἐπὶ εἶδες, 

δ ἰπδίδι πιορηὶ ὁοηίὶ οχίοπδυμπι. Ηυπςο ἰίδαυο οἱ Ὑμδθε 

δείδη (δι δα}}6 πηοηδίγαδδο, συ ηυ6 υῦο5 πηδρῖο πιϑρίεηος 

ΘΟΒΣ ρΡΑΓΘΠ ΌΓ, ἰδγδπ) οὐδῆιδθο. ((4|{) Μδείπυδ, ᾿ἱπαυΐ, 

ῬγΟΟΙΪ βυοοδδβϑοῦ, ζοηῦβ ἀπορῦδί ἃ ΝοδροῖἹ Ῥδ᾽ πο 35 δὰ 

πιοηΐοπι Αὐράγγζυπ) οομάϊΐα. οίηάα σοηγ οἶδ ἱπομόπο 

ἰπαυϊ ἢΠ|6 δογίρίον δά : ἰη φυο πιοῃία ΖΦοΥῇβ δυ γι 5σδοσὰ" 

(ἰσϑίαγυπι ἰδιῃρὶυ πὶ οϑὲ, ουὐἱ ΑὈγδΔ δι) δηϊ χυογυῦι δ υνάξο- 

τὺ) δίδγυιϑ βδογαίυβ [υἰϊξ, υἱ θαι αἀἱσοῦδὲ Ματγίημς. 52- 

πιδιϊ[δηι}8 φυῦπ) ὀεβϑοὶ οτὶρὶηθ Μδγίδυβ, δογπι ορίδίοθεις 

᾿γερυάίανί, απ δοὶ δὴ ΑὈγδιιδηὶ ἐδογὶ8 'πΠ ποόύδε (ὉΎΤΏΘΙΣ 

ἀοσοηογαβϑοὶ, οἱ δὰ δϑη πὶ ἀοοίγίηδπι 56 οοαγνεογί. 

([42) εγυπίδηχεη ἰδθοτγὶ οἱ δβοίἀυἱβ εὐγίϑ ἱπουπαΐνοσς ταο]- 

ἴογυπι οἰδπ) ἰηφσοηϊοπίογιηι οἱ δηϊαιΐίογι πὶ α᾽ογίδιι 600 Βο- 

πεΐπο Μαγίπυδ ουβουγαν ϊ. (143) Νὴ ρογη ουδὲ νοεὸ ἢ στὰ 

Ιςἰἀοτυϑ εἰ οεγορᾶγο ἰη γι δία οογροεὶς Ἰδθογδηΐοει, 6 ἰοτ- 

Βδγοίυγ πηϑδίυδηβ. (44) Ε ἀϊοίίς ἰδπρθη εἰ δοεὶριἰς εἶπες (τως 

ποη δάπηούυπ) τ]ὰ βυηΐ ) δρρδγεῖ, βοὴ μεοΐιι:3Ἕἐδο ουδὲ 

οοσἰἰδίίοηυπι 5ΒΌΪΟΟ ΠΙ6556Π|Ὶ (δοῦσα, οχ υϊθοβ ΞδρέσηἝϊδ 

ΓΟΓυ πὶ πδίυγας ργοσογῃιηδηΐ δροοίδουϊα. (45) ΡΙοΙοαῶΡ:ς 

ορίϊ μηδ δδίγοποπ ΐοϑα 30 6 88 τηδρίδίογ, (46) ΡδΔεξίδ ἰα- 

ἰογργοίυπη ἰπ Γἰυγδιη βοηθοίΐυ 5 ΟὈἸ γἱοηοαι, υἱ δἷὶ Ρὲδίο, 

ἀοδοῦ δὲ γο ἱὩαθθη8 δἰδΐὶ οἱ οουύδηβ οοπιεηεείλγίος. 

(,(47) Ῥεοοίαβ νἱάδηβ ἰδίση ἀοἤαχυπι οογρογί5 δϑοίεβοειὶ 

τηοίυ!. (448) Ηἰο ἰρίίαγ πιογίυυδ, ἢυπο Ὀεδίας, δηῖσοδ, 

ἰηφυδίη, δηϊπΡ4 6 ἱπιδ30 δρογία πιἰΠ ἰπ ἢος βο 8 Ό 6} 10 86 - 

ἀσπίϊΐ δοι . (449) ὈΪΠιάοΓα δυΐθι ΠΟ μδὺ 65ΐ βεετηοὴὶ αἱ 

οἷδγδ ἢ] οϑορ ἱ ργποὶρὶ8 υἱδίοῃθ, οἱ γοοθηίὶ δ ἰδεῖς τοῖα 

δοοιηϊ ροσὶ ἰΠΠυπὶ (διηδ, οἱ ἰαγίΐο ἰηδυροῦ τοι σίο, 4υὸ 

ἰδῆς ἱπ βοερείοποπι ἀσϑοοηάϊ!,, δ} νογ (δ δἰυάϊοδδ 60- 

γυπι, αὐδὲ ηυπεϊδυιϊαιυβ, ἥδ οοπῆγιμδίο. ((50) Ῥγοοῖδὲ 

εἰΐδη) ογίδδίιγ, η6 δρ6 ὧδ ἴρθ0 οοποορίδ δ ἀυζοτεῖος, υἱ 

δυΐ Ρἰαίοηΐϊβ οοηῃίοιηπογοῖ δυοίοεϊδίοση, δι 1διυν δ ῤολεὶ 

Ῥ]|υἰδγοπίχυς Ἰυάϊοίαπ ἀσδρίοετγοῖ, δυὶ εἰΐδη) πιδίοεοδ διΐδιο 

δρίγυ8 οοποίρογοῖ χυδη οομπμηυπὶδ {85 ἰογτεῖί. οὶ 

400 τηδρὶ8 δυο δδείοηϊβ ὥγαυ 88 ἀΐοοπθο δυφοσδῖθε, 60 

τηδρῖ8 Ἰδἰοτυ8 βυδά θη, θ}}8 δυγθῖ ργεεῦεὈδί,, ασυοὰ κδ)08 

ο586ῖ φυδῆ) αυοά δυδίϊπογε ροβϑοί οὔυῦβ. ((51) ϑυϊοας 

γΟΓῸ ογᾶΐ Ργοοίυβ ἀ6 δυγοᾶ γούογα Ρ] ίοη δ εδίθωδ, ἢς βοδιὲς 

ὑγρὰ γοϊπαυογοῖ Μίπεγυθ, (152) 5011} εἰΐδπ) 46 Μὰ- 

Γίῃο ργορίογ οογρογὶβ ἱπἢγην δίοπ. (53) Ουυπὶ ΨΕΓῸ ρὲν- 

Ἰοϑορὶιἷα' δηγος ἱπαὶί08 οἱ δβδοῖ, οπγηὶ ἰθγγοῃο Υἱοῦ ϊο Δυγορίο, 

οπηηΐᾳη6 οποόγυπι δίπηυϊ Ὀοπογυθη0 δ 8δρὲ δοδοεῖίδ. Α1}6- 

88 γαηἶξ. (54) Ταὶϊ5 εἰΐδπ) Ζεποάοίυε ρἰνοδοραϑ ὥλϊπδο 

αἀἰϊείϊίυγ, φυὶ δοὶυ8 ἀἰχπυβ ᾿μΔ υδ εδὶ ἀοἰεἰαγαιι Ῥγοοὶϊ πα- 
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διχὰ τοῦ Πρόχλου χαλεῖσθαι μόνος ἀξιωθείς, ἐφ᾽ ᾧ δὴ 
καὶ τὰς υάλιστα ἐπεῖχεν ἐλπίδας. (150) Καὶ οὐχ ἦν τις 
ἄρα πρὸς αὐτὸν ἀλαζών, οὐδὲ σχαιός, οὐδὲ σοθαρὸς τὴν 
ἔντευξιν. (156) Τῇ τε ἐξ ἀρχῆς εὐγενείᾳ χαὶ τῇ μεγα- 
λειότητι τῶν τρόπων χαὶ τῇ περὶ λόγους διαφανεῖ σπουδῇ 
τε χαὶ ἐπιμελείᾳ. (137) Πρὸς γάρ τοι τοὺς ἄλλους τοὺς 
εἰς βουλὴν τὴν μεγάλην συγχαλουμένους οὐ μόνον τὰ ἄλλα 
διαφέρων ἄνθρωπος ἦν ὁ Θεαγένης, ἀλλ᾽ ἤδη τις καὶ 
φιλόσοφος. (ι66) Ἧ τῶν διαδόχων οὐσία οὐχ ὡς οἵ πολ- 

τὸ λοὶ νομίζουσι Πλάτωνος ἦν τὸ ἀνέκαθεν πένης γὰρ ἦν 
ὁ Πλάτων, χαὶ μόνον τὸν ἐν ᾿Αχαδηυίᾳ ἐκέχτητο χῆπον, 
οὗ ἣ πρόσοδος νομισμάτων τριῶν, ἣ δὲ τῆς οὐσίας ὅλης 
χιλίων ἣ χαὶ ἔτι πλειόνων ὑπῆρχεν ἐπὶ Ἰ]ρόκλου, 
πολλῶν τῶν ἀποθνησχόντων χτήματα τῇ σχολῇ χαταλιμ- 

15 πανόντων. (1:50) "Ηδη τοίνυν χρουόμεθα πρύμναν ἐπὶ 
τὸν λόγον ὃν ἀπελίπομεν. (160) Ὁ μὲν Ἀσχληπιόδοτος 
ἐκοσμεῖτο πᾶσι τοῖς τοῦ βίου λαμπροῖς, οἱ δὲ οὐδενὶ 
τούτων, οἱ προδεθλημένοι τὴν γαμιχὴν προδολήν, 
ἀλλὰ μόνον ἦσαν τῷ ὄντι φιλόσοφοι, ἐπ᾽ ἄκρον ἑκά-- 

30 τερος ἤχων, ὁ μὲν ἰθυθόλου φύσεως. ὁ ἐπὶ θυγατρὶ 
γαμύρὸς τοῦ μεγάλου ᾿Ασχληπιϑδότου Ἀσχληπιόδοτος, 
ὃς δ᾽ ἤδη ἐμνήστευεν, ἐπιμελοῦς ἀχριδείας, ὁ Ἰσίδωρος. 
(.σ1) Πηγὴ ἀναδίδωσιν ὕδωρ ἱερόν τε χαὶ εὕὔποτον. 
(162) “Ὥστε ποιητιχὸς ἀνὴρ ἔφη ἂν τὸ στόμα αὐτοῦ χαὶ 

35 τὸ ἄλλο πρόσωπον οἰκητήριον εἶναι αὐτῶν τῶν Χαρίτων. 
((63) Εἴ ποτε γὰρ χαὶ αὐτοί τινος ἠπορήθησαν. ἥεσαν αὖ- 
τίχα παρ᾽ αὐτὸν φίλοι παρὰ φίλον. (16) Ὃ ἸΙσίδωρος 
πολὺ διαφέρων ἦν τῆς Ὑπατίας, οὐ μόνον οἷα γυναιχὸς 
ἀνήρ, ἀλλὰ καὶ οἷα γεωμετριχῆς τῷ ὄντι φιλόσοφος. 

30. (165) Στερρὸς δὲ τὸ ἦθος ὁ Σεδηριανὸς ὦν, χαὶ ἅπερ ἂν 
διανοηθείη, ταῦτα πράττειν ἑσπουδαχώς, ἔφθανε τῷ 

πραχτιχῷ τὸ βουλευτιχόν, καὶ διὰ τοῦτο ὃ βίος αὐτῷ 
πολλαχῇ διεσφψάλη. (ι66) Οὐ γὰρ ἐπιδιδόναι ῥαδίως, 
οὐδὲ ἦν αὔξεσθαι χατὰ πῆχυν, ὥσπερ Θεόδωρος ὃ Ἀσι- 

830 ναῖος ηὐξήθη ὑπὸ τῷ Πορφυρίῳ. (162) “Ὥστε εὐθὺς ἐξ 
ἀρχῆς τὰ ἀναγχαῖα μόνα προσφέρειν τῷ σώματι, ἀφρο- 
δισίων δὲ ἄχραντον εἶναι διὰ βίου παντός. (168) Ὁ 
Παμπρέπιος ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ λογιμώτατος εἶναι ἔδοξε 
χαὶ πολυμαθέστατος " οὕτω διεπονεῖτο περὶ τὴν ἄλλην 

40 προπαιδείαν, ὅσην ποιητιχή τε χαὶ γραμματικὴ σοφίζει 
παιδεύουσα. Αἰγύπτιος δ᾽ ἦν, καὶ τὴν ποιητικὴν ἐν τῇ 
πατρίδι ἀσχήσας εἶτα Ἀθήναζε παρεγένετο, Οἱ δὲ Ἀθη- 
ναῖοι γραμματικὸν αὐτὸν ἐποιήσαντο χαὶ ἐπὶ νέοις διδά - 
σχαλον ἔστησαν. (69ὴ Δειλὸς δὲ ὧν ὁ Ζήνων φύσει χαὶ 

40 τὸν Ἴλλουν ὁρῶν ἐν δίκη ἀγαπώμενον χαὶ μέγα ἤδη 
δυνάμενον, εὐλαθεῖτο περὶ αὐτῷ,, χαὶ δι᾿ ἀπιστίαν οὐχ 
οἷός τε ἦν ἠρεμεῖν, ἀλλὰ πάσας δδοὺς διεξήει καὶ πάσας 

ἔπλεχε μηχανάς, ὅπως ἂν ἐκποδὼν ποιήσοιτο τὸν Ἴλλουν 
ὃ Ζήνων. (170) Ὁ δὲ τῶν χρατούντων τῆς πολιτείας 

50 ἡγεμὼν τὴν δόξαν ἐπισχοπεῖν εἰληχώς, ὄνομα Πέτρος, 
ἀνὴρ ἰταμὸς ὧν χαὶ περιπόνηρος. (171) Ἀλλ᾽ ἴσως 
καὶ ἐνταῦθα ἐχράτουν οἱ Παμπρεπίου χρησμοὶ βλα- 
χεύοντες ἀεὶ χαὶ ἀναβάλλοντες εἷς χρόνους τὸν πόλεμον, 

(ι.λ} Ὁ δὲ Παμπρέπιος χατὰ τὴν Αἴγυπτον παραγεγονὼς 

12. 

ταΐπθ, Οὗ αυοα ἸΙηδχίΒΊΔΠ) οἰΐδηι ἐρεπι οΘοποορὶ. (155) Να- 

4ὰθ Ἔγρδ ἢ πὶ ᾿πϑοϊ ἐπί γ δα ρογεθδί δυΐ γυβίϊοο δυΐ βυρογθα 

ἰῃ οοπρτγοβδὶθη8. ([56) Ουὐυπὶ μοῦ νοίθγοθη) ΠΟΘΙ δἴοηι, ἔππὶ 

ἸΏΟΓυΤ πηδρη Ποοη[ἷ8, ἰησἰ μη 4αα ἢ {{γᾶγιπ σιγὰ δίᾳι βίυ" - 

ἀΐο. ((57) ΒοΙΙᾳυ 05 δῃΐμ ἰῃ δι πηπιιπὶ βοηδίαπ Ἰοςῖο8 ποη 

Οοἰογίβ 2060 δ ρογαυδὶ ΓΙ θᾶροπθ5, βοὰ οἰΐδη Δ΄ ᾳυΐβ γαῖ 

ΡΝ] ΟΡ Ν8. (ιν δυοοοδδογυτ (δου 868 ποη, αἱ ποη- 
Β0}}} ρυΐϊδηί, Ρ]αίοπίδ ΔΌ ἰηἰἷο ἴπογθ. ρ]δίο οηΐπη ρᾶυροῦ 

ὀγαΐ 80 δοϊυπι) "ογίυπν ἰῃ Αὐδήοπηῖᾶ ροεοίἀοθαξ, οὐ18 ρΓγο- 
νοηΐυ8 {τυ 1 ογδΐ ΠυΠΉΒΟΓΌ ΠῚ, Θχ πη γογβίβ τϑγο (δου δι]. 

θι18 5 Ῥγοοίο π}ΐ}}}186 πυπιηηοσιι ναὶ οἰΐδηη 820} 05 Γρα!- 
ὑδι, φυοὰ πηι} πιογίθμίθβ ΟρΡ68 8ι185 δοίιο ας το φυσγδηῖ. 
(129) 281 ἰρίἔυν δ δογῃιοπθιι, 406 Πὶ γο] αι πλι8, Γονογίὶς 
0. (00) Αἰᾳιια Αβοϊορίοἀοίιι8 αυΐάδαι ομηπίθυβ. νὴ 
δρίοπἀογίθυι8 ογπδίι8 Ἔγαΐ, {ΠῚ σθγο,, μωρία! ! δὰ ἐαΐοία 18- : 
ἰεηί68, ἰιογὰ πη Π0}10., 56 501] ΓΒ ἰμθα Ρ]}ΠΟϑορὶιὶ ογδπί, δά 
δ: ΠῚ Π} 1 υἱέγαι εἰδίιι5, Αϑοϊορίοἀοία5 οι! ἰηρσοηί, τηδρηὶ 
Αϑβοϊορίοὐοί! ρὲγ ἢ] δῖ ροποσγ, φυίΐᾳυ δὶ Ὀχογδπη ἀθρο- 
806})ῖ, Υἱγ τηᾶσῃξ αἰ ροηςἰα, [δἰάογυ8. (161) Εοης ογαὶ 
Δ4υδπι) δδογδπὶ εἰ Ροίδρ!]οπὶ οἴωπάθηθ. ({62) ὕ᾽1 ροοία 
ἀϊχεγὶϊ ο5 6.5 γοϊφιιδηηχια (λοΐδιη ἀοπιίο! ]Πἰὰ Π} 6856 Ο γαία- 
γυῆ). (63) 5[ ααδηάο δηίΐηι εἰ {ΠΠ} γα διίφυδ ἱμαΐρογοηι. 
δία [[πὶ δά {Πυπὶ ἰδηχυδπὶ 8ηηϊοὶ δι δηγίουπηι δοοϑουδηί. 
((64) Ιδἰάογυβ πιυϊέαπι ργαβίαθαϊ Ηγραίία, ποη βοϊυπ υἱ νἱγ 
ΤΠ ΟΓΘ, δθὰ αἱ φουπιοίγιβ ἀθάϊία γ ἴῃμβα μἰ]οϑορίνιϑ. 

(165) δογνογίδπιβ φυυπὶ ἤγπιο Θββοί ἃπίιηο, αυῶαυς οορί(85- 
δεῖ, 68 ραΓΆΞΟΓΘ δίυδεγεῖ, ἀσοηὰὶ οοἰογὶϊδίς οοηβἐ!ΐαπ) δηϊα.- 
γογίεραί. Οὐδη) Οἢ ΟΔΙΒΕΔΠῚ δδρο Υἱΐδ 6}118 ρογνδγίοθαίιν. 

((66) Νοη οῃΐπι (0116 ἐγδΐ γεβοογα δὲ οἱ ο ργοῆςογα, αἱ 
Τιηοοάοτγυβ Αϑἰπεοβ ῃγοίεοϊξ δὺν Ρογρίγγίο. (167) Πἀηιιο 
δίδει Δ ἴῃ1110 δο[ὰ πϑοθδβαγί οογρογὶ δἰἼγοθαί., οῃρῃθιῃ - 

406 Υἱίδιῃ ἃ νοϊυρίδ( δυ8 ᾿ἰθογᾶπ γα υσοῦδί. (168) ΡΔῃ;- 

ὈΓΟρΙῸ8 Ὀγαν δα π)0 ἰΘΠΡΟΓΟ ᾿Γϑοδίδηἰβϑἰ πη οἱ ἀοεί  φεΐπγει5 

(ι͵556 Υἱδὰβ οϑί, δίθο οἰαδογαμδὲ ἱῃ οείδγί ἀοοίγίῃρε γωάΐ. 
τη 6} 1ἴ5, 085 ροοίίοδ οἱ πγδιηεηδίϊοδ ἀοοοηΐ, Ετδξ ῃδίϊοῃρ 

Δδγρίϊυ5, οἱ μοοίοδπι ἰῃ ραίγία φυμι ἐχογουϊεβδοῖ, Αἰμθῆδα 

ργοίθοίυ5. δῖ, Αἰ Πα πίθ 868 δυΐοΠ) σγδιμπιδίϊ συ} δια ογοᾶ- 

γογιηΐ οἱ Ἰυνοηίυ! ἀοοοηοθ ῃγεοίοοογυμηξ. (69) Ζεηο 

αυυπι παίῃγᾶ ο586ὲ {ἰπιϊάυ8, νἱἀογείψιε ΠΠυπὶ ἰῃ ὑμάϊοίο ῥτο. 

βθαΐυπι δ πιυ πὶ ͵ 8π| γαϊθηίθαι, οανοῦδὶ ἰρδυπ), ἢδῸ 

4ιἴδδοῦγα Οὗ ϑιβρίοἰοποῖη ροίογαὶ, βεὰ ομμηΐ δ πηοήΐα ἴοη- 

ἰαθαΐῖ, ΟἸὨπόδῳ 806 ἃγίεβ Ζθηο δά ι βεθαὶ, υἱ ΠΠΠ]Π| δηηογογοί. 

(170) ΡῬτίῃοερϑ ἰηΐογ 605 ηυΐ γεγυαι ροιερδηίΐμν, βάοὶ ὀχρίο- 
τὸς ργουϊποίδιη πδοίυ8, Ρείγιδ ποιΐηθ, Υἱγ ἱπωρυάοῃβ οἱ 
ργοθιι8. (174) δ6ἀ (ογβί(δῃ εἱ [ϑἰς νἱβοθθδηΐὶ Ῥαιηργορίὶ 
ἰοηΐδ ΒΘΙΏΡΕΓ Γεϑροπϑᾶ αἱ ἰοθρίιβ ὈΘΙΠ πὶ ρτοίγα οηιίδ. 
(72) αιργορίι πὶ ἘρΥρίο ἀομθης ᾿54ογ9 νογυῖβ δἰ μη! - 
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Ἰσιδώρῳ παρέσχεν ἐκ τῶν λόγων αἴσθησιν ὡς οὐχ ὑγιαί- 
νοι πρὸς Ἴλλουν. (112) Ἀλλ᾽ ἤδη προδωσείοντι ἔοιχε 
χαὶ μέντοι χαὶ περιορωμένῳ τὴν “Ρωμαίων βασιλείαν. 
(ι34) ΠῚ πέτρα αὕτη τὰ μὲν ἄνωθεν ἐκπεπετασμένη πολὺ 

5 εἷς εὗρος, τὰ δὲ κάτωθεν ἀποστενουμένη τοσοῦτον ὅσον 
ὑπερείδειν τὴν ἐπιχρεμαμένην εὐρύτητα μετέωρον, πολ» 
λαχῇ ὑπερέχουσαν τῆς ὑποχειμένης χαὶ ἀνεχούσης χρη- 
πῖδος ὀρείας" εἰκάσαις ἂν αὐτὴν αὐχένι μεγάλῳ, φέροντι 

χεφαλὴν ὑπερμεγέθη τινὰ χαὶ ἀξιοθέατον. (11) Πάλιν 
ιτο δ᾽ ἐπὶ τὸν ᾿Ισίδωρον ἀναχαλεσώμεθα τὴν συγγραφήν. 

(ι16) Οὐχ ἦν τετυφωμένος ὃ Ἰσίδωρος οὔτε δυσόμιλος, 
οὐδὲ ἠγνόει τὴν στωιχὴν συμπεριφορὰν λεγομένην. 
(,2ὴ Καὶ ἦν τότε αὐτὸν θεάσασθαι φαιδρόν τε χαὶ γεγη- 
θότα,, τό τε σῶμα ἀνθοῦντα, καὶ τὴν ψυχὴν ὑψοῦ διεγη- 

16 γερμένον ἔτι, καὶ ταῦτα τῶν περὶ θανάτου φροντίδων 
ὑπολειπομένων. (118) Πονηρὸν δὲ ἄνθρωπον καὶ τὸν 
βίον ἐπίρρητον. (129) Πρὸς τὸν ἐπισχοποῦντα τὸ τηνι- 
᾿καῦτα τὴν χρατοῦσαν δόξαν ᾿Αθανάσιον, (18ρὴ ᾿Ενέδα- 

λον αὐτὰ τοῖς ᾿Ιουλιανοῦ σχευαρίοις. (181) Ὁ δὲ Ἰ[σί- 
40 δωρος τό τε χιδώτιον χαὶ τὰ ἄλλα σχενάρια διέθηχεν 

ἕτοιμα εἶναι χαὶ πρόχειρα, ὡς ἀποπέμψων εἰς τὸ ἐμπό- 
ιον, (182) Στῖφος ἀνδρῶν συγχεχροτημένον εἰς ἔφοδον. 
(ι82) Ὁ δὲ καὶ ξύστρας ἤδη ἅπτεσθαι διεχελεύετο τοὺς 

ὑπηρέτας. (1.4) Καὶ τοὺς φιλοσόφους εἰς τὸ δεσμωτί- 

20 ριον πάλιν ἐνέόχλεν ἐπὶ ψήφῳ δευτέρων ἐλέγχων. 
(1588) Ὃ δὲ Ἰουλιανὸς σιωπῇ ἐδέξατο καρτερῶν τὰς πολ- 
λὰς ἐπὶ τοῦ νώτου διὰ τῶν τυμ κάνων πληγάς χαὶ γὰρ 
πολλαῖς ἐπαίετο βαχτηρίαις, μηδὲν ὅλως φθεγξάμενος. 
(186) ᾿Ιδὼν τὰ σχευάρια συνδούμενα πρὸς τὸν ἀπόπλουν 

20 « τί τοῦτο » ἔφη «ποιεῖς, ἄνθρωπε ; ἁλώσῃ δὲ ὑπὸ τῶν λι- 
μενιτῶν φυλαχτήρων. » (187) Αφίχετο τοίνυν οὐ πολλῷ 
ὕστερον, καὶ ἐν ἐμοῦ τῷ οἴχῳ διητᾶτο. (188) ᾿Αφίκετο 
μὲν ̓ Αὐθήναζε τότε τῷ Πρόχλῳ ἐπὶ ταφῆς ὄντι τὴν θυμια- 
τρίδα φέρων. (189) Ἢ μὲν ἐσχάτη χαχία χαὶ ἀῤοήθη - 

“6 τὸς ἀξία τῆς παραυτίχα χολάσεως, ἣ δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον πα- 

ρατετραμμένη ἀξία καὶ αὐτὴ τῆς ταχίστης ἐπαφῆς. 

[]λείστοις δὲ τῶν μέσων ἀναδάλλεται ἣ δίχη τὰ τῶν 
παθῶν ἰατρεύματα, ἦτοι ὡς βοήθειαν ἔχουσιν ἀπὸ τῆς 
ἀρετῆς, εἴ πως ἐχφύγοιεν μᾶλλον τὰς τομὰς καὶ τὰς 

40 χαύσεις, ἢ ὡς ἀναξίοις τοῦ παραυτίκα φαρμάχου διὰ 

καχίας μέγεθος, ἢ ὀφείλεται ἐνίοις πρὸ τῆς τῶν χαχῶν 

ἡ ἀυοιθὴ τῶν ἀγαθῶν. (ιμ0)ὴ Ἧ τῶν φιλοσόφων ὑπερ- 
ογία τῆς παραχλήσεως ἱκανὴ ἐχτραχύνειν ἄνδρα βάρ- 
ὄαρον᾽ ἀλλ᾽ ὅμως οἱ φιλόσοφοι χαρτερεῖν ᾧοντο δεῖν καὶ 

45 τὰ συμθαίνοντα φέρειν εὐλόφως. (191) Καὶ γυναιχὶ 
ἐνέτυχεν ἱερᾷ θεόμοιρον ἐχούσῃ φύσιν παραλογωτάτην" 
ὕδωρ γὰρ ἀκραιφνὲς ἐγχέασα ποτηρίῳ τινὶ τῶν δαλίνων, 

ἑώρα χατὰ τοῦ ὕδατος εἴσω τοῦ ποτηρίου τὰ φάσματα 
τῶν ἐσομένων πραγμάτων, καὶ προὔλεγεν ἀπὸ τῆς 

ι0 ὄψεως αὐτά, ἅπερ ἔμελλεν ἔσεσθαι πάντως. Ἡ δὲ πεῖρα 
τοῦ πράγματος οὐδὲ ἡμᾶς παρελήλυθεν. (192) Τὸν δὲ 
ἸΙωάννην ὁ ̓ Ανατόλιος αἰχισάμενός τε χαὶ τῶν ὑπαρχόν- 
τῶν γυμνώσας. (93) Αὐτίκα μέντοι καὶ οὗτος ἀπέρ- 
ρηξε τὸν βίον. (19) ̓ Ενέτυχον ἐξ ἀνάγχης τῷ Ἐμε- 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΒΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ. 

εοδνυνὶἑ, ᾳυοὰ ἀεδίρεγεί ἱπ ΠΠυ). (172) 56ἃ ͵4π) ρεοάϊο- 

πο πιο] ομ(ἱ δἰ 1} 15 ογαί οἱ Κοπμδηνι ἱπηρογίε π) δεροσιδῖ. 

((22) ἢδξοο τυρδϑ δυρογίαβ τυ] δπὶ ἰῃ ἰδιἰἑυάίηοτα οχίεῶςδ, 

ἰηζεγὶυ5 οοδιίαίδ ἰῃ ἰδαίυσιν, υἱ δυῇαϊοεὶδὶ ἱπιροεμδεείεεο 

Ἰδιϊυἱΐποι δυδὶϊηιθπι, οἰγοῦπι δυρεγδηίοαι, οἱ δυδ οείδει 

οἱ βυδιϊποηίοπι που Ογορ ἀπο 1 ; δἰ πιο ἀΐϊχοιία ἢΠ1λαι 

ἸΏΔΡΠΟ ΟΟἷΪ0 διυοιἰπεη(ὶ οἀρυὶϊ ἰασοης εἐϊρπητηος τίσ. 

(175) Βυγδυπὶ δὲ διἀογι ογαι ποίη γουούθ5. (176) Ν 6 

ἰηἤδίυ8 ογαΐ ]δἰἀυγθδ, ΠΟΩΠΘ δ δή Ὁ} 5, δ δἰοίςδε 

δδοοίδίϊοηθπι, 4086 ἀἰϊοίίυν, ἱσπογαραῖ. (172) ,ἱτοδαὶ ἴυδε 

δου ΟΟΓΏΘΓΘ εἰ δτοπι δίχιυο ἰωΐυπι, οἱ οογροῖα ΠογοβίἊδο, 

οἱ δηΐῃιο δ Γ80Π| δγοοίο, ἰθηι6 δυρογοίϊα πιοείϊς εὐ. 

(178) Ππιργοθυπὶ ἰιοπιΐῃαπι οἱ υἱίδ ἰηίδιηὶ. (179) Οοπίτ 

Αἰ δηδδίυ) ἀοπνπδηῖὶ Πἀ οἰ ὀἀχρογδηε οο ἰδροζο ρεσρρο- 

(181) [5͵]- 

ἀοτυϑ δου δὼ) δἰἰδαυ!ς νδϑοῦα ἀϊβροθυϊξ, υ μαγδὶδ εἰ 

εἰϊϊι. (80) στο 7υ]]Ἠ δηΐ νϑβου} δ ἐπηπιϊἰδοεγαηί. 

ἰῃ ρῥγοπιρίυ οδδοηΐξ, ἰδῃηθδηι, ἰῃ πιογοδίυπι παίβοογις. 

((82) Τυγθδ ἰιοαιίμυπι δὰ ἰαιρείυαι σοπείίραίδ. (183) 728. 

ἱ||6 οἱ βίεἰρί ο8 δρργεδοηάογε Ἰυθοθδὶ δεγτοβ. (84) ΕἸ μὲν- 

ἰοδορίιοβ ἰῃ οδγοόγοπ) θυ σοη)οοῖ!, 60 αυοὰ δοοιππμδο οὐα- 

υἱοί! οβϑοηΐ. (185) δ] ΐδηαβ δἰ οηἰο ὀχοθρὶ ἰῃ ἴσο πος 

Ρἰαρας ἐγπιρδηΐβ ἰἰἰδ88 : δὴ ἢ}0} 8 (5 ἴθ 0υ5 οδοοξλδίως 

Μ}1}} οαγηΐπο Ιοουΐυ8. (186) Υ]ἀδῃς οοἸϊδοία γδβδ ᾿πχος 

ὨΔΥΪ ἱπῃροποπάδ, « ΟὟΓ ἴιοῦ » ἱπ4υ} « (Δοὶ83 ουξίοάεαβ ροῖ- 

ἴυυπι ἰ6 οἀρίοηῖ, ν (87) Υ εεϊΐ ἰρσυν ποη πιυϊῖο μοδὶ εἰ 

πηεἰβ8 ἴῃ δ θυ ἀϊνεγεαρθαίυγ. (188) γε ἴσης Αἰϊεπδς ἀε- 

[υποῖο ὕγοοο δορυϊογδ!α οὐπὶ ἰἢπΓα 81ἴυγυ 5. (189) Ἐχίγο- 

πᾶ τ06] {ἃ οἱ ἱπουγαι 8 πηογοίαγ βἰδίϊ π βυρρὶϊείυπι ; 488: 

γοτο ρδυϊαίίηι ἀοἤοχεείξ, οἱ ᾿ρβᾶ οδεγγίπιδ ἀΐσμ οδὶ γερεε- 

ιιεπβίοπα. Ρ]υγίπιΐδ τογὸ πιοάϊδ ρεοοδίδ δέ πι (θη ἐϊμις )6ς- 

εἰιἰα αἰ εγί πιδίογυτη γοιηδάίδ, ΒΥ ᾳυοὰ δυυοίἰυπ μαρεδοὶ 

ἃ Υἱγίυι6, 8ἱ (οτία οἴδ͵ωρογιαΐ Πηδρ 8 δοοοη68 οἱ Ὀεϊοηεϑ, 

εἶνε φυοὰ οὐ (Δοϊηογίδ ηδρηἰἰυἀΐποπι (ἐδ ᾿ παίο οἰεὶ γεπβοο 

μά ηί, δἶνε ᾳυοὰ φυϊθυδάδπι, δπίεαυδηι ρεοοαίδ ρυπίλη- 

ἴαγ, γγο Ὀοηΐβ ργαϊΐδ ἀερθαίυγ. (90) ΡΙΠοϑορμογῶαι ἔδε- 

ἰυδ ἰῃ πηοηοηάο ροίοδί οἰΐδι υἱγυπὶ Ὀδγθδιττι ὀχδερεγαγε, 

οἰσί ῥ᾽ οϑορὶὶ ρυΐϊδηΐ ἰοἸεγᾶγο ορογίεγε, 4υ δι δοοξάδβί 

((91) [πὶ τιυϊἱογοῖη δδογαπ ἰηον δ, ἀϊτταὶ 

πυπηΐηΐδ ραγιϊοῖροπι Ὠδίυγαιη Δ οηῖοπι πιΐγδιι δακρύσει. 

[ἐγγα ρδίϊοπίογ. 

Αφαυδπι οδηἰπι ρυγϑαι ΄υυῃι ἰπίιἀΐδδοὶ υἱίγοο ροουϊο, τμδεδδὶ 

ἴῃ δὺδ ροοιὶΐ γογυῖι (υγδγυῦι βρεοῖοβ, δῖχυο ἐρβὰ ἐσ νἱ- 

δἷοῃμθ 408 οπμηΐηο Γπἰωγᾶ εβδοηΐ ργεοάϊοεθδί. Οὐδη) γα 8οὲ 

4υοχαθ υδὼ οοξπονίανυθ. (92) Απαίοϊϊυ5 ᾿οδηπειῖ δαρείς 

οδδδυῃ) Ὀομΐ8 αχυΐ,. (493) δἰδίϊπ) νεζὸ εἰ ἰδῖο νἱΐδα; δι. 

(94) Οοινεμὶ ποοδεδί ἰδία οοδροίυϑ ΕπμεδΌΈ 1) : ὩΟΒ εἰθὲπὲ 



ΠΑΜΑΒΟΙΙ ΥἹΤΑ ΙΘΙΡΟΆΒΙ. 

αἴωνι" οὐ γὰρ ἄν ποτε ἐχὼν ἀνεσχόμην τῆς αὐτοῦ ὑηνείας, 
ἀλλ᾽ ἣ πρεσθεία με ἠνάγχασε. (05) Τῆς Ἀραθίας χαὶ 
τὸ Στυγαῖον ὕδωρχατειθόμενον. (196) Ἀπεδήμησεν εἷς 
τὰ Βόστρα τῆς Ἀραθίας, πόλιν μὲν οὐκ ἀρχαίαν ( ὑπὸ 

ὁ γὰρ Σεδήρου τοῦ βασιλέως πολίζεται), φρούριον δὲ 
παλαιόν, ἐπιτετειχισμένον τοῖς πέλας Διονυσιεῦσιν ὑπὸ 
τῶν Δραδιχῶν βασιλέων. (197) Ἀκούσας τὴν Ἰὼ θρυ- 
λουμένην καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως εἷς τὸν οἶστρον τῆς 
βοὺς ἀναλυόμενον, ἠγάπησε τὴν συνέχειαν τῆς περὶ τὴν 

τ0 ᾿Ιὼ πλάνης μυθευομένης. (1:98) ΓΕγνω δὲ ἐνταῦθα τὸν 
πεανδρίτην, ἀρρενωθὸν ὄντα θεόν, καὶ τὸν ἄθηλυν βίον 
ἐμπνέοντα ταῖς ψυχαῖς. (100) Λέγεται δὲ καὶ τοῦτο τὸ 
ὕδωρ εἶναι Στύγιον. Τὸ δὲ χωρίον, ἐν ᾧ ἐστι, πεδίον 
τῆς Ἀραδίας, ἀνηπλωμένον ἀπὸ τῆς ἕω μέχρι Δίας 

ἴ. τῆς ἐρήμου πόλεως. Εἶτα ἐξαίφνης ἀναρρήγνυται 
άσμα εἰς ἄῤυθον πέτραις πανταχόθεν συνηρεφὲς καί 

τισιν ἀγρίοις φυτοῖς τῶν πετρῶν ἀποφυομένοις " χάϑοδος 
ἐξ ἀριστερᾶς κατιόντι στενὴ καὶ τραχεῖα (πρὸς γὰρ τῷ 
πετρώδει χαὶ φυτοῖς ἀννημέροις χαὶ ἀτάχτοις δασύνε-- 

30 ται), μαχρὰ δὲ ὅσον ἐπὶ σταδίους πεντεχαίδεχα "πλὴν 
καταῤαίνουσιν αὐτὴν οὐ μόνον ἄνδρες, ἀλλὰ χαὶ γυ- 

ναιχῶν αἵ εὐζωνότερχι. Κατελθόντι δὲ χῇἧποι χαὶ 
γεωργίαι πολλαί εἶσιν ἐν τῷ διαδεχομένῳ αὐλῶνι. Τὸ 
δ᾽ οὖν ἄχρον αὐτοῦ καὶ στενώτατον ὑποδοχὴν ἔχει τῶν 

ἂν χατειδυμένων ἐν χύχλῳ Στυγίων ὑδάτων, καὶ διὰ τὴν 
ἀπὸ πολλοῦ ὕψους φορὰν εἰς ἀέρα σχεδαννυμένων, εἶτα 
αὖ πάλιν εἰς τὸ χάτω συμπηγνυμένων. Θέαμα τοῦτο 
καὶ φύσεως ἔργον σεμνὸν χαὶ φρικῶδες " οὐκ ἔστιν οὐ- 
δεὶς ἀνὴρ ὃς ἰδὼν οὐχ ἂν πληρωθείη σεδασμίου φόθου. 

80 Τῶν δὲ ῥιπτουμένων τῷ ὕδατι ἀναθημάτων τὰ μὲν 
καταδύεται εἷς ἄδυθον, χἂν ἐλαφρὰ ἧ, οἷς εὐμενῶς 

ἔχει τὸ θεῖον“ οἷς δὲ μή, ταῦτα δὲ ἄρα, χἂν βαρύτατα 

γ ἐπιπολάζει χαὶ εἰς τὸ ἐκτὸς ἀποπτύεται θαυμαστόν 
τινα τρόπον. Τὸ δὲ ὄρχιον τοῦ τε χωρίου καὶ τῶν 

δὲ ὑδάτων πεφρίχασι διὰ πείρας οἱ ἐπιχώριοι, διὸ χαὶ 
ἥκιστα ὀμνύουσιν. Εἰ δέ ποτέ τις ἐπιορχήσει, εἴσω 
ἐνιχυτοῦ ἀπόλλυται, φασί, φυσηθεὶς ὑδέρῳ τὸ σῶμα, καὶ 
οὐδεὶς τὴν δίκην διέφυγεν. (200) Ὅτι Διόνυσος, φησί, 
Δυχοῦργον χαὶ τοὺς ἑπομένους αὐτῷ Ἄραῤας χατη- 

40 γωνίσατο οἴνω ἀπ᾽ ἀσχοῦ χαταρράνας τὴν πολεμίαν 
στρατιάν" ἐξ οὗ χαὶ τὴν πόλιν ἐκάλεσε Δαμασχόν. Οἱ 
δὲ τὴν ἐπωνυμίαν διδόασι τῇ πόλει ἀπὸ γίγαντός τινος, 
ᾧ ὄνομα Ἀσχός, ὃν ὁ Ζεὺς ἐδάμασεν ἐνταῦθα. λλλοι 
δὲ χαὶ ἄλλας λέγουσι τῆς ἐπωνυμίας αἰτίας. ῳὉ δὲ 

46 συγγραφεὺς ἐκ ταύτης ὥρμητο τῆς πόλεως. (501) Ὥς ἡ 
ἀσχολία τοῦ ῥητορεύειν δεινή, στρέφουσα μὲν περὶ στόμα 
καὶ γλῶτταν τὴν ὅλην μου σπουδήν, ἀποστρέφουσα δὲ 
τῆς ψυχῆς χαὶ τῶν ἀποχαθαιρόντων αὐτὴν μαχαρίων 
τε χαὶ θεοφιλῶν ἀχουσμάτων. Ταῦτα δὲ ἐννοῶν, 

0 φησὶν ὃ συγγραφεύς, ἐνίοτε διεχκοπτόμην τῶν ῥητο- 

ρικῶν ἐξηγήσεων. ἤξνατον ἔτος οὕτω μοι διεληλύθει. 
(203) Συνδιήγομεν ἀλλήλοις ὅσαι τε ἡμέραι καὶ ὅσαι νύ- 
χτες ἐπὶ μῆνας η΄. (20)) Εἶδον, φησί, τὸν βαίτυλον διὰ 
ταῦ ἀέρος χιναύμενον, πατὲ δ᾽ ἐν τοῖς ἱματίοις χρυπτόμε- 
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ΤΩ δ ΒΡΟηο (Ὁ 1396Π} 6}}.8 δρυτγοϊ ἰδπι, γεγυπὶ οοορὶϊ πιο] ορδίίο. 

((95) Αγδὶιθ οἱ δίγρίδ ἃχυᾶ ἀοἤιπθπβ. (196) Ρτγοίδείξιιβ 65 

Βοϑίγα Αὐγαδθίδο, υγθθαι φυίάδπι ποὴ δη(ἰχυᾶπι (ηδΔη) 580) ΘαΎοΓο 

ἱπηρογαίογο ἀοίηυπ γοἀδοία 68 ἰῃ οἷν (8.61), γογυπ νοίιδίο 

ἰδθῃ οδδίο ἷο ἱπείγυοσίδπ), ἰῃ νἱοΐῃοβ ὨΪΟΠγ βίο η865 ἃ Αὐγαῦ!- 

οἷδ γορίυδ τυ ηϊ0. (197) Ουπαι ἱπίο!]οχίβθοὶ 10 ἀδοδηία- 

ἰδ), ΒΟΙΏΘΠ4}6 οἰ ν᾿ [δι18 δὉ αϑίγο μουΐβ ἀδγίι δίνην, ργοθὰ- 

Υἱΐὶ οιγογίδ, 40 αἰγουπιναρδίδ (δγίαγ 10, οοπίίπυϊ δίαπ). 

((98) Ηἰο νεγὸ οορπονυΐί Τῆἢεδαπαάγί θη), ὄδυπι δροεῖα υἱγὶ!ΐ 

δηἰΠλίϑαι6 Υἱγ θαι υἱἱδπη ἰηδρίγδηίδη). ((99) Ὠἰοίξυν δὸς 

ᾳυοαυθ 6586 4411ἃ δίγρίδ. [οο118 δυΐοη), ἰῃ 400 68[, ΑΥΔΌΐ 5 

οδιρυδ 6δΐ, 80 ογίυ 50} }5 Ὠΐδπὶ υϑ4116 ἀοδογίδιη ὕὑγῦαπὶ ροΓ- 

τοοίυβ. οίπαο γοροηίο ᾿ἰδῖυ.8 δρογί [Ὁ ἴῃ ἱπι πο ηβδπ) γογᾶ- 

Βἶπεπι, βᾶχὶδ ὑπ 406 ΟὈιὈΓαία8 οἱ ρἰδη 8 4υϊθιυιθάδηι δἰ}- 

τοδί γ ὈΠ8 6 μοί ΓΒ Πδβοθη 08. ΠΘΒΟΘΠδΌΒ ἃ δἰηἰδίγα ἰῃγτο- 

ἀΐοπί! δηρυδβίυ δίχψι!α Δδροῦ (ργϑωϊογαυδηι οηἰπὶ αυοὰ 88χο- 

5808 εδὲ, ρἰδη(ἷ8 οἰΐδαι ἀρτγοβίϊ 8 ἱπου! ἰϑαῦα οουίορίίυγ.}), 

δίδαϊογυμ αυϊπάθφοίῃ ἰοπα  υἀΐπο : ηἰδὶ αιιοὰ ποῃ βοΐυηι Υἱτγὶ, 

806} οἰΐδηι (διΐ δ Ἔχροά (26 πὶ ἱπργοάϊδηίυγ. 00] ἀοβορ- 

ἀογὶβ, Πιογίΐ ἀσγίχυθ ἢλ}}}}} δυηΐ ἰῃ σοπίϊηθη(ὶ γ4}16. Θυ πη 

6)08 ρᾶγδ οἱ ἀηρυδί δδί δ γοοορίδουϊυπι ἰδ θαΐ, 4110 οπηΐβ υἢ- 

ἀΐϊχυο δηυᾶ δίγρία ἰηΠυΐ, φυα φυοὰ 8} ΔΙ Εἰδβίηο Ἰοοο (ογίυγ, 

ἰη δ6γὸ βραγρίίυν, ἀείηάο ἰίαγαμ ἰηογίυδ οοπουγγίί, ϑροοίδ- 

οὐ] 1πλ ᾿ιος οἵ παίυγϑο ορυβ δἀπηϊγδηάυηι οἱ ἰοΓΓ ὈΪ}6 : ΠΟΠΊΟ 

δ5ῖ, αυὶ νἱάογιί, αυΐῃ βδηποίο ἐπηογογορίοδίυγ. οπᾶτγία, συ 

ἴῃ δαυδπὶ ἱπ) οἰ ηΐυτ, Ρδγίίπι, οἰϑὶ Ἰαυίἃ δἰηΐί, ἱπ ργοίυπάυπὶ 

ἀεοίεγιπίυγ, φυΐθυδ 6018 6δὲ ργορ 118 : αυΐθυ8 ὙΟΓῸ Πλΐπι8, 

θᾶ, ἰἰοοὶ χγανἰββί πᾶ, βυρογηδίαπί οἱ (0Γ88 6) οἰπηΐυ Γ δ πι}- 

ΓΆΠΟ αυοάδηι πηοᾶο. ΡΕΓ ΘΟΔΙΩΡΏΠ {ΠΠ 0 }) 84 1188416 11 ΓΔιΠ 6 Π- 

(πὶ ι150 οἀοοί! ταίοτηηάδηΐ δοςσοία", 41|ᾶΓ6 τηΐἰ πῇ [υγαηΐ. 

δὶ αφυΐβ δυΐοπη 8 δη00 μο)ογανογίί, ἰηΐγα ἃπηυπ), δἰιιηΐ, 

ΘΟΓΡΟΓΘ ἰιγύτγορα ἰυπγοίδοϊο τηογίυΓ, ποπιοαυθ ὑπαᾳυδηὶ μα» 

Ὠδπὶ αὐδδὶὶ. (200) Εδγίῃγ Βδοο 8 υγουγρυῃ) οἱ σοίογοδ 

Αγδῦθϑ οοῃιΐίο8 6}0.8 υἱπὸ ἀοιη}ΐδθα, Ζυυπὶ 6χ υἱγα ποδί 6} 

οκογοϊζυ ἰγγογαβϑοῖ υπᾶδ οἵ "γθ6 πὶ Πδπηδβουπὶ ΔρρΟΙΑΥ 

ΑἸΙΪ νογὸ υγϑὶ ποπιθη ἃ 4φιοάδη σἰρδηία ἰγὶ δυυηΐξ, οὐ! ποιηθδη 

Αβει8, αυθη)  υρρίίογ ΠΠ ἀομμυ. ΑἸ 4}}85 ᾿υ}υ5 ποιμὶη δ 

(δι.5889 δῇἤογιπί. Εχ ἴᾶὸ υγῦς δυοίογ ογί βίοι ἀιχίί. 

(201) Ρεγηίοείοδιιπι δἰυάίιπι γνοίογίοδθ, αυΐρρθ δά οβ [ἰἢ- 

δυδίηά6. ΟἸΠΠΘΙΠ ΣΩ6Δ) (ΟΠΥΟΓΘΠΒ ΟὐΓδη], 80 δηϊη)ἃ 

δυΐίοη) ΘΆΠ)416 ΘΧρΡυγρδη ἰδ 0.5 Βδογὶβ ἀοοαι6 ἀοοορί 5 δυήϊ- 

(ἰἸοπίθι)58 δυούδηβ, ἐξδθο, ἱπαυΐϊΐ δυοσίον, τορυΐδηϑ8 ἰηἴογ- 

ἀυπ) ογδίογίϑ Ἔἐχογωϊξδίίοῃθϑ Δ} } οἰ απη. ΝΟΥΘΙ δΔηηΐ δὶς 

ταὶ οἰαροὶ δυπί. (202) Υἱχίπηυβ δίππι φυοΐ ἀΐθ8 φιιοί- 

40. ποοσίοδ πηδη865 οὐο. (202) ΥἹαΐ, ἱπαυΐϊξ, φαΐ} ἢ} ΡῈ 

δόγθπι Πηοΐυμ!, γοϑίϊιι8 πιοὰο ἰδοίιπι, πιο ἡμδηϊ 8 
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νον, ἤδη δέ ποτε χαὶ ἐν χερσὶ βασταζόμενον τοῦ θερα- 
πεύοντος. Ὄνομα δ᾽ ἦν τῷ θεραπεύοντι τὸν βαίτυλον 
Εὐσέθιος, ὃς καὶ ἔλεγεν ἐπελθεῖν αὐτῷ ποτε ἀδόχητον 
ἐξαίφνης προθυμίαν ἀποπλανηθῆναι τοῦ ἄστεος μέσης 

5 ἐν νυχτὶ μεσούσυ, σχεδὸν ὡς πορρωτάτω πρὸς τὸ ὄρος 
αὐτό, ἐν ᾧ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἵδρυται νεὼς ἀρχαιοπρεπής" 
ἀφικέσθαι δὲ τὴν ταχίστην εἷς τὴν ὑπώρειαν τοῦ ὄρους, 
καὶ αὐτόθι χαθίσαντα ἀναπαύεσθαι ὥσπερ ἐξ ὁδοῦ" 
σφαῖραν δὲ πυρὸς ὑψόθεν χαταθοροῦσαν ἐξαίφνης ἰδεῖν, 

ι0 χαὶ λέοντα μέγαν τῇ σφαίρᾳ παριστάμενον" τὸν μὲν 
δὴ παραχρῆμα ἀφανῆ γενέσθαι, αὐτὸν δὲ ἐπὶ τὴν 
σφαῖραν δραμεῖν ἤδη τοῦ πυρὸς ἀποσδεννυμένου, χαὶ 
χατἀλαθεῖν αὐτὴν οὖσαν τὸν βαίτυλον, καὶ ἀναλαθεῖν 
αὐτόν, καὶ διερωτῇῆσαι, ὅτου θεῶν ἄν εἴη, φάναι 

1. δ᾽ ἐχεῖνον εἶναι τοῦ Γενναίου ( τὸν δὲ Γενναῖον Ἡλιου-- 
πολῖται τιμῶσιν, ἐν Διὸς ἱδρυσάμενοι μορφήν τινα 
λέοντος), ἀπαγαγεῖν τε οἴχαδε τῆς αὐτῆς νυχτὸς οὐχ 
ἐχάττω σταδίων δέκα χαὶ διαχοσίων, ὡς ἔφη, διηνυ- 
χώς. Οὐχ ἦν δὲ χύριος ὃ Εὐσέδιος τῆς τοῦ βαιτύλου 

40 κινήσεως, ὥτπερ ἄλλοι ἄλλων" ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐδεῖτο καὶ 
ηὔχετο, ὃ δὲ ὑπήκουε πρὸς τὰς χρησμῳδίας. Ταῦτα 
ληρήσας χαὶ πολλὰ τοιαῦτα ὃ τῶν βαιτυλίων ὡς ἀληθῶς 
ἄξιος, τὸν λίθον διαγράφει καὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ. Σφαῖρα 
μὲν γάρ, φησίν, ἀχριδὴς ἐτύγχανεν ὦν, ὑπόλευχος δὲ 

40 τὸ γρῶμα,, σπιθαμιαία δὲ τὴν διάμετρον κατὰ μέγεθος" 
ἀλλ᾽ ἐνίοτε μείζων ἐγίνετο χαὶ ἐλάττων, χαὶ πορφυ- 
ροειδὴς ἄλλοτε. Καὶ γράμματα ἀνέδειξεν ἡμῖν ἐν τῷ 
λίθῳ γεγραμμένα, χρώματι τῷ χαλουμένῳ τιγγαύα- 
ρίνῳ χαταχεχρωσμένα,, χαὶ ἐν τοίχῳ δὲ ἐγχρούσας" 

30 δι’ ὧν ἀπεδίδου τὸν ζητούμενον τῷ πυνθανομένῳ χρη- 
σμόν, χαὶ φωνὴν ἠφίει λεπτοῦ .συρίσματος, ἣν ἡρμή- 
νευεν ὃ Εὐσέθιοςς. Τερατολογήσας οὖν τὰ εἰρημένα 
ὃ κενόγρων οὗτος χαὶ μυρία ἄλλα παραλογώτερα περὶ 
τοῦ βαιτύλον, ἐπάγει « ἐγὸν μὲν ᾧμην θειότερον εἶναι 

85 τὸ τρῆμα τοῦ βαιτύλου, ὁ δὲ ᾿Ισίδωρος δαιμόνιον μᾶλ- 
λον ἔλεγεν" εἶναι γάρ τινα δαίμονα τὸν χινοῦντα αὐτόν, 
οὔτε τῶν βλαδερῶν οὔτε τῶν ἄγαν προσύλων, οὐ μέντοι 
τῶν ἀνηγυένων εἰς τὸ ἄϑλον εἰδος, οὐδὲ τῶν χαθαρῶν 
παντάπασι», Τῶν δὲ βαιτύλων ἄλλον ἄλλῳ ἀναχεῖσθαι, 

ἐυ ὡς ἐχεῖνος δυσφημῶν λέγει, θεῷ, Κρόνῳ, Διί, Ἡλίῳ, 
τοῖς ἄλλοις. (0) Ὅτι Μαξιμῖνος, φησίν (“Ελλην δ᾽ 
οὗτος ἦν τὸ σέδαςι, τὰς βολὰς τῶν ὀμμάτων ἀφιεὶς οὕτω 
φοδερόν τι καὶ βλαδερὸν ἐνέδλεπεν, ὥστε τῶν ἐνορώντων 
ἀποστρέφειν τὰς ὄψεις" καὶ τοῦτο (φησίν) ἐκεῖνος 

46 συνειδὼς ἑαυτῷ τὰ πολλὰ κάτω χαὶ οὐ πρὸς τοὺς ἐν- 
τυγμάνοντας ἔδλεπεν. ᾿Αλλὰ χαὶ πολλῶν οὗτος φα- 
σωμάτων ἐγίνετο θεατής, ἄλλοις οὐχ ὁρωμένων. ἱκανὸς 
δ᾽ ἦν καὶ δαίμονας ἐπιπέμπειν φθοροεργούς, καὶ ἄλλοθεν 
ἐπιπεμπομένοις ἀναστέλλειν. Πλὴν δυσσεδῶν ἁλοὺς 

0 χατὰ τὸ Βυζάντιον τὴν διὰ ξίφους οὐχ ἐξέφυγε δίχην. 

(:ο") Οὔτε φιλόσοφον βίον ἐννοήσας, εἴ τις ὧν τῶν πολ- 
λῶν ὑδρίζει ὕόρεις τὰς ἐξ ἀνθρώπων. (206) Ἄπειρος 
ὧν τῶν πληχτιχῶν τούτων καὶ ἀνιάτων πραγμάτων. 
(202) Ἡ ἀναθδολὴ μαχροτέρα αὐτῷ γέγονε τῶν .ε εἰς Κα- 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ ΒΙΟΣ ἸΣΙΔΘΡΟΥ͂. 

τηραϊεὶ ροτίδίυπι. Νοιοη τποὐϊοὶ, φυΐ ρον ΓϑὯ διοείδδμα, 

ογαὶ Ἐυϑοῦίαςθ, αυἱ οἰΐδπιὶ ἀἰχὶς δοεϊἀϊδβ ἐνὶ δ᾽ σαδιο 

ποοορήπδηί! δυδίίυπι ἀοοίἀογίυπι ογταηδὶ δὺ Ἐπνδϑϑ υτῇς 

ρ6πο ᾿ηοαΐᾶ ποοίς αυδη) ᾿οΟμ ἰδδίπιο δά πιοπίθερ ἔπ σα, [5 

ηαυο: Μίπογνα ἰορί πὶ γνο(υϑίυ) οοπάϊ πὶ οπὶς, Οὐσπι- 

αυ6 δὰ πηοπίϊΐβ γα ΐοθϑ 4υᾶπι| οαἰογγίπιο νοι ΐϑδοῖ,, ἰδθαυδα ἐ 

υἱὰ (δεβευμι 86 ἰδὲ γοχυϊονίβθς, ρἰοθυπηνο υἱάἴθδο ἱσπὲρ οεὶε- 

γἴϊος ἀδοϊἀδηΐοπ) οἱ ἰδοησαι ἰηχοηΐοι ἰῃ ρΟΡο οοηςεί μετα. 

Αἴσυο ἢΠππὶ αυϊάδη) βἰδεϊπι οὐδηιἶθ86., 86 γΟΓῸ ἱξος [28] 

οχδίϊποίο δὰ ρίοδυπι ουουνγτγίθθ6 οἱ ἢ υπ) ἰδπαίδηΣ Ὀσεέγ δα 

ἀκδρτγοίιοη 556, βυ]διυπηαιια ἱπίογγοζδϑδα, οὉ}}5 εἰ δεθεὶ, 

οἵ γοβροῃάίδθο {ΠΠυ }) 6580 σοπηδρὶ ( σοππδοπ δυΐδραι Πεϊο- 

ΡΌΠ 85 οοἰυηΐ, ἐγοοίδ φυδάδῃι ἰοοη 5 (ογπμδ ἴῃ ἰδειρὶο .0τ[6), 

{πὶ ἀοηυπι γοὰ 1556 δά θην ποοία νἱδ ΠΟ τιπ υδ 4 δῖ ὁδ- 

Ευ- 

δοθϊυ8 Ὑ6ΓῸ οη ογδϊ ἀοπκίπι8 Ὀορίν}} τοΐπαπι, οἱ Δ} 1 41]10- 

Γυπι, δοὲ ἢἰο ροίοραὶ οἱ ογὰρδὶ, 116 υϑγο ρβδγεῦδὲ 56 088- 

ἀυπὶ ογᾶουϊΔ. ἢδοο οἱ πιυ]ὰ εἰπι δ ηυγαῖβ ρεοίδεϊο 

είν} 8 ἰεία ἀΐρηυδ ἰαρὶἀδπὶ ἀοδογ δ οὐυδαῦυδ ἔοςειδια. 

ΟἸοδιιδ δηΐπ), ἱπαυΐΐ, ογδΐ δυβοϊυΐιβ, οοἴογε βυροδιάμίο, 

ἀΐαπιοῖγο ἰοπρυβ ρϑίπιο,, δθα ἰμίογάυπι πιλ)}οΓ ἀρρδγοδ, ἰα.- 

ἰεγάμπ πιΐποῦ, ἱπἰογάυμπι ρυγρυγοῦβ. ΕῈ ΠΠ γᾶ οκδίοινξὶ 

ΠΟ ΐδ ἰη Ἰαρί4α ἀοϑογρίαβ, Θ894116 ΟΟἴογα πϊοΐδοθο, αιρεῖα 

ὁδῃ) οἱ ἀυοσοηίοτγυμι βἰδάϊογυη),, υἱ διοῦαί, οιηθηςξηπ. 

ἀϊουηί, {{πεΐΔ5 δἰαι6 ἸΔἰοτὶ ἃ[χαα. Ῥεῖ [85 ογδουϊαε ὁς- 

αἰ βοἰδοϊ(δηΐ!, οἱ τοσϑῆι δι δἰ ἢ ἰοη}8 5:1}, αυδι ἰμΐοσρει- 

ἰαθαίυν Ευβοθίυ 8. 

ἀα ᾿ΐγ]ο ἱπβοϊαπίίογα 800] 1 εἷΐ ἰμδδς : « δαυϊάεαι ρυΐίδγαν 

Νιυςαῖυ5 ἰϑἰ8 πο ρίθηϑβ ἰ1|16 οἱ 4} πο ὰ 

οϊνίηἰογίϑ πδίυ γα Γθτ 6586 Ὀϑοίγ] πὶ, [δἰάοτβ τογὸ ἀδοεθο- 

πἰνπὴ ροίΐω8 6856 ἀἰοομγδὲ : 6686 Θηΐπι Δ᾽ χαθῖ ἀἐδεποῦσε σαὶ 

θυ) τηογοδί, ΘΠ] 406 ΠΟ4116 ΘΧ ὨΟΧΙΪδ Ὠδαυ6 ΟΣ ΡΕΌΓΕΙΣΞ ΠΟΙ 

δρί γί [υδ᾽θυ8, ποὺ Υ6ΓῸ οχ ἱποογρογδιίθυδ δίᾳιια οαιδίῃο 

ρυτγίβ. » Βωίγοσγιηι δ᾿] 8}}} ΒΔΟΓΠ 6556, υἱ [Π|6 οοαίο- 

πη ἰοδὰϑ ἀϊοὶ!, ἀεο, ϑδίυγηο, ΤοΥὶΐ, δοϊϊ, οοϊογίβ. (204) Μέδχ:- 

τΐηυ8, ἱπαυϊ (τοὶ σίοπα ᾿ΐς διιΐθηι ογαΐ ρϑη 5}, οὐἱυϊα 

δγδΐ ἴδπὶ [ογγί 1} δίᾳαυρ ρογηϊοίοδο, υἱ ἰπἰυδοϊτυιη οσυΐαι 

δυογίογοί : δίαιῃιθ ᾿0}08 γαὶ (ἰπφυ ), δἰ ἱ οοπκοῖες υἱ ρῥὲδ- 

τίυπι ἰογγδπ, ΟῚ ἰρ805 ΠΟπηΐη65 ΟὈΥΪΟ8 γαεριεἰοῦδὶ. Αἱ 

16 τυ" οἰΐαῖαι Υυἱ αἱ δἰ υ δογδ, 4}}18 ἢοη Υἱδᾶ. οϊογδί οἱ 

ἀφιηοηοβ ποχΐοβ ἱπηπ)  ἰοΓα οἱ δἰ υπ6 ἱπηηιῖθδος οοέγεεζε, 

ηἰδὶ ᾳυοὰ ἰπ)ρίεἰδἴϊ8 οοηγϊοίυ5 ΒΥΣΔΗΓΙ ρἰδα ϊ Ὡθη οὔωυρι 

Ραπδπι. (205) Νϑὸ ρ] οϑοροδῦ) Υἱῖδππι ρεεβρεοίδι δι2- 

θοηϑ, δὶ φυΐδ ἀ6 ρίε "8 4.86 δοἰοπὶ ἰοτηΐπ68 ἰπ᾽ τς οοια- 

τη ||. (206) ᾿πιρεγυ5 ογαΐ πηογάδοίθπι ἐΠδευπὶ σγανίσεε.- 

4υ6 γεζαπι. (207) Οιιποίδίϊο ἸΙοπρίος οἱ [αἱ ΐ, 4ιιᾶτη πες [ε- 



ὈΑΜΆΑΘΟΙΙ ΥἹΤΑ ΙΘΙΠΟΒΕ. 

ρίαν χαὶ τῶν ᾿Αθήναζε σπευδουσῶν ἐλπίδων. (5308) Καὶ 
πρὸς θεοῦ λιπαρήσεις ἔρχομαι. (200) “Γοῦ Κυλληνίου 
βλαχεύοντος χαὶ τὰ πράγματα ἀνχθάλλοντος οὐδὲν ἤἦνυ- 

τεν ὁ Ἰσίδωρος. (910) Οὐ φεισάμενος τοῦ πολυτελεστά- 
δ τοῦ τῷ ὄντι δαπανήματος, τοῦ χρόνου, χχατὰ τὸν εἰπόντα 

σοφόν. (511) ρῶν δὲ ἐμαυτὸν τῷ θείῳ φωτὶ περιρ- 
ρεόμενον, πῶς οἴει σφόδρα τὴν ψυχὴν ἐτανυσχόμην ; 
(212) ̓ Εχμανὴς γενόμενος, ἀνελὼν τὸν πέλεχυν, ἀποτέμνει 
τὴν αὐτὸς ἑχυτοῦ παιδοσπόρον φύσιν. (212) Καὶ ἐγὼ 

ιυ ταῦτα ἀπήγγειλα τῷ ̓ Ισιδώρῳ σοφήν τε χαὶ ἔνθεον ἀεὶ 
προτείνοντι πρὸς τοὺς μύθους τοὺς ἱεροὺς ἀχοήν. 

(4) Οἰηθέντα περὶ τῷ σώματι χινδυνεύειν. (215) Ἀλλὰ 
τοῦτο μὲν τῆς ἰδιώτιδος ἄρα δεῖγμα προαιρέσεως. 
(18 Ὀλίγα ἀντὶ πολλῶν ἀποδιδόντι χαρίσια. 

ι5 (312) ̓ξναυστολούμεθα πρὸς τὴν Σάμον. (18) Τὸ σῶμα 
δ᾽ ἐφυσᾶτο, κάτωθεν ἀρξάμενον ἀπὸ τῶν ποδῶν ἕως 
ἤδη τῶν βουδώνων καὶ τῆς αἰδοῦς. 120) Κατεχοιμήθην 
ἐπὶ τῆς νεώς, καί πως ἀφροδισιάζουαι τοῖς ὀνείρασι. 

(220) Κρήδεμνον, φωσώνιον, ὀράριον, ᾿" προσώπου ἐκμα- 
0 γεῖον, ἡμιτύδιον. (221) Εἰς τοσοῦτον γὰρ ἀχηχόαμεν 

φιλοσοφίαν χαταφρονηθεῖσαν οὐδὲ πώποτε Ἀθήνησιν, 
ὅσον ἑωράχαμεν ἀτιμαζουμένην ἐπὶ Ἡγίου. (222) Ὁ δὲ 
᾿Δρχιάδας τὸ μὲν ὅλον τοῦ πατρὸς οὐχ ὀλίγῳ ἦν διχφέρων 
χαὶ πολλῶν ἄλλων εἰς ἀρετήν, τὰ δὲ εἰς φιλοσοφίαν 

35 ἅγοντα παρειμένος, ἅτε πρὸς ταῦτα ἀνάγωγος ὧν διὰ 
τὴν οὐχ ἀχολάχευτον πατρῴαν οὐσίαν, ἱερὰν δὲ ζωὴν 
προθεῤλημένος, εἴπερ τις ἕτερος. (22) Ὁ μὲν οὖν Εὐ- 
πείθιος εὐφυέστερος μὲν ἐγένετο, τὰ δὲ ἤθη ἐπισεσυρ- 
μένος εἰς ἰδιωτισμόν, ἤδη δὲ χαὶ ἀτοπώτερον ἔχων 

30 ἢ χατ᾽ ἰδιώτην. (224) Ἀσθενῶν αὐτὸς τὸ σῶμα χαὶ οὐ 

πόρρω τείνων θανάτου (425) Ὁ δὲ πρὸς μὲν τὸ παραυ- 
τίχα δυσχερῶς ἤχουσε τῆς ἀπολογίας, ἅτε μὴ κατ᾽ ἐλ- 
πίδας αὐτῷ πραττούσης τῆς ἀγαθοειδοῦς προαιρέσεως. 
(226) ᾿Γοιαῦτα πολλὰ λέγων τε καὶ ἐπάδων ἔπεισε τὸν 

35 ᾿Ισίδωρον ὁ Μαρῖνος δέξασθαι τὸ ψήφισμα τῆς διαδοχῆς" 

καὶ ἐψηφίσθη διάδοχος ἐπ᾽ ἀξιώματι μᾶλλον ἢ πρά- 
γματι τῆς Πλατωνιχῆς ἐξηγήσεως. (2.7) Εἰ δὲ θειότερον 
χρῆμα, ὡς σὺ φής, ὦ Ἡγία, ἔλεγε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰισί- 
δωρος, ἣ ἱερατικὴ πραγματεία, φημὶ μὲν τοῦτο χἀγώ" 

40 ἀλλὰ πρῶτον ἀνθρώπους γενέσθαι τοὺς ἐσομένους θεοὺς 
δεῖ, Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Πλάτων ἔφη μὴ ἐλθεῖν εἰς ἀν-- 
θρώπους μεῖζον ἀγαθὸν φιλοσοφίας. ᾿Αλλὰ τοῦτο συμ- 
θέθηχε νῦν ἐπὶ ξυροῦ ἑστάναι οὐ τῆς ἀχμῆῇς, τοῦ δὲ 
ἐσχάτου γήρως ὡς ἀληθῶς. (228) ᾿Ελάνθανε δὲ ἑαυτὸν 

46 ἀνίατα πράγματα χαὶ πόρρω μοχθηρίας προθδεδηχότα 
διορθώσασθαι ἐπιχειρῶν: ἤνυτε δὲ οὐδὲν ἐπὶ πλέον. 
(229) Ἶρι δὲ ἀρχομένῳ, τοῦ Μαρίνου τὸ σῶμα ἀπολι- 
πόντος, ἐθουλεύετο τὰς ᾿Αθήνας ἀπολιπεῖν ὁ ̓ Ισίδωρος. 
(33) Παρήνει δὲ Συριανὰν χαὶ Ἡγίαν ὁ Ἰσίδωρος ὡς 

50 χρεὼν εἴη φιλοσοφίαν ὑπορρέουσαν ἀνασώσασθαι. 
“Ὅσα, παρεῖται χρεὼν ταῖς ἐχλογαῖς συντετάχθαι 

χαλλιέπειαν ἔχοντα. (25ι) Διὰ μηχανῆς τινος ἀπό- 
ρου χαὶ ἀνθρωπίνης ἐλπίδος ἔξω χαθεστηχυίας ἐν ἀπορ- 
ρήτοις τὰ ἀπόρρητα διαμηχανωμένους ὑπέρ τε σφῶν 
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δἰ ἰπδηάΐ ἰη σαγίδι γ6] ΑἰΠθηδὰ [ογγοί. (208) Υδηΐο δὰ ργο- 

(209) Ογ!!οπίο ἰαγάδηίο εἱ 

ποροίί ἀἰγθηί 6 ηἰ εἰ! Ι5ἰ ἀογιιβ ρογοίοδαϊ. (210) Νοη ρᾶγ- 

σἐπδ ργο[ἰοβἰβδίπηδ8 γοὶ [υχίδ βεη οηίἰδηη δαρίεηιἰς, ἰοεροτί. 

(2(Ὲ) Υἱἀθμ8 πιδρϑυπι ἀϊνίπο ᾿υπλίηο {{Ππ8ἰγαΐστν, ᾳυδηίαπι 
ΟΈ6Π568 Π16 δἰ Πη1Π} ἰπἰοηἀΐ856 Ὁ (212) ᾿πβδηυ8 (Δοίυ8 αυιπὶ 
586, ἃγγορίδ βθοιγὶ δὲ [] Υἱγὶ 8 διηρυίδί, (218) Εἰ 6ρο ἰὸς 

οδίϊοπθϑ, 4.28 δά ἀδυμ ᾿δγυΐ. 

ἰδίἀογο πυπέίαν!, 4υΐ 5ΕΙΏρΟΓ βαρίοπίογ ἃς βἰυαϊοδα βδογὶβ 

ΒΕΓΙΏΟΠ 05 δυβου δαί. (214) Οὐτπι ρυαγοῖ κ6 ἀ6 οΓρογα 

Ρογι οἰ ἰδγί. 5 (215) Ηοος νεγο ἱπηργυάοπῖβ τοϊαμίδι!8. ἀσοι!- 

(218) Ραυοᾶ ργὸ κυ} 18 γοἀάφηιὶ Ὀοηοῆεία. 

(117) Νανἱμαθδηγυβ ϑδπγυπη. (218) Οογρυς γογὸ ἰυπιοθαῖ ἃ 

Ρού ε18 ἰπίγδ ἱποίρίθῃβ, ὑδάυθ δὰ ἱπρυίηδ οἵ ρυΔεπάδ. 

πιρηΐίυμ οί. 

(219) Οομεορίξυβ ἰπ πανὶ μοῦ βοιηηΐᾷ ἰῃ Ὑδηογοιη 80}]]Ἰεἰίοτς. 

(220) Νἱΐδιη, "πίδινι,...... δυἀαγίπ, (Δβοίδη. (221) Τδη- 

ἰυτη δπΐπι ΡΠ ΠΟϑορ ἷδι πῃ υδπι οοπίδηηρίδπη ΑἰΠοηΐβ δυ- 

αἰνίπηυβ, φυδηΐμηΣ Υἱόϊπηυ8 δου Ηδσία ἀδβρίοδίυ! πδρϊίαηι. 

(222) Αγοϊιίδ 88 δυΐεπι ρδίγεπλ φυϊάοῃῃ οἱ δΐοϑ 0} 08 γὶγ- 

(υἱδ Ποη Ρᾶγυπι βυρεγδὺυδί, ρἰἰοϑορ ιΐδπι γ 6 ΓῸ αγΐῃ!)8 ουΓᾶ- 

θαΐ, αυΐρρθ 80 ἴᾶο 8) θῆι5 ργορίοῦ ρδίθγῃδϑ ορϑὸ δβϑθηίἃ- 

(ἰοηΐ8 Ποη Θχρογίοβ, Υἱίδῃν (δηδη ρίαπι ργείεπάείραϊ, εἰ 4ι 8 

δ᾽ἴυ5. (223) ΕυρὶΠιΐι8 ἱηροηϊοβίογ ογαῖ, πγογίθυβ ἰδπιθη δὰ 

δἰ Πρ] οἰ δίοπι Ῥγορθηβυβ, ἱπηπιοῸ εἰΐδπὶ ἰαϊοία δἰπηρ!ϊείον. 

(224) ΠὈ οἰ ΠΝ. {8 Ἔγαΐ οογρυβ οἱ ποη πιυϊξιιη ἃ πιογίο 

βοὐιποίυιη. (225) Ηἶο ἴῃ ῥγϑβοηίία χυῤάδπι ὥργὸ δυάϊνὶϊ 

ἀε(επδίοποπι, 4υ85ὶ βρεὶ {ΠΠ138 ΘΟ δἰ ἑππ| βροοίοδαπι Ποη 88- 

εἰδίδοογοί. (226) Ταῦϊδ τηυ}δ ἀΐοαπβ οἱ οοοίπρηβ μϑγβυδεὶὶ 

Ματίπυβ Ἰδίάογο, εἱ τγϑοίρεγοῖ ἀθογοίδπ) βυσοοβδίοπθηι, οἱ 

810 6580Γ ΟΓΘΔ[118 651 Ομ η6 πηᾶρίθ ηὐυδίη Γ6 ἰρ88 Ρ]αἰοηΐοδ: 

ἀοοϊείηθθ. (227) Ουοάεὶ αἰ γἱπίοῦ Γ68 οβδί, υἱ ἴῃ δἰ, Ηδρία, 

ἀἰοοθαί 11} [δἰάογυβ,, βδοογάοίδιβ ἀοοίγίπδ, ἰάθη δὲ εβὸ 

ΔΙΓΠΊΟ : 8604 ργίπη}) ΠΟΠΊΪΠ68 6866 ἀθ6ο8 [υἰυγοβ Προδδβ6 

οεῖ. Ιἀοοψυο εἰ ΡΙδίο ἀϊχίξ, πιδὐὴυ8 δοπυπι Βοπλίηὶ ουθηΐγο 

ΟΠ ΡΟδ66 40.8π| Ρ[}}]Ο5Ορ ἶδη). διὰ ἴἰνος οοηρίε ἡπης 

δίδγο πούδουΐα ΠΟ ἰῃ δεία, βοὰ υἱζ ἃ γουθγᾶ βοηδοίυϊξαο. 

(228) Ἰξπογδυδί 56 δὰ ἱπουγδὈ} } 65 ΘΟΓΓΌΡ ἰ5δ πιᾶβηυ8 ΓΟ ἜΠΊΘη- 

ἀδηδαβ ἀραγϑάϊ, 86 μἰ Η} διηρι ρεοβοίεδαί. (229) γΈτο 
ἰπουηία, πιογίυο Μαγίῃο, οοποιποῦδαὶ Ἰδἰάογυβ Α 688 46- 

ΒΟΓΟΓΘ, (280) Μοπορϑί δυίΐοι ϑγγίδηυμ οἱ Ἠορίδπι [δ᾽40- 

ΓΌΒ, πδϑξοξο εἰβὰ μἰ]οδβορὶιἰδπλ ΔΘ πίοπι γοοιἐυΓοηίΐ. 

[ Ομῶ νον δὲς οὐπαία ὑγαίεγηιδϑα διπὶ, δα πόσο856 625. 

οπι ὀχοογρίϊβ σοπλποὶ.} (231) Ῥεοῦ δγίθῃ) χυδηάδπι 

ἠϊοϊοιη οἱ οχίγα ᾿υπϑηδηι ϑροῖ οοηῃδιϊ αἱδηι ἰῃ βοοτγοίί 
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αὐτῶν τῆς οὐρανίας ἐλπίδος χαὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων Αἰ- 

Ὑυπτίων τῆς ὅλης εὐθημοσύνης. (232) ᾿Αλλ᾽ ἐντεῦθέν 
ποθεν ἀπὸ τῆς τρίτης χαὶ περιχοσμίου γενέσεως 
ἀναδήσασθαι τὰ πείσματα τῆς ἀναγωγοῦ σωτηρίας. 

δ (35) Καὶ δὴ Σεόῆρος, ἀνὴρ τῆς “Ῥώμης πατρίχιος, 
ἄλλα τε διγλεῖτο ἐν ᾿Αλεξανδρεία συνδιαιτώμενος, 
χαὶ ὅτι λίθον ἐθεάσατο, ἐν ᾧ σελήνης ἐγίνετο σχήματα 
μεταμορφουμένης παντοῖα μέν, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλα πρὸς 

ἥλιον αὐξομένης χαὶ μειουμένης ἐνόντα τῷ λίθῳ καὶ 
10 αὐτὸν τὸν ἥλιον" ὅθεν ἢ φήμη τοὺς τοιούτους λίθους 

καλεῖ συνοδίτας. Καὶ ἡλίτην δὲ λίθον ἔλεγεν ξωρα- 
κέναι, οὐχ οἷον οἷ πολλοὶ ἑωράχαμεν,, ἀχτῖνας διαφαί- 
νοντα ἀπὸ τοῦ βάθους χρυσίτιδας, ἀλλὰ δίσχον ἡλιοειδῇ 
χείαενον μέσον τοῦ λίθου, σφαῖραν αὐτόθεν πυρὸς ὡς 

15 ἰδεῖν" ἀπ᾽ αὐτῆς δὲ τὰς ἀχτῖνας ἐχθρώσχειν ἕως ἐπὶ 
τὴν ἴτυν - εἶναι γὰρ σφαιροειδῇ καὶ ὅλον τὸν λίθον. 
ἸΙδεῖν δὲ χαὶ σεληνίτην, οὐ τὸν ὕδατι τεγγόμενον, εἶτα 
ἐχφαίνοντα τὸν μηνίσχον͵, καὶ διὰ τοῦτο ὑδροσεληνίτην 
χαλούμενον, ἀλλὰ κατὰ φύσιν τὴν ἑαυτοῦ τρεπόμενον 

40 ὅτε χαὶ ὅπως ἣ σελήνη τρέποιτο, θαυμάσιον γρῇμα τοῦτό 
(ε φύσεως. (234) Τυφλῆς δὲ καὶ ἀσαφοῦς τῆς φήυης 
περιπλανωμένης. (235) Ὁ μὲν οὖν πλεῖστος λόγος ἀπο- 
λωλέναι τὸν Αἰγύπτιον, διεφέρετο δὲ ὅμως καὶ σωτηρίας 
τις ἄγγελοςφήμη. (5336) Καὶ τάχα ἂν ἥδε ἣ πάθη ἐπροαί- 

35 ρέτος ἂν εἴη, καὶ διὰ τοῦτο συμύθαίνοι ἂν ἴσως καὶ ταῖς 
ἀκηράτοις. (137) Τὰ βέλτιστα παραινῶν, χαὶ παροξύ- 
νων τῷ λόγῳ τοὺς ἐν τῷ ἔργῳ βλαχεύοντας. (2:8) Ὅτι 

τριῶν ὄντων εἰδῶν τῆς ψυχῆς τριττὴ χαὶ ἥ πολιτεία, 
καὶ ἔχει μὲν ἐχάστη τὰς τρεῖς, ἀλλ᾽ ἑνὶ διαμορφοῦται 

ϑυχαὶ ὀνομάζεται τῷ ἐπιχρατοῦντι. Καὶ λόγῳ μὲν 
ἰθύνεται, ὡς ὃ ἐπὶ Κρόνου βίος, ἣ λεγομένη χρυσῇ 
γενεά, ἢ τὸ θεῶν ἀγχίσπορον γένος, οἷα ἐν σχήματι μύ- 
θου σεμνύνουσιν οἱ ἐν τῷ τρίποδι τῆς Μούσης καθήμενοι 
ποιηταί. Θυμῷ δὲ διανισταμένην πολιτείαν τὴν ἐπὶ 

80 πολέμους χαὶ μάχας, χαὶ ὡς ἐπίπαν φάναι, τὴν περὶ 
πρωτείων χαὶ δόξης ἀγωνιζομένην, οἵαν γενέσθαι τὴν 

ἐπὶ τῆς ἱστορίας ἑχάστοτε θρυλουμένην ἀχούομεν. 
᾿Ἐπιθυμία δὲ τὴν πανταχῇ διαρρέουσαν χαὶ ὑπὸ τρυφῆς 
ἀχολάστου διεφθαρμένην, ταπεινὰ χαὶ γυναιχεῖα φρο- 

40 νοῦσαν, δειλία σύνοιχον καὶ ἐν πάσῃ ὑηνείᾳ χαλινδου- 
μένην ) φιλοχρήμονα, μιχροπρεπῇ,, δουλεύειν ἀσφαλῶς 
ἐθέλουσαν, οἵα τῶν ἐν τῇ νῦν γενέσει πολιτευομένων ἣ 
ζωή. (1:30) Προθυμότατος εἰς ἀποδημίαν οὐ τὴν μάταιον 
καὶ τρυφῶσαν, εἰς ἀνθρώπινα οἰχοδομήματα καὶ μεγέθη 

ὃ χαὶ χάλλη πόλεων διαχαίνουσαν᾽ ἀλλ᾽ εἴ πού τι θαυ- 
μαστὸν ἀκήχοεν ἢ εροπρεπές, ἀφανὲς ἢ φανόν, αὐτόπτης 
ἡβούλετο γενέσθαι τοῦ θαύματος. (210) Αὐτὴν δὲ τὴν 
ψυχὴν ἐν ταῖς ἱεραῖς εὐχαῖς πρὸς ὅλον τὸ θεῖον πέλαγος 
ἔλεγε, τὰ μὲν πρῶτα συναγειρομένην ἀπὸ τοῦ σώματος 

[0 εἰς ἑαυτήν, αὖθις δὲ ἐξισταμένην τῶν ἰδίων ἠθῶν καὶ 
ἀναχωροῦσαν ἀπὸ τῶν λογιχῶν ἐννοιῶν ἐπὶ τὰς τῷ νῷ 

συγγενεῖς, ἐχ δ᾽ αὖ τρίτων ἐνθουσιῶσαν καὶ παραλλάτ- 
τουσαν εἷς ἀήθη τινὰ γαλήνην θεοπρεπῇ χαὶ οὐχ ἀν- 
θρωπίνην. (3ε1) Τοῦτον ἐπαινῶν Ἰσίδωρος ὁ φιλόσοφος 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΒΙΟΣ ἸΣΙΔΩΡΟΥ. 

γοδῆᾶ ὨΓ[0Ὸ 36 ἰροὶ5 αἀἰνίῃδε δρεὶ χυσιγοηίοα οἱ ρεὸ οδέεσιο 

ἜφΥρΙ 5 ἰοϊΐυ5 οτάϊηὶς. (232) 56ὰ ἰνΐησ διίσιυνὰς ὁ ἰεσῖο 

οτίυ, φυὶΐ εἶγοδ ᾿ηυπάυπι ο5:, ᾿ίσδγα υπό πὶ κα υξὲς δὰ εα-- 

ἰοδἴϊα διηϊπηυπιὶ Θχίο ἐπ [8. (233) ϑεύεγυβ, ραϊ γε βοῖπδ- 

05, 4υυπ) 8]14 Ὡδγαθαί Αἰοχδηάγίδε οοπιπιογαίας, ἔπαι 

ἰαρίάθπι 86 υἱάϊββθ, ἱῃ 400 γδγίῶ ὁδβεηΐ [ψπὲὲ δεϑα τη δαξις 

(οὙη, 80 ΠΟἋ0 ογοϑορη 8 δοουῃμάπηη βοΐίδαι, πγοώο ἀξεσε- 

Βοσμίἰς, δίαμ! 50] οἰΐδπὶ ρθε : υπὰδ τυϊροὸ (8165 ᾿δρέες ἄ- 

οὐηίυγ 5γηοάϊί(δ5. δοΐδγοπι οἰΐδη) ἰαρίάδη ἀϊοεῖμαὶ 86 τιάξεδο, 

ποη αυδίοπι 011] Υἱάϊπηυ5,, γϑἷοβ οχ ἱπξϊηο ἀυγεος εἴδεα- 

ἠκηίοιη, 56ὰ ἀΐξουπ) 5018 ἰογιηᾶ ἴῃ τηρϑάϊο Ἰδρίε ᾿ϑορπῖδαι, 

ἰσηΐβ δίοθο ΟΠ Πἷ ΠΟ δία 6 πὶ, Δἢ ΘΟ406 γϑάϊοα ὀχϑ γε υϑαος 

δὰ οἰγοιπηίετοη(ἰδπι : 6586 οπίπι ρἰοροδυμπι οἱ ἱπίορττηα ἰαρὲ- 

ἄεῃ. ἱάϊΐδδε οἱ ᾿ῆπδγοπὶ πὺη δαῦυδ οοπερόγδῖν ὀέπουτο 

Ιυπυ]δπῦ Ἔχ μοπίο οἱ ἰάθο δαυϊυπδγοπι δρρεϊλίσνο, 

δὺο παιτγὰ δ08 86 γογἰθηίοι, φυοί 65 ΖΌΟ΄ΖΌΣ υυοὰο ἢ ς6:ὸ 

γεγίδί, πιϊγδ Ὁ} 6 58 Π6 ΠδίΌΓΩΒ Ο.ι.8. (184) Οδοο δῖε οὐ- 

δοῦΓο οἰγουπγογγαηία Γαμογα. (285) ΑὉ τυἱρο χυῤέεει ἄ- 

οὐυηί ρογϊ556 ΕεσΥρίΐυπι, 86] φυσράδπ) ἰδ δὴ ἐογευδίος ἴδσπδ 

δι }υἱἱ5 ηυη(ἰὰΔ. (236) Δοίογίθ ἷς ἐαδῦ5 προτὶ ἑητοϊαπέλειοε, 

εἰ ἰάφηι (οτίΔ886 οἰΐδηι γεθυ5 ἰπί ορστὶ5 δοοίἀδι. (237) Ορεξίαι; 

ΤΠΟΠΘΏ5 οἱ ογδίίοπο οτγίδη8 ου5, 4υΐἱ ἴῃ Ορεγα ἰογροςοεγοιί. 

(238) Ουυπι ἰγα5 5η1 δ ΐπιδὲ βρθοίοβ, ἰγίρίεχ εἰΐδιν υἱῇῶς γδίίω, 

αυᾶγυτ φυφ θεῖ ἰγο5 1185 οοπιρτγοξιοπαϊξ, δὰ ὑπδὴν δδδδησς 

το  φυὶδ ργοβίδηϊδηι οὐπίογηγδίωγ, ἐχ ἐδᾷυς δρρεϊδίας. Αἰφοο 

δὰ γαϊοηδη αὐϊάοπι αἰγὶ ρίἑτ, νο] υἱ δαϊυγιΐδ τ᾽ Δ, 4τι2ε δαστο 

δοίδϑ ἀἰεϊΐυγ, τοὶ σοῆυ5 ἀϊϊ5 ργοχίπληπ), 408]6 δον ἰωνο- 

ἴυσγο ρορίξε ἰηῃ ἰγροὰς Μυβᾶγυπι βοάδηοβ δοῖδηὶ. ΑἸ στ, 

υδ: ἰγδουηάΐδ εἰ γ, ἰη 6114 μυξηδδαυδ γυὶϊξ, οἱ υἱ συ». 

πηαίΐπὶ ἀἰοδπη, ἀδ ῥγίποϊραΐα ἀδοογίδὶ δίαχυς εἰοεῖα, εν- 

)υβηιοά! [υ͵6866 δυύίτηυδ Ρ6Γ υπϊνογβδπι Ὠἰἰδίοτίδπι οοἰεὰξε- 

ἴδιη. Τογίία ουρὶ ἀ!δίε αἰ ΠΠυ} οἱ οἴροηδίϑ πιο} ἶς οοεγαρέο 

8 6οίο οἱ τ} 6 γί θϑὶ δηπίπιο, ἰξπδυὶς ἀδαϊδ, ἰψυςε οὐ 

δρυγοί (Ια νοϊυϊδία, νδγδ, Υἱ] 8, βοῦν} } 5, φυ δὲς σας εςὶ νὴ 

ποπιηπαι. (239) ῬΓΟρδἢ 3.55 Πη05 δὰ ρεγοξγίπδιϊοθδην Βοδ 

γδηδη) δι ἀεἸ εἰοδᾶπι, ᾿νοπλίπιπι δο  βοἰς δαὶ ἀγ νταϑ ππιλσαὸς 

Ρυϊομιγίϑᾳυο δροοϊδηα 5 ἱπη!δηίοπι, δοὰ δου δὲ αυϊὴ παϊταα- 

ἀυτ) δυάϊτγοῖ νοὶ νοπογδηύθπι, δἰ γα οοου ἔμ) σ᾽ τὰ ἀρογῖσαι, 

ἱρείσπλεί οου δ δροοίδγα πιϊγδουϊαπι) γοϊεθαὶ. (240) ἴρεμς 

δηϊπηδη) ἰῃ δδογὶβ ργθοίυυδ δὰ αἰνίβυ) πυπιεα (δεεικέι ἀϊ- 

οοὐδίέ 6586 ροϊαρῸ 5, ργιπηῦ τη ἃ ΟΟΓΡΟΓΟ ἰῃ 56 ἰρβδπι οοὐεεῖδει, 

ἀείπάς ἃ δυἱδ τιογίυ8 γοσδαοηίοεῃ οἱ ἃ γδιομδιὶ 5 ϑοξοαί- 

05 δὰ πηροῖὶ οὐσηδίδδ γοπχοδηίοαι, ἰοΓίο ἀϊνὶπίίυς Δ] λα 

οἱ τπηυϊδίδη ἰη ἰη50}{8π| αυδηδᾶπι δογοη (ίοσω, οῶ ἔπι. 

πϑηι, 56 ἄθο οεὐπνομίεπίαιι. (241) ἤυης Δυόδης ᾿Ξνϑοτω α 
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χατὰ στόμα εἶχε. (242) Μετριωτέρα γὰρ πειθὼ καὶ πα- 

ραίνεσις τῆς ἀπὸ τῶν ἄλλων λόγων τοῖς πολλοῖς ἣ ἀπὸ 

τῆς ἱστορίας, καὶ μᾶλλον τῆς παλαιοτέρας ἡ ἀπὸ τῆς 

νεωτέρας καὶ τοῖς ἀχροωμένοις φέρουσά τι γνωριμώτε- 

δ ρον. (48) Οἵ δὲ καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις φιλοσοφήμασι 

τὸν Ἰσίδωρον συνεργὸν χαὶ συγχυνηγέτην παρελάμδανον 
τῆς ἐν βυθῷ κεχρυμμένης ὡς ἀληθῶς ἱερᾶς ἀληθείας" 
χαὶ πολλαχοῦ φῶς ἀνῆπτεν αὐτοῖς ἐν ταῖς ζητήσεσι 

10 τῆς ἀρχαιοτρόπου σοφίας. Τὸ δὲ σύμπαν αὐτῷ τῆς 
εὐπορίας οὐκ ἀπὸ βιδλίων καὶ δοξασμάτων ἐπορίζετο 
ἀλλοτρίων διὰ μνήμης. ἀλλ᾽ ἕξιν τινὰ βεθδαίαν χαὶ 
πάμφορον ἀληθείας τῆς γε τοιαύτης ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐχτήσατο. 

15 (5.4) Καὶ δύσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἅτε οὐ δυναμένοις αὐ- 

τοῦ φέρειν τὴν θείαν ἀνατολήν. (245) Ἠναγχάζετο ἐπι- 

μελεῖσθαι τῆς τῶν παίδων εὐχγωγίας, (1,6) Καὶ μὴν 
καὶ ἐν ταῖς ἐξηγήσεσιν ἐνδεέστερος τῷ λόγῳ ἢ ὥστε ἔρμη: 

30 νεύειν τὰ δοχοῦντα ἀποχρώντως. Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐνταῦθα 
ἀθδοήθητος ἦν ὑπὸ τῆς φύσεως χαὶ τῆς ἄλλης μελέτης, 
ἀλλὰ χατεθάλλετο μὲν σπουδὴν πρὸς τὴν σαφήνειαν, 
τὴν δὲ τῶν ὀνομάτων εὐρυθμίαν ἀφιεὶς ἑτέροις πρὸς 

5 ἐπίδειξιν εἴχετο τῶν πραγμάτων, οὐ λόγους τὸ πλέον 
ἢ νοήσεις φθεγγόμενος, οὐδὲ νοήσεις μᾶλλον ἢ τὰς 
οὐσίας αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἄγων εἷς φῶς.. (242) Τ ὴν 

περὶ τὸ θεῖον ἁγιστεύουσαν θέμιν. (248) Εὐφραίνετο δὲ 
δρῶν τὸν Πρόκλον ὃ Ἰσίδωρος αἰδοῖόν τε ἅμα καὶ δεινὸν 

10 ἰδεῖν, αὐτὸ δοχῶν ἐχεῖ δρᾶν τὸ φιλοσοφίας τῷ ὄντι πρόσ- 
ὠπον. (249) Ἐπεὶ καὶ ὁ Πρόχλος ἐθαύμαζε τοῦ ᾿Ισιδώ- 
ρου τὸ εἶδος ὡς ἔνθεον, χαὶ πλῆρες εἴσω φιλοσόφου ζωῆς. 
(220) Ὁ δὲ Σαλούστιος οὐχέτι τῷ διχανιχῷ, ἀλλ᾽ ἤδη 
τῷ σοφιστιχῷ βίῳ προσεῖχε τὸ νοῦν. ᾿Εξέμαθε δὲ καὶ 

35 τοὺς δημοσίους ἅπαντας τοῦ Δημοσθένους λόγους. Καὶ 

δὴ λέγειν ἦν ἱκανός, οὐ τοὺς νέους μιμούμενος σοφιστάς, 
ἀλλὰ πρὸς τὸν ἀρχαῖον πῖνον τῆς λογογραφίας ἁμιλ- 
λώμενος. Ἀμέλει καὶ ἔγραψε λόγους οὐ πολύ τι ἐχεί- 
νων λειπομένους. (51) ᾿Ανυπόδετος περιιὼν τὴν οἰχου- 

40 μένην, ὡς φάναι λόγον, ἅπασαν. (253) Ὅτι τὰ ἕδη καὶ 
ἐπὶ αὐτῶν λαμδάνει τῶν τεμενῶν, τάττεται δὲ καὶ ἐπὶ 
τῶν ἀγαλμάτων λέγεται δὲ ἕδος καὶ τὸ ἔδαφος τοῦ νεώ. 
(1.3) ναρ μὲν μυριάχις παρῆν ὡς φάναι τὸ ἔπος, ἅπαξ 
δὲ καὶ ὕπαρ ἐφάνη τὸ φάσμα, (454) Περιορώμενον 

46 τὸν ἄνθρωπον ἀντὶ τοῦ ἐμ λέπον ἀχριθῶς, ἐπισχοποῦν, 

ἐναντίως τῆς τῶν πολλῶν χρήσεως. (265) Αχώλυτοι 
διέμενον ὑπὸ τῶν εἰωθότων χατὰ τὸ ἀνθρώπινον χωλυ- 
μάτων. (256) Οὐδείς ἐστιν οὕτω τὸ θεῖον ἐχχεχωφημέ- 
νος, ὃς οὐχ αἰσθάνεται αὐτοῦ τῆς ἐνεργείας πάσης μέν, 

50 οὖχμ ἥχιστα δὲ τῆς χολαζούσης τοὺς ἁμαρτάνοντας. 
(1.2) Οὐχ ἂν ἁμάρτοι Μούσης ἀληθοῦς, ἢ οὐχ ἂν ἁμάρτοι 
ἀληθείας ἱερᾶς. (4.8) Οἱ τῆς ἀλλοφύλου δόξης ἑταῖροι 
χαὶ συστασιῶται. (250) Καὶ πρὸς φιλοσοφίαν ἔρρων- 
το, χαίτοι ἀρχὴν ἀτυχοῦντες εὐαγωγίας φιλοσόφου. 

56 (ου) Καὶ τῇ εὐχῇ χρησάμενος εἰς τὴν συνήθη χαὶ ἀν- 
θρωπίνην αἴσθησιν ἀπὸ τῶν ἀλλοκότων ὄψεων ἐπανῆλθε. 
(66) Καὶ δὴ ἐξέδωχεν ἱκνουμένῳ τῷ τοῦ γάμου χαιρῷ. 
(2.2) Ἀλλὰ χαὶ τρίδωνα περιθαλὼν φιλοσοφίας, ὡς φι- 
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οὔα δροθδαῖ. (242) ὑοπιπιοάϊογ δπἷπὶ Ὑυσο, 4υ8πὶ 4085 4} 

8118 ἀἰβοὶ ρ᾽  ηἰ5 ὀχ θοίυν, ᾿εἰδίογίδδ 6δὲ βογβιιδβίο δα ργϑβοθ- 

Ρίϊο, ο᾽ υδχυθ γοοθη(ογὶκ πη ρὶβ 4υδπ) δηἰ αυϊοτίβ, 4υ 25 406 811. 

ἀϊοπεί θυ διίαυϊά ποίϊυ8 δἴεγί. (243) Αἱ ΝΠ} ἰῃ αἰδθεϊρ 3 

οἰἶδηι ΞΕ Υρ 8 18 ἀοτυ δοοϊυπι) δοά δου ἱπνοδι ζϑηὰϊ 

γογὶἰδίθη) βδογδηι, 40 ἴῃ ργοίιπάο ἰαίογοι, δεδυπιοιδηίΐ, οἱ 

ΠΠ|8 δδορα ἰῃ φυξοβϑεϊοηϊ 8 δη(' 4085 5δρίοπ 26 ἰδ δοῦθῃ- 

ἀεθαῖ. Οὐυἱοχφυϊά δυΐοπι 50]]ογίϊδε ἱμδὶ ογαί,, οὴ ἃ ᾿ἰδγ8 οἱ 

Οἰβο ρ! πἴ8 8:16 ηΐ5 μοῦ πηδηηογίδη βυρροΐο δέ, δοὰ ΠΔΌΪ υ η] 

ᾳφυσηάδηι ἤγηηυπι οἴ οἰ υϑηπιοάὶ φυϊάοπι νοῦ (δ(18 (ρου 1881- 

01} ἢ ἰηἰἰἶἰο μθυϊ. (244) Εἰ οοοἰάδῇ Ποιμἰπίδυ8, υἱ αυὶΐ 

(245) Οορεῦδδίυγ 

᾿ἰθδεοόγιμι Ὀ6Π6 ἰηδ(ἰυϑπάἀογυπι ουγϑη) συ πογο. (246) Υο- 

ΤΌΣΩ ἰπ ἰπἰογργοίδη 0 4041: ΒοΓΠΊοΠ6 οΓδί ἱπίδγίογ, φυδῃι υἱ 

88 [ἰ5 6688 Δηΐπιΐ ροδδοῖ δα ρ]ΐοᾶΓο : δί Ὠ6406 ἢἰς ηδίιΓδ Θχοί- 

οἰϊδίΙοαυο οιπὶ ἀσδἰξυουαί, κο δὰ θεγϑρίου δίδη) δἰ υάΐυτ 

οοηγνογίοθαξ, ποπιίπυπι δυΐοι) οὐποίηηϊ δίοπι οβἰοηίδηἀδη) 

8118 γο ἱΠ4Ὸ 6 ἢ5 γοπὶ Ὀγροθαΐ, ΠΟ ἰ8Π| Πιδγᾷ ψογθ8 40ὯΠ| 

᾿ρβ88ἃ 86η88 ΘἰΟ4 6 Π8, Π64ι1 ἰ8Π) 8698 4118Π} ᾿ρΘΔΓΌΠῚ ΓΟΓΌΠῚ 

πΟίϊοη68 ἰη ᾿υθδπι ργοίδγθηβ. (247) 58εγὶβ8 ὁρογδηίοῃ Ϊ1- 

διἰἰ8π|. (248) σαυάοθαὶ Ι5]άογυ8 Ῥγοοίυπι νἰάδηβ τοπογδη- 

ἄυμῃ δἰπη}} δίᾳυς ργᾶνοπ), ἰρδυτι γούογδ γαῖι8 Ρἢ ἢ ΟΒορ 85 

86 Υἱάδγο νυ. (249) Νδῃ οἰΐδη Ῥγοοΐι8 19 ἀοτί [Δοἰ 6 πη 

υἱ ἀϊνίπδιη δ πηγααίυγ, ρ᾽ Θῃ ΔΙ 406 ἰηΐυ}5 μἢ !ΠΟΘΟρ  Ω Υἱίδο. 

(250) ϑδ᾽υδέίδ ποη δηλ  ι15 (ογβης,, 5ο 5Ορ ἰδέ ̓ς ἰδπι υἱ δ 

ἰηίοπάενδΐ δηΐπηυηι. Ῥυ] 1.85 οἰΐδ Ὠοηγοϑί μοηΐβ ογαίΐο- 

868 τηϑιπογίθ πιδηἀαραὶ οἴηπεθ. Αἀϊιδθο ὁδίί8 δγδὶ ἀἰπεείυε, 

ΠΟῺ ΓΘΟΘΩΓΟΓΕΒ ΒΟΡ 5185 ἱπ) (85, 86 οὐαὶ ταίογα βογίριἰο- 

ἀϊνίηυπι 605 οτγίυπι ἴογγα ποαυθδηί. 

εἶδ οογίδηϑ οἰορδηϊίϊδ. ΑΟ 8806 ΟΓδέΐΟΠ68 οἰΐδ βογίροίξ βοὴ 

(251) Νυὰϊδ ρου Δι) θΐθῃ8 οὐθοῖ 

(ογγαγ πῃ, υἱ γογθὸ ἀΐοδηι, υηΐγογβϑυμ). (152) Ὑοσδθυ 

ἕδη οἱ ἀ6 ἱρεἰβ ἀ6! υ γὶ8 δοοίρὶί, δοὰ ἰάθη ροῃίυγ οἰΐδ) ἀδ 

δἰδίυΐβ : ἰἰϑη υδυγραίιν ἀδ ἰοτηρ!: ραν πιθηΐο. (253) ΡῸΓ 

τὴ] 10 ἐπ ἰη(ἀγίογοδ. 

δο:ηἷ8 4υΐάδπι τ ΠΠ168 δάογαῖ, υἱ ὑπὸ γῦρο ἀΐοδη), βοπιοὶ 

ψόγῸ οἴϊδῃ) γογᾶ 618 βρϑοΐθϑ δρρᾶγοβρδί. (254) « Οἴτγουπι- 

βρίοἰδηΐεπι [ΟΠ 61 ν ΡΓΟ « ἰηϊυδηΐδπ) δοουγδία », ῃγεοῖοῦ 

ςοηδιαῖυπι πηογοπ ἰἸοχυδηάϊ.᾿ (255) 1 6τ πμδποῦδηΐ ἃ οθη- 

816 [18 ΡΓῸ ἰυ πη η8 πδίυγϑ ἱπηροάϊπηοη 8. (256) Νάζιο ἰπ 

αἰ ν᾽ ἰβ γι} δθ0 [6068 δαί, αυΐῃ βοη(ἰδί οππηθι ἀδὶ Υἱιη, 

(252) Νου δροῖγᾶ- 

νοὶ ἃ Μυβδ γὰγὰ Ὑ6] ὩῸῺὴ δρογγδυύαγι! ἃ νογί(δία εδογᾶ. 

(258) δοοἰὶ δἰΐεπβ ἀοοϊτίπδ δο ϑοάδ!εβ. (259) Εἰ δὰ ρὲ )ο- 

δορ  ΐδη) σογγοθογδδηΐυγ, φυδηφυδη ἰπἰ ἷο ρἢ ἢ οδορ!δηαὶ 

ὀοχίογ (δῖοπ) ΠῸΠ δβδοαυδγοηίυγ. (260) γοῖο υδὺ8 δὰ [Δηιὶ- 

{|ἀγοπὶ πη) 106 δοηδυ πηι ΔΡ ἱπδοϊοη 05 ϑροοίθθυ8 τε 

ἀπ. (261) δια οἰοοδνὶξ νοηἰθηία πυριϊδγαπ) (δ ροΓο. 

(202) 504] οἰΐδηι μ} εἰ Οϑορ ἶδ8 ρ4}}}0, ἰδῆχυδπιὶ ἢ! οδορίιο, 

τιδχίηγα αυΐοπ ἰῃ Ρυπίοηα δ ἱπργοῦΐ8. 
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λόσοφον, τὴν νύμφην. (463) Τῆς περὶ τὰ θεῖα διατρι- 
δούσης θρησχείας, ὅση τε ῥητὴ καὶ ὅση, ἀπόρρητος. 
(36) Οὐδ᾽ εἰς Ἀφροδισιάδα μετεχώρησε παράχλητος. 

405) Ἄπαιδα βίον τῇ γυναιχὶ συμθεδίωκεν. (266) Ὁ δὲ 
δ Ἴλάαριος φιλοσοφῶν μέν, ἐχδεδιητημένος δὲ τὰς ὗὕπο- 

γαστρίους ἧδονάς, οὐκ ἔτυχε Πρόχλου διδασχάλου. 
(267) Πεπεῖσθαι ἔλεγε πολυχρονιώτερόν οἷ γενέσθαι τὸν 
μετὰ τοῦ σώματος βίον διὰ τὴν δεξιότητα τῆς γυναικός. 
Καὶ ταῦτα ἔλεγεν οὐ χάριν ὁμολογῶν, ὡς ἄν τῳ δό- 

[0 ξειεν, ἀλλὰ δυσχεραίνων πρὸς τὴν ἐν σώματι διατρι- 
δήν, καὶ εἰς ἐχείνην ἀναφέρων, ὅσα γε εἷς ἄνθρωπον, 

τὴν τοῦ θανάτου ἀναδολήν. (468) Καὶ τῆς γυναιχὸς 
ἐπήνει τὴν εὐαγωγίαν,, καὶ συνήδετο. (69) Κατελεή- 
σας τοῦ γάμου τὰς πρώτας ἐλπίδας ὃ θεὸς ἐδίδου σύμθο- 

16 λον τῆς ἐσομένης γονῆς" χαὶ τὴν γαμετὴν λοιπὸν ξώρα 
ἐπίτεχα οὖσαν ὁ ἀνήρ. (“πὴ Καὶ οὐδὲν ἐμποδὼν 
πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν τῷ ̓Ασχληπιοδότῳ ὃ σκότος ἐγίνετο. 

, (1) Διηγεῖτο δὲ ἄλλα τε ὧν ἀχήχοε, χαὶ δὴ καὶ τῆς 
αὐτοῦ ὄψεως οὐχ ὀλίγα θαύματος ἄξια. (12) ἯἩ δ' 

80 ἄγνωστος φωνὴ ὅτου εἴη τὴν ναῦν ἀναχωχάζειν ἐκέλευε. 
47.) Ἴ οὗ ὀμμαχοΐου τῆς αὐτοψίας καὶ ἀχοῆς ἄμα. 
ἘΝ Καὶ διετέλεσεν ἄχρι θχνάτον ἀμιγὴς παντὸς 
σώματος, οὐδ᾽ ἔστιν ὅστις ἐσυχοφάντησεν αὐτὸν ἐπὶ 
τοιαύταις διαδολαῖς, οὐδὲ τῶν ἐχθίστων. (120) Ὃ δὲ 

30 Μαρῖνος τῷ ἀτόνῳ τῆς φύσεως οὐδὲ τοῦ Παρμενίδου τὴν 
ὑπεραίρουσαν ἐξήγησιν τοῦ διδασχάλου ἤνεγχεν, ἐπὶ 
τὰ εἴδη δὲ τὴν θεωρίαν χατήγαγεν ἀπὸ τῶν ὑπερου- 
σίων ἑνάδων, ταῖς Φίρμου χαὶ Γαληνοῦ τὸ πλέον ἐν- 

γοίαις ἐπισπώμενος ἢ ταῖς ἀχηράτοις ἐπιῤολαῖς τῶν 

80 μαχαρίων ἀνδρῶν. (16) ᾿Εθεράπευε τὰ δίχαια καὶ φι- 
λοσοφία πρέποντα, ἀλλ᾽ οὐ τὸν θῶπα τρόπον χαὶ βάναυ- 
σον. (57) Διὰ τὴν στάσιν ὁ Μαρῖνος ἐξ ̓ Αθηνῶν εἷς 
᾿Επίδαυρον ἀνεχώρησε, τὰς ἄχριτοῦ σώματος ἐχθαινού- 
σας ἐπιδουλὰς ὑφορώμενος. (228) Ὁ δὲ Μαρῖνος, καὶ 

856 αὐτὸς ὁ Πρόχλος, οὐ τῇ ἑτέρα μόνον, ἀλλ᾽ ἀμφοῖν τοῖν 

χεροῖν τοῦ Ἰσιδώρου περιείχοντο. (279) Ὃ δὲ Πρόκλος 
ὁρῶν αὐτοῦ τὴν προθυμίαν ἄτρυτον οὖσαν χαὶ τὴν φι- 
λομάθειαν ἀχόρεστον, πηγὰς λόγων εἰς τὴν ἐχείνου 
ψυχὴν ἀφιεὶς ἱερῶν τε χαὶ φιλοσόφων, γαννύμενος αὐτῷ 

40 διετέλει πλατεῖαν ὑπέχοντι χαὶ ἀριήχοον τὴν τῆς δια- 
νοίας ὑποδοχήν. ()8υ) Εἶξε δεδιὼς τὴν ἑκατέρου ἐπιτί- 
μησιν χαὶ ἄμα λύπην ἀγαναχτοῦσαν. (281) "ἔσεισεν 
ὁπερφυΐ τινα σεισμὸν καὶ οὐ φύσεως ἔχγονον. (28) Ἦν 
ἄρα τις Ἀττιχὴ γυνή, πολλὰς εἰδυῖα μηχανὰς εἷς πειθώ, 

46 ὡς διέδειξεν. (232) Οὐ μιᾷ χειρὶ δωρούμενος, ἀλλ᾽ ἀμ.- 
φοῖν, κατὰ τὴν παροιμίαν. (284) Τοιοῦτος ἦντότε σῶμα 
καὶ τὴν ψυχήν, ὥστε καταπλυηγνύναι τῇ συννοίᾳ τοὺς ἐν- 
τυγχάνοντας, ἡνίχα καιρὸς ἦν σεμνότητος χαὶ ἐμόριθε- 
στέρων ἠθῶν τε χαὶ λόγων" χαρίεις δ᾽ αὖ πρὸς τοὺς χα- 

δ0 ρίεντας. (245) ᾿Αντὶ γὰρ φιλοσοφίας χαὶ ἀπραγμοσύνης 
εὐδαίμονος εἰς πολιτείαν ἑχυτὸν χαὶ εἰς ἀρχὰς ἐξέωσε 
φέρων. Φύσει δὲ ὧν φιλόνεικος χαὶ ἀήττητος, ἐφ᾽ ὅ τι 
ἂν ὁρμήσειε, καὶ φιλόδοξος ὡς οὐχ οἶδ᾽ εἰ ἕτερος ἐπὶ 
τιμίοις ἔργοις τε χαὶ λόγοις καὶ τὴν ἀρετὴν εἰς τὸ ἕξω 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΒΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ. 

ἱπάυΐδ βδροῦβδ. (263) Ὠϊνίηο οὐ], φυϊουπυο οὐδ μόδα, φιύ- 

406 δγοδηιδ. (264) Νϑαυς Αρἢγοάϊδίδάοιη σροθϑαδέ ἐανῆ2- 

ἴυ8. (265) Οὐπὶ υὑχογὰ βἷδα ᾿ἰμεγβ υἱἰχῆ. (266)  δγιας 

Ρἢἰ]οεορίυ5 φυΐϊάοιι, νϑηθγοὶβ υογὸ ὠοθϊίυκ τοϊαρέδεθναι͵ 

ποῇ πδοίυβ οὶ Ῥγοοΐυδι πιδεϊδίγα). (167) οεῖκδέ μεέσεα- 

8.1π| ΔΌΘΓΟ,, ἰοησίογοπι δἱδὲ ίογα ἰῃ οογρογα υἱίδεο οὗ ἀει- 

[εγἰἰδίοπι υχογίδ. ΕΠ ορο ἀϊοερδὲ, ἤθη σγδιΐδα ἄρνας, αἱ 

δΙϊου! νἱάογί ρμοϑαὶξ, βορὰ ϑδρέγε (ὅγοηδ τογδηιϊ ἴῃ Θογροζο, εἰ 

δ}}} ἱπιρυΐδη8, ᾳφυδηίυαι Βοπιίηὶ ἰἰοεῖ, τηογ δα ἀτίδέίοαεαι. 

(208) ὕχογίβ8 ἰδυάδρδί (οἰ! δίοπι, ἐδαὺς ᾿δεϊδικῖας. 

(269) θεῖ! ρείπηδιη πιδί γι πηοηἱ! βρεπὶ τὐἰϑογδίαξ (αξῶγας τῖῖ- 

Ρἰβ δίχῃυπι ἀδρϑὶ : ἰδπιϊοπχυ6 υχοζοῖ δυδπὶ πιλείζυς ξτ2- 

υἱάδῃ υνἱάθραί. (220) Αϑβοϊοροάοίο ἰδπεῦχδε φρο ερέβις 

Ἰομεγοῖ ἱπιροάϊπιοπίο ὨθΏ ογδηῖ. (271) Οὐυπὰ 8ΔΗ2, 4: 

δυά ἰδοοῖ, ἴυπὶ 41ἃ: ἵρδε υἱά δδοῖί ΠΟ ὑδιὺδ πδιτααὶ 2ό- 

τηϊγαϊομθ ἀΐξπᾶ. (272) Ὗοχ,, ου)υξῆδπι ἐεδεί ἱπεοείαα,, 

ΠΑΥΘΙΠῚ δἰϑίεγο ᾿υθοραί. (273) ὀμμακόϊον δεῖ, χυοά ἱμρεὶ 

νἱ ἀδηηι5 οἱ διιάϊυϑ. (274) ΕΓ υξηυ6 δὰ τηοτίεεῃ δΌ οαπαὶ 

Ηἰνϊπο δ686 οοπίϊηοθδι, πθὸ φυΐϊδηιδηι) οδὲ, ὯΔ ἐχ ἰαίαι. 

οἰβδὶπιῖ8 φαϊάδπι, 4ιὶ [416 αυϊὰ εἱ οὈϊεοεγί. (2739) Μδγίασε 

ἰηφοηίο δίδο ἰδωρηθρδῖ, υἱ πες οχοοϊϊεπίοπι Ῥαγαοοϑδδις 

Θχροδὶ ἰοπθη) ῃγωβοορίουβ βυὶ (ογγοΐ, τογθη) δὰ ἑώρας οὐδ. 

(οπιρ! δἰίομοπι ἀοπἰοὐδὲ ἃ δαρασιαιυγδιίίῦας παϊίδίνος, 

Εἰγανὶ εἱ Οδἰοπὶ βεηίθπί! 5 πιδρίβ Δ] εοδς αυδπὶ ἱποοςταρὶς 

Βεδίογυμι Υἱγογῦπ) δηϊπιδά γεγεοπίθυ8. (276) ΟοἸϊεῦαὲ εααι, 

υἱφαφυσυῃ ογαί οἱ ἀϊσηυτ ρΓ ἢοδορίο, ὨΟΏ ΤΟΙῸ δοοουδοδοξανι 

οἱ βογάϊδογθπι ᾿οπηίμβηι ογο. (277) Ῥγορίος βδοάδέίοωναι 

λίδγιηυβ Αἰοηὶβ Ἐρίἀδύγιπι δοοθϑδῖξ, ἰμει ἷδε ὙΠΣΡ ἱποσι- 

ποηΐε8 βυδρίοδίυβ, (278) Μαγίηυδ οἵ ρθε Ῥγοοὶβ ὕοδ πολ 

βοίϊυπι, 56 δηλ θ 8018 πιδηΐδυβ 5: ἀογΌπι διιρίοο εξ δοίος͵ 

(228. ΡῬεοοῖμδ νἱἀδπβ δηϊηνὶ οὐπδ ἰπάοἔδϑδδιι δἰ δογι δία, 

ἀϊθϑοοπάϊαυς δεάογοιι ἰπβδ Δ  ο, πυπαθδπλ πο βδυάειιοῖ, 

400 ἐΠ|6 βεγπιοπῦπ) ὀχοὶρίορδί (θα 8 δδογογυτ ὃς μὰδο- 

δοΟρἢΠΟΓΏΠΙ, δΔΙΊΡ]Ο πιρη(ἰδ εἰ οδρδοὶ γοσερίδειϊο. (280) Οεε- 

δἰΐ πηοίυθηδ5 υἱεϊ 0840} 6 ΓοργοὨΘὨβίοΠ6π) ἃς δίεσυ! ᾿ἰσαοῖνο. 

ἄδλπ) εργτυἀΐποπ). (281) σοηποίαν[ἐ ἱπογο θαι σουεπάδω 

τηοίπΠ)., δα ΠΟἢ ἃ πδίυγϑ ργοίοοϊυπ). (152) Εαἰὶ ἐδδθ 

Αἰ(ἰοδ πιυ!ίογ, φυδ πι} 185 πογϑὶ δγίοβ ρογευδάδσμι, οἱ δρ- 

Ρδγιϊδ. (282) Νοὺ ὑπ τηϑηι, υἱ ἰῃ μεουογοὶο δε, ιοά 

δηιθΑθυ8 ἰδγρίοπβ. (284) ΤΑ 8 ἐγδὶ οογρογε εἱ δηίανο, αἱ 

608, ΟΠ) 4υΐδυ5 ΟΟἸοᾳυεγεοίιγ, υδὶ δενυθείίδις ορυδ δαεῖ, 

ξιανὶδυδαυς οἱ τωογίθιιβ οἱ βογπιοηΐθυς, οὐδίυροίδοεεες - 

Εν}|αγὶβ γϑγὸ γαῖ ογρᾶ ᾿ἶδγο8. (185) Νδιῃ ρὸ ρὲ οφαρὲίδ 

οἰΐοᾳυο [εἰϊεὶ δὰ γοπιρυθ]οδπι δορί οἱ διὰ πιδειοιοῖπε 

δοάυϊο οοπίυ!!. Ναδίυγα αὐυυπὶ α6βϑοῖ σοί δηἰῥοδε εἰ ἰπτο- 

ΡΟΓΔ}}18 ἰῃ φυδνΐβθ ΓΕ, ουἱ δηίηυπι δρρὶϊου δθοῖ, εἰογρφε 

ΔΠ)2η8, 8ἱ 418 815, ποησϑιὶβ ἰῃ γοῦυϑ οἱ ἀοείΓγιῃὲς, δοὶ- 

"ιηίηυς νἱγίυϊοη (ογᾶ8 ργοδυοεπιίθυδ, ἰὼ δι ρογ γι οἱ- 
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προάγουσι τῆς ψυχῆς, προσχρουστιχὸς ἀεὶ χαὶ ἅμιλ- 
λητιχὸς πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας ἦν. (286) Ηδούλετο δὲ 
μόνον ἀξιωθῆναι ὃ δεόμενος τῆς τὸν ἄρχοντα προσχυ- 
νούσης ἐντεύξεως. (262) Οἱ δὲ πλεῖστοι ὠρθοῦντο πρὸς τὰ 

ὃ ἀρχαῖα ταῖς ἕλπίσιν. (38ε) ΓὌργανον ὁ Παμπρέπιος 
ἐπιτήδειον τῆς πρὸς τὸ χάλλιον ἀντιπνεούσης ἀνάγχης 
ἦν. 52) Κατὰ τὸν χνούμενον χρόνον ἀντὶ τοῦ κατὰ τὸν 
ἐπιόντα. (290) Ὅτι τοὺς κατὰ τῆς ἱερᾶς ἡμῶν χαὶ ἀχα- 

ταλύτου πίστεως ἐπιλυττήσαντας ὁ Δαμάσχιος ἀρι- 

10 θμούμενος, χαὶ ἄχων, ὡς ἔοικε, καὶ ὑπὸ τῆς χατὰ τὴν 
ἐνάργειαν ἀληθείας βιαζόμενος, τάδε ἀναγράφει. 
Ἐπεχείρησε μὲν γὰρ καὶ ᾿Ιουλιανὸς ὃ βασιλεύς, ἀλλ᾽ 
ἐτέων οὐχ ἐπέδη πισύρων, ἐπεχείρησε δὲ χρόνοις 
ὕστερον χαὶ Λούχιος, ἀνὴρ ἐν Βυζαντίῳ τὴν στρατη- 

156 γίδα ἀρχὴν ὑπὸ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ χοσμῶν, ὃς πειρα- 
θεὶς τὸν βασιλέα ἀνελεῖν εἴσω τῶν βασιλείων παρῆλθε, 
καὶ τρὶς θελήσας ἐξελχύσαι τοῦ κολεοῦ τὸ ξίφος ἀπετρέ- 
πετὸ καταπεπληγμένος" ἑώρα γὰρ ἐξαίφνης γυναῖχα 
μεγάλην χαὶ βλοσυρὰν περιπτυσσομένην κατὰ νώτων 

20 τὸν Θεοδόσιον. Μετὰ ταῦτα ὃ μέγας τῆς ἕω στρατη- 
λάτης ἐπεχείρησεν, ἀλλ᾽ ἐπεσχέθη βίαιον εὑράμενος 
θάνατον’ ἀπὸ γὰρ τοῦ ἵππου πεσὼν χαὶ τὸ σχέλος χαχῶς 
διατεθεὶς ἐτελεύτησε τὸν βίον. Εἶτα Σεδηριανός. 

φησίν, ὁ πολίτης ἡμῶν ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς χρόνοις μετὰ 

᾿45 χαὶ ἄλλων συχνῶν ἀλλ᾽ ὀλίγου δεῖν θανάτῳ ἐζημιώθη 
δι᾽ ἀπιστίαν τῶν συνειδότων, ἄλλων τε ἴσως, χαὶ 
ἙἙρμενερίχου τοῦ Ἄσπερος παιδὸς ἐξειπόντος τὴν συν- 
ὡμοσίαν τῷ Ζήνωνι. Πρὸς οἷς Μάρσος καὶ "λλους᾿ 

ὧν ὁ μὲν Μάρσος ἐν αὐτῇ τῇ ἐπαναστάσει νόσῳ τέθνη- 
80 χεν, ὃ δὲ "ΐλλους συλληφθεὶς ξίφει τὸν βίον χατέστρε- 

ψεν. (29) ᾿Αχοντίζει τὴν χεφαλὴν εἰς τὸ τῶν πολεμίων 
στρατόπεδον, ἄνωθεν ἀπὸ τῆς πέτρας ἀποδισχεύσας. 
(29) Ὁ δὲ Ἀμμώνιος αἰσχροκερδὴς ὧν καὶ πάντα ὁρῶν 
εἰς χρηματισυὸν δντιναοῦν, ὁμολογίας τίθεται πρὸς 

86 τὸν ἐπισχοποῦντα τὸ τηνιχαῦτα τὴν χρατοῦσαν δόξαν, 
(292) Γρυμαία ἔχειτο παντοδαπῶν βιδλίων. (294) Ὅταν 
ἀφροδισιάζη ἐπὶ παιδοποιίᾳ πολιτιχῇ. (200) Λόγους, 
φησὶν ὃ συγγραφεύς, ἐπεδειχνύμην πρότερον, τὸν ἐπὶ 
δητοριχῇ τρίδωνα περιθέμενος, ὥστε ἦν χαὶ τρίδων ῥητο- 

40 ριχός, ὡς χαὶ φιλόσοφος. (96) Πεφύχασι δὲ ἄνθρονποι τῇ 
μισοπράγμονι ζωῇ τὴν ἀρετὴν ἐπιφηαίζειν, οὐχ οὕτως 
ἔχον κατάγε τὴν ἐμὴν χρίσιν. Ἧ γὰρ ἐν μέση τῇ πο- 
λιτεία διὰ τῶν πολιτικῶν ἔργων τε χαὶ λόγων ἀναστρε- 
φομένη ἀρετὴ γυμνάζει τε τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ ἐρρω-- 

45 μενέστερον, χαὶ βεύχιοῦται μᾶλλον ἐπὶ τῆς πείρας, 
ὅσον αὐτῆς ὑγιές τε χαὶ ὁλόχληρον" ὅσον δὲ χίδδηλον 
χαὶ ἐπίπλαστον ἐμφωλεύει ταῖς ἀνθρωπίναις ζωαῖς, 

τοῦτο πᾶν διελέγχεται “χαὶ ἑτοιμότερον καθίσταται 
πρὸς διόρθωσιν. Τὸ δὲ ἀγαθοεργόν τε καὶ ὠφελητιχὸν 

860 ὅσον ἐστὶν ἐν τοῖς πολιτεύμασιν, τὸ δὲ θαρραλέον 
καὶ βέδαιον ἡλίκον. 'Γοιγαροῦν οἱ ἐν γωνία χαθύ- 
“ενοι λόγιοι, χαὶ πολλὰ φιλοσοφοῦντες εὖ μάλα σεωνῶς 
περὶ δικαίου χαὶ σωφροσύνης, ἐκβαίνειν ἐπὶ τὰς πράξεις 
ἀναγχαζόμενοι δεινὰ ἀσχημονοῦσιν. (407) εἷς ᾿Αθήνας 
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(ἐπδίοροπι δοίηρογ ἱπουγγοῦδι, οὐ) οἰϑαῦθ οοπίοηδοῦαί. 

(λ86) δοΐυξ νοϊεναί ἰῃ ργοίίο ᾿)δίνοσί, χαυῦστ ἀοοδβαί {ΠῚ 

Τομ 88, 408 5. ΡΟΓΟΓΘΏΣ Γονυθγογοίωγ. (287) ΡΙυγίπλ! ἐρα 

(288) Ῥαιηργορὶι8 ἰῃδίγι! - 

τηθηίυπι ἰάοπουπ) ἔυἱξ προορβϑϑὶ(διἰ8 δνογόδη( 8 Ὠοηορίδίἑ. 

(289) Ῥροοδάεηίε ἰοηροτε αἀἰχί ἔργο ὁ0 αυοὰ ἱπεῖδί. (290) ὈΔ- 

πιδδοῖυ8 ΘὨυΤΏΘΓΔΏΒ 608, 40] 5Δογδῃ οἱ βαῃῃρίίογηδπ, ἀοςείτὶ- 

ἰῃ δη(ίαᾳυΐδ ροδὶίδ ογἰξεθδηίυγ. 

ὨΔΠῚ ΠΟδέίγδΠ) ἰπ88η6 Ορριφπδγιηΐ, ἰων (8, υἱ ἀρραγοῖ, οἱ 

οὙ ἀσῃ [28 γογιἰδίθ οοδοίβ ἤδδο 8ογ Ὁ]. Αχργοδβι 6ϑὲ 70.- 

ἰδῆ ἱπηρογαίογ, δοὰ υἱἵγα αυδίξυογ Δ ΠΟῸ8 ΠΟ ρΓΟΡΓΕδβ118 

οδῖ ; δραγοδϑδυβ οϑὶ ἰἰϑπ) ροϑίθδ 1,υοὐι}5, Υἱῦ ργϑίοτγίδ ροϊοδίδίδ 

Ῥγδοά ἰυ8 ΠΥΣΔΗ ΐ δυὺ ἱπηρογαίογο Τοοάοκίο, φυὶΐ ἱπιροτδίο- 

τοῖη ἱπίογίδοϊ Γι ἰῃ μα]δίίυπ γϑηΐῖ, ἰογαυδοοηδῖυϑ ρἰδάΐυπι 

οἀποσγο ρογίογγιυ ἀδορϑϑίξ : γἱαϊξ δηΐπη Γοροηΐθ ἢ} }6Γ6 Π} 

ἱπυκί δἴοε πιδρηϊ πη ἰ8 οἱ (ογγὶ Β᾽ 16) ἃ ἴογρο Τ|ιθοάδοϑβίυ πὶ 8ἢ}- 

ΡΙοχδηίθπημ. Ροβδί δδοηᾶβηυδ ογ Θη ἷ8 ἀυοίογ [Ζ6Π0] ἀρ τθ8» 

88 65}, 56 Υἱοηίδ πιογία ργεροαϊ 8 : ΠΔΠ}) ΘΧ Θα00 4υ01} 

ἑοροἰἀἰββοῖ, ογυγα υυ]ηογδίο ὀχβρίγανβ. Ποίηάο δευθγίδῃηιϑ, 

ἰραυΐϊί, ποβίογ οὐνὶβ Ποδίγο ἰθπιρογα οὐπὸ 8118 Ποημι}}}|8 ΟΟΠὶ- 

Ρἰυγθυβ : δορὰ ράγιῆι ΔΓ αυΐη πιυ!οἰΓοΙ Γ πιογίε ργορίογ 

οὐηδοίογυπ ρογβαϊΐδηι, εἱ δ] 'ογυπ) (ογίδβϑο οἱ Ἡδγπηθηογίο 

(ΠἸΠ Αδρογίβ, φαΐ οοηυγαίἰοηστῃ ΖΕοηοηὶ ἀοίοχὶί, Ῥγῖογ 

[08 Μαγβὺβ οἱ 1118. φυογυπ) Μδγϑβι5 ἰη ἱρϑὰ 56 || 0Π6 τοῦθ 

(291) σδρυὶ 

ἰη ποπεϊαπι οδδίγδ ᾿δουϊδίυγ, βυρογῃθ 6 ΓΌΡΟ ργοὶρ (Δ η5. 

οχβεϊηοίυ 6δί, ΠΠΠυ5 τογὸ σἰδαΐο ἢηϊν! Υἱ δ). 

(292) Απημηοπίυ5[ὈΓρἰ8 τὶ δηΔῃ3 οἱ οὐηῃΐα δά 4ιδπιοῦπα4υθ 

{|| πὶ Γαίδγοβ, ρδοϊβοϊίυγ οὑπὶ 60, 41 ἴυηο ΟΧΡΙΟΥΔη 88 

ἀοιηἰηδηῖίί ἀοοίγίηξ: ργϑογαῖ. (293) ϑεγυίΐίδ ἱδοουδηΐ ομηπΐβ 

βοπογὶβ ἰἰδγογαπι. (294) Ουυπι ᾿ ογίβ ορέγαπι ἀδῃαΐ ργαίία 

τεἰρυ]ο8. (295) Ὀδοϊαπιαπάο, ἱπααὶξ δαοίογ, ορεγαπὶ δηϊὸ 

ἀοάϊ, τ]οίοτίοξβ οδυιβδδ ρα! ἢ ἑυπὶ ἰπάυδη8, υἱ ρα! Ὡὶ δἰ ἢ εἰΐῶπ) 

ογδίογίῃπι, υἱ ρἢἱοϑορίήουπι. (296) δοϊδηίΐ ποπιίηδβ οἴϊοὈδὸ 

νἱΐδ (εἰδιιογα υἱγίυΐοπι, αυῦσπὶ πιθ0 φυΐᾷοπι ᾿υἀΐς!ο δος 56 ποη 

παροδὶ. Υἱγίυδ δεΐπι, 4 ἰῃ πιράϊδ γερυ]οδ οἱ (Δ ο[ἰ8 αἰ οἰἷ8- 

406 εἰν! θυ5 νογεδίυγ, δηϊπιυπι δὰ (εἰ πἀΐποῦι ἐχογοεῖ, εἴ 

ἐχρογίθηςἷδ τηδρὶβ οοηῆγπηδίυγ, φοϊοαιία ἰῃ 60 6δὶ 58ηυπὶ εἰ 

ἰηἰοστυπι, φυϊοαυϊὰ τορὸ Ποίυπι οἱ δαυϊογίηυπι ἰδἰοΐ ἰῃ 

ποπίπυμι Υἱΐδ, ἰιος οπῖηθ οοηνϊποίϊίαγ οἱ οι ἐπηοηάδίιΓ. 

Βεηοῆοοπίία τόσο οἱ υἱἱ 88 αὐυδηίδ 6βὲ ἰπ γεἰρυθ 

διπηϊηἰεἰγαιίοηα, φυδηίδαιια ἢάυοία οἱ οοῃδίδιἷΔ. ΟὐδΓγα 

ἰπ δῆσυ]ο ςφοάθηίοβ ογυπἰ οἱ πη φγαν ἰοῦ δἀπηοάυπι 46 

Ἰυδι εἰς οἱ ἰδπρογδηίίδ μὲ ]Ο5Ορ] Δη (68, 8ι] γο5 βεγοπδ8 ργο- 

ἀΐνο οοδοίὶ (υγρί[οΓ 86 σογυηί. (297) Αἰϊνεπιδϑ διὶ ῬγοΟ ἢ) 86Ά6 
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καὶ Πρόκλον ἀπαίρει ἔτι διαχρατούμενον ἐν τῷ σώματι. 

(:.8) Σεμνὸς ὧν ἅμα καὶ εὐόμιλος ὃ ̓ Αγάπιος, τήν τε ἀρ- 

χαίαν γλῶτταν ὑπὲρ τὸν ἰδιώτην μελετήσας, ἐπέστρεψεν 

εἰς ἑαυτὸν τοὺς ἐν Βυζαντίῳ ἀνθρώπους, θαῦμα δὲ ἑαυτοῦ 

ἐ παρέσχετο χαὶ ἐν ᾿Ἀλεξανδρείᾳ τοῖς λογιμωτέροις 

ὥρμητο γὰρ ἀπὸ πάσης τῆς παιδείας, ζητητιχός τε 

χαὶ χριτικὸς ἠδούλετο εἶναι γραμματιχῶν τε καὶ ῥητο- 

ριχῶν, χαὶ συλλήῤδην εἰπεῖν, ἐδόκει τετράγωνος εἶναι 

χαὶ ἦν τὴν σοφίαν. (4:99) Καὶ εἰς χλέος ὁ Γέσιος μέγα 

10 ἀνέθη, οὐ μόνον ἰατρικῆς εἵνεκα παρασχευῆς , τῆς τε 

διδασκαλικῆς καὶ τῆς ἐργάτιδος, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἄλλης πά- 

- σῆς παιδείας. (500) Διαλεχτιχαῖς συνουσίαις ἀρδόμενος 

τὴν ψυχήν. (0) Ὅτι ἀγαγομένῳ Ἰσιδώρῳ Δόμναν 

γυναῖχα τίχτεται αὐτῷ παῖς ἐξ αὐτῆς" Πρόκλον τὸ παι- 

15 δίον ἐπωνόμασε. Καὶ ἡ Δόμνα ἐπί γε τόκῳ πέμπτῃ ὕστε- 

ρον ἡμέρᾳ ἀποθνήσκει, κακοῦ θηρίου καὶ πιχροῦ συνοι- 

χεσίου ἐλευθερώσασα τὸν φιλόσοφον ἑαυτῆς. (3.2) Ὅτι 

ὃ ἐν Βηρυτῷ, φησίν, Ἀσκληπιὸς οὐχ ἔστιν “Ἑλλην, 

οὐδὲ Αἰγύπτιος, ἀλλά τις ἐπιχώριος Φοῖνιξ. Σα- 

30 δύχῳ γὰρ ἐγένοντο παῖδες, οὺς Διοσχούρους ἑρμηνεύουσι 

καὶ Καδείρους. ογδοος δὲ ἐγένετο ἐπὶ τούτοις 

ὁ "Ἔσμουνος, ὃν Ἀσχληπιὸν ἑρμηνεύουσιν. Οὗτος 
χάλλιστος ὧν θέαν χαὶ νεανίας ἰδεῖν ἀξιάγαστος, ἐρώ- 

μενος γέγονεν, ὥς φησιν ὃ μῦθος, Ἀστρονόης θεοῦ 
45 Φρινίσσης, μητρὸς θεῶν. Εἰωθώς τε χυνηγετεῖν 

ἐν ταῖσδε ταῖς νάπαις, ἐπειδὴ ἐθεάσατο τὴν θεὸν αὐτὸν 
ἐχχυνηγετοῦσαν χαὶ φεύγοντα ἐπιδιώχουσαν χαὶ ἤδη 
χαταληψομένην, ἀποτέμνει πελέχει τὴν αὐτὸς αὑτοῦ 
παιδοσπόρον φύσιν, ἯἩ δὲ τῷ πάθει περιαλγήσασα 

80 χαὶ Παιῶνα καλέσασα τὸν νεανίσχον τῇ τε ζωογόνῳ 

θέρμη ἀναζωπυρήσασα θεὸν ἐποίησεν, "Εσμουνον ὑπὸ 
Φοινίχων ὠνομασμένον ἐπὶ τῇ θέρμη τῆς ζωῆς. Οἵ 

δὲ τὸν "Ἔσμουνον ὄγδοον ἀξιοῦσιν ἑρμηνεύειν, ὅτι 
ὄγδοος ἦν τῷ Σαδύχῳ παῖς. (303) ᾿Εν σχότῳ διωλυγίῳ, 

86 πολὺ φῶς ἀνάψας. (304) Γοῦτον.ἀπεδέξαντο τοῦ νεανί- 

σχου τὸν λόγον χαὶ ἠγάσθησαν οἱ ἀμφὶ τὸν Μαρῖνον, πῶς 
οἴει, σφόδρα. (405) Οὔπω ἐξερρώγει τὰ δύσχολα τῆς 
ὑποθέσεως. (306) ̓ Εμὲ δὲ ἐπεσπάσατο ἡ ῥύμη τοῦ λόγου 
πρὸς τὰ μετὰ ταῦτα ἐχδεθδηχότα ποιήσασθαι τὴν ἐχθολήν, 

(0 ἐπαχολουθήσαντα παριόντι τῷ βίῳ τῶν διαδόχων, οὖς 
εἵλετο Πρόκλος. (1υ2) Ὃ δὲ καὶ παράδοξον ἀχοῦσαι, 
μετὰ σεμνότητος εὐγενοῦς χαὶ βεθδαίας ἐφαίνετο τοῖς πα- 
ροῦσι χαρίεις, τὰ μὲν πολλὰ σπουδάζων εἰς τὸ χοινὸν τοῖς 
ἀχούουσιν ὄφελος, ἀνιεὶς δὲ ἐνίοτε τῷ παίζοντι τὴν 

46 σπουδήν, χαὶ σχώπτων εὐφυῶς τοὺς ἁμαρτάνοντας, 
ὥστε ἐπιχαλύπτειν τῷ γελοίῳ τὸν ἔλεγχον. (508) Εἰς 
ὕψος καὶ μῆχος οἷον θαυμάσιον. (309) Ὥστε τὰ ἀρχαῖα 
χαὶ πρὸς τὸ μυθῶδες ἐχνενιχηκότα μηκέτι ἄπιστα 
εἶναι, (Δ0) Καὶ ἥἤτει παρ’ ἐμοὶ ὑποδοχὴν λανθάνουσαν. 

δ (211) Ὁ δὲ Θεοσέθιος τὸν τῆς σωφροσύνης δαχτύλιον, ὃν 
ὁ Χαλδαῖος εἰσιὼν παραδίδωσι, τοῦτον οὗτος κατα- 
«χευασάμενος, προσελθὼν τῇ γυναιχὶ ἔφη « πάλαι μέν 
σοι ἐπιδέδωχα δαχτύλιον ἁραοστὴν παιδουργοῦ συμ- 
διώσεως" τανῦν δὲ τοῦτον ἐπιδίδωμ( σοι σωφρονι- 

ΔΑΜΑΣΚΊΟΥ ΒΙ͂ΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ͂. 

οοπίοτί δάδμης οογροτε τδἱοηίει. (298) Αραρίυδ γχανῖς δἱαδυὶ 

εἱ (μοὶ}15, δηϊ χοᾶ ἰΐρυδ ξυργὰ υυϊράγετι πποάσεῃ ἐχεζοεμάδ 

ὉἴΏΏ68 ἰῃ 86 ΒυΖδηίΐοα οοηγετε!, (υἱίᾳυς δάπιϊςλίίοαι ΑΙΟ- 

χδιάγίδο αυοχυς ἀοοίίδ μοπιείμας : οὐπεὶ ἐπί. ἐειϑάδεοθε 

ἰηείτιοίυ ἐγαῖ, τοϊοθδίχυο ἰα ρτδιιτηδίοϊβ γἰνοίοεοίθηνε ἰο- 

ἀδραίογοι ἄσεγα οἱ οτϊουπι, εἴ, οἱ ρδυς!β ἀΐοδιι, φαδάγαι- 

ξυϊυβ 6856 νἱάορδίυγ οἱ ογδὶ ἰπ βδρίθπίίαβ. (299) Μδραδι 

(διαδηι Οοδἰβ οοπδοουΐυϑ οδὲ, ποι δοϊσῃι μοῦ δεῖ πράξεως 

ΡΟ ἴδπν, φαδπι οἱ ἰη ἀοοδηὰο εἰ ἴῃ πιουϊνὲς σα γαινὰῖβ εχμδειιοί, 

βοὰ οἰΐδπ) ῥοῦ γοϊϊχαδπι οπηποίη ἐγυ ἰοποτβ. (300) Ὠέδεε- 

οἰἱεὶς οχογοϊ διοπὶ Ὀυ8 θυ }5 δηΐ πιο. (301) [ολάοτζο Ποτ 52 

ὕχογα ἀυοίδ παίυβ οοἱ ἢ] 05, φυοη) Ρτγοοϊυτα ποεμίβδυι. 

Βοιπδ χυϊηϊοοβὶ ραγίυπι ἀἷθ πηοτίυδ πιδιϊἰτὸ Ρμοδορέμειν 

τη] Ὀο᾽υδ ἀπιᾶγοᾳθθ οοη)υείο ἰρογανῖ. (02) 4ΕπΞετϊδρίυς, 

4υΐ Βεγγίΐ οοἰϊέατ, ἰηφιίε, ποῦ δϑί Ογξοῦς, βοήθα “Ἐστ- 

ρνἰΐυ9, δε ΡΙορηἶχ 8] αυΐἷ8 ἱπάΐϊβοη. Νὰπι δδάγοο δῖ: ξιιϑίὶ 

ΠΙΪ, αυο5 Ὠίοβοῦγοβ ἰπίογργείδηίιγ οἱ σδθίγος. Οεΐδτας 

δυΐδῃ ᾿ἸΟΓΌ ΠῚ Πδίι5 ο5[ Ἐξ ηυ5, 406 πὰ ΠΕ Ξευϊδρίυπι ἱπίες- 

Ῥγοίδῃπίιγ. Ησυπο νἱδυ ρῥυϊοεγγ τὰ οἵ ᾿υνοθοδι αρδοὺε 

δπκίγα ἐδ Αβίγοποο, υἱ αἱΐ ἰδθυϊα, ἀδ8 Ρίια αἰδεδ,, επἰδίοσ 

ἀδιιπι, δάδιηδυῖϊβ. οὶ! υδαυδ ἰη 58 {{Ὀ0Ὁ5 νοβϑγὶ, οἱ τιμῆς 

ἄσδηι δἰ ὲ ἰποἀἰδηίοη οἱ 86 ἀυπι (υβεγεῖ ἰηθοᾳυεξδίει οἱ 

᾽8πλ)8π ΘΟ ργο δηδυγᾶπι, ρυάἀοηάδ ϑϑουγὶ οἷδνὶ ἴμθα δίιρυ- 

ἰδ. 1114 νδγὸ ἢος ο88ι ἀο[ 68 οἱ Ρεοὔδῖ, γοοδηῆς υτοῦεδι 

γοογοδίυπι Υἱ 81} οδ]ογο 'ἰῃ ἀ609 γοί 1, ἃ ΡΙκρηϊοθαε Εσοα- 

ἢυπ γοσϑδίυπι ΟὟ οδΙογθηι νυἱΐδ5. ΑἸϊΐ5 ρἰδοοῖ Εδειυδυσι οείδ- 

συμ πίοι γοίδεὶ, φυοά οοἰδγυϑ ἢ] 15 ϑδάγοοίυοει!. (203) 1» 

ἀδηβὶβ ἰδ οὈγίβ Ἰηᾶσηδη) Ἰθο6 πὶ δοσοιμάθηβ. (304) ἤδιο["- 

γϑοΐβ ογϑίἰοηθ ργορδυογοηΐ οἱ γα] ὰθ Μδγίηϊΐ δοὰδ δὲ δελππγδιὶ 

διηῖ. (805) Νοηάυπὶ ἰδιμϑη αἰ ο} 88 ὀγυρογδῖ ἀγεαπιραῖὶ. 

(306) Μα γϑγο ογδίἰοηΐβ υἱβ δείγαχὶί, υἱ δὰ δβοσυεοῖδ ἄξερτε- 

ἄἀδγογ, ργοσράδηΐοθῃ ρογβοουΐίαβ Υἱίδπι δυοοραδοευῖθ, αὐοκ 

Ῥγοοΐυβ οἰορεγαῖ. (307) Ουοά δυΐίοπι Βουτπ δεμδιία, δοοὲ 

δοηογοβᾶ 80  άδαυο ργδυ δία νἱθ δον ργδοβοος θυ μέϊδγα, 

Ρἰογυμαιο αυϊάφίη σομηπηυηοπὶ δυάϊ(ογίθυκ πΕ}ΠΠ|Δίδε «ὐ- 

ΓΔΒ, ἱπίογ ἢ γοΓῸ ᾿οοδηὰο ἀ6 ἴθ δἰυάίο τε ες οἱ 

Ροοοδηίοβ (δϑίϊγ ἴδχδηβ, υἱ γίϑυ οοπίοίδιίομεια ἰεβεγεῖ. 

(308) ΑἸ εἰ υἀΐπα οἱ Ιοησιἐυἀΐης ερτερίυ5. (309) Ὀἱ δοιαὶ 

(Δ γυϊοδἃ δῖ ἱπογθ Ὁ} 8 6556 ἀδϑίηδηῖὶ. (310) Εἴ "ν ρείὸ- 

υαϊ οοουϊίδιη γοσοριἰοποιη. (311) ΤὨθοβουίυ5 πιοδεξεξο δ8- 

πυΐυμη, ΄συθπ) δὰ ουτ δοοοδύδηβ Οἰνδ]άδρυ5 ἀοθογαῖ, δογῃ- 

ἰυη ἰγδάοηϑ υχοτὶ ἀϊχὶΐ : κα οἰϊπι {}ὲὶ δηηυ πὶ ἀ δαὶ ρεοςσο- 

(γἰοὶθ ΘΟ πο Ομ δ ὁοπο  ἰδίογοπη . ἢυης γεῖο 7818 {ν᾿ ὧθ 

ἰοπρογδη(δ πχαρίβίγυιηι, δ ογοπ (ἰδὲ ΘΠ υτθ ἀοανε: 



ὈΛΎΆΘΟΙ ΝΙΤᾺ ΙΒΠ00Ά]|. {48 

στιν, ἐπίκουρον παρεσόμενον τῆς σώφρονος οἴχου- 1 Ργιάξηίεγ ουδίοἀϊοπά αν.» Π|ὰ γὲγοὸ Πρθπῖδγ δοοθρὶὶ εἰ γὸ- 
ρίας. υ Ἡ δὲ ἀσμένως ἐδέξατο, χαὶ συνέζησε τῷ | Ἰἴΐψιο (δπηρογα οὐπὶ νἶγο υἰχὶἑ ἃ γϑπογοᾶ οοποιδίυπϊπα 5686 
- Α Ἁ , Υ̓ ΄--« 

ἀνδρὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἄνευ σωματιχῆς χοινωνίας, [ ορπξίποηθΒ. Ηος πηυπίιηοηΐο Ὠοὴ ἰῃ ΠΧΟΓΘ βοϊυη), 56 οἰϊδπὶ 
γρῃνσ.. “(ἡ ’ 3 ’ 3 ΄“ὄω 

Γῷ ἕν ἐκεῖθι ἽΝ εὐ λίυς ὯὉ ἐπὶ τῇ ] ἴῃ 6 ἰμ80 νἱγίυίεπι (ε5ἰατὶ δοϊοθαΐ : οἰδηίπι ἡ νεηὶβ ψφαυπι 
γαμετῇ μονὸν, ἀλλὰ χαὶ ἐφ ἕλυτου παλαὶ ἐώνει μιαρτ [ρρβρξ, οἱ ἴρβιιπι 56. δγιἀϊοπὶς οογίαπγεη οὐπὶ Ποϑ ἰθυ5, φαΐ 

δ τυρεῖν᾽ καὶ γὰρ ὅτε νεώτερος ἦν, ὡμολόγει καὶ αὐτὸς ΛΝ 
-᾿ , ἢ ,᾿,.“γ).-ν Ν᾿ Ν ᾿ ξοπογαίἰοπο ῥγοσυγάγοηΐ, ἰᾶδπ) οχίγίηδοοιβ ἱπηπλϊποη (68 
ἀγωνίζεσθαι τὸν παιδείας ἀγῶνα πρὸς τοὺς γενεσιουρ- ΣῈ ΗΝ ᾿ Ν ἡ δες 

γοὺς πολεμίους, τούς τε ἔξωθεν ἐπιτιθεμένους χαὶ τοὺς {500 6005. ΒΓΟΘ ΕΌΠΕΙΙ θὰ ἰοπίεβ ̓  ΒΡΌΙΕΕ ΠΌΛΙΝ ΜῈ: 
ἔνδον προδιδόντας. (412) Καταδοῶν δὲ τῶν αἰσθήσεων (312) Βοοϊαπηδῃβ δυίοπι οἸηἶθυ}5 ϑεπϑί θυ.5, πηδχίμηα οπηπίυηι 

πασῶν, υᾶλλον τῶν ἄλλων τῆς ἁπτιχῆῇς χατεθόα" εἶναι ] ἰδοιυΐ γοοϊαπιαῦδς : θΠ6 6ΠὶΠ| 6656 γαύθγα ἰθγγοϑίγομι οἱ 

[0 γὰρ αὐτὴν τῷ ὄντι χθονίαν χαὶ ἀντίτυπον χαὶ χατα-  τερεϊ ει, δηϊπιδπίαυς δά ρογοπηθπὶ βεπογαίοπίδ (οπίεηη 

σπῶσαν τὴν ψυχὴν εἰς τὸν τῆς γενέσεως ἀέναον ὀχετόν. Ϊ ἀείγα)ιεπίεηι. 

ν 

ΤᾺ ΡΙΠΙΚΌΞΟΡΗ. 
λῳ 



Πρ Ζθα ὃν (τοοοίςο 



ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΡΟΚΛΟΣ. 

ΜΑΆΙΝΙ ὙΠ ΡΒΟΩ,. 

σαωπε ατοταντατωπακικτακιατν, 

αἈ ἘΘσὶὶ ΕΤ ΓΑΤΊΝΕ 

ὈΕΝΤΟ ἈΕΟΕΝΘΌΙΠΕ 

Ψ0Η. ΕΒΑΝΟΕ. ΒΟΙΘΘΟΝΑΘΒΘΕ. 



Πρ Ζθα ὃν (τοοσίςο 



9 ΞΘ ΞΘ ΞΘ ΈΘΈΘΈΘΈΘΊΘ ΞΘ ϑϑαεεεεοςεξεκεξεξςεξακεκαος 

ΒΟΙΘΘΟΝΑΌΠ ΜΟΝΙΤΌΜΝ. 

Οιμπὶ Πα Ἰοαν 85οῖ Ὠιἀοῖιϑ, νἱνῦ {ΠΟΥ Δ 1155] πη}, ΝΔΓΙΠΟ 116 διιοΐογαοϑ Ὠἰ βίου δ 
ΡὨΙΟΘΟΡὮ ΟΞ ἃ 56 (ΟἸ]θοῖοβ Ἰοοιπὶ 6556 ἀδηάυμι, 5ϊδίυ δα! ο΄ θα [ἰρβίθηβθπι, 

4υδηη ὁΧ πη ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΘ Πη6Ἰ54116 ΘΟ  ΠΟΙΪ5 σ]ραηάδπι ΥΥ εἰσ 6] 15 σα γανῖ ἃ. 1814, 
ΡΓῸ ΔΓΟΙΘΙΥΡΟ 6556 Ορβϑῦὶβ ἰγδάβπαάδι. ἱγαπιαα ΠὨΙ4οἵ! ἰδ ἀο σοηβ)] πὶ. Νδν ηὶ 

δηΐπη, 5ῖη6 114 ἀπ 1141] 06, 1η ἰδηϊᾶ ἰδβι πὶ ρϑυιοἰίαῖθ ΠΟῊ ΠῚ] ΓΔ 6ϑὶ διιοϊου 85; 

80 [}516 86 νου πη θη, ΡΓΟΡΙΘΡ ἀρραγδίυτη οΥΙΠσΠὶ, ΘΌΤΩ4116 Ἔχ] πη Πὰ., 4010 τα 

ἸΙουϊτ αἴ], ΒῸ ρΘΓΙΟΥΙ 5 ΤΩΔΡΏΟΡΘΓΘ ργεϑῖαϊ δα ΠΟ Ριι5; Ζαυ πη 4ι16 ροϑβῖ Π16 ὨΘπΊΟ, 
4Ζα θὰ πουϑυῖ ΄υ! θη, δὰ Μαγίπυμῃ ἂς ργοίδβϑο δοοθββοῦιῖ, [α1} ΟΠ] 6] 6 ῃ- 
ἀνα. ΝΟη γᾶ 1056 6]ΙσΘητι5 Ομ πη. Τη5ἴδηῖον ρεῖοραῖ ὨΙἀοἴιβ υἱ ᾿ἴδγατῃ 1Π|8πὶ 
ΘΔΡΟΓΘπῚ Ργουϊηοΐδια. Ερο νῈΓῸ ΤΓδοιιβα πη, 80 ἀἰσαθδᾶπι 'ῃ 111 ἀοοιἸβϑιπηογαπι. 
Ποπηηαπι οοΠοῦία 411] ΘαΙ 105 ΔΡ 1Ρ050 διοΐοῦοϑ Γθοθηβθηϊ οἵ ΟΓΏΔΗΙϊ, [Δ0116 τορογίι πη 
νι 4] π|6 1115 Τη6 ΟΡ 5 υἱογοῖαῦ τη6]5 οἵ Ναυηο ργοάθϑϑβεὶ δργαρῖθ; 564 ὑγροθαῖ 
1Ἰη5ἴ8}{1551116., 86 ὈΔΓαΪ. 

ΕΧΏΙΡΘΟ ἰρσιίαν ΝδγΙηὶ ρ58 νογθᾶ οχ βάθη [1 ρ516η51 ἢ 6] 6 Ὁ Ἔχ ργθββϑᾶ, 6Π16}}- 
ἀδι18 ἰδηηθ 406 Θηθηἀδηάδα ὨϊΠηῸ νἱϑὰ δι ηϊ. ΕἸμθμαανὶ ρϑΓ ΟΡ ΠΟΙ }]115 ἴῃ 
Ιοοἱβ ἐπ γργθίδι! Ομ ῖη Ἰαῖ μὰ πὰ ́ υδπ ΤΙρυγὶ Ἔχου αὶ ουγαν!ῖ ΟΟΏΓ. ΘΒ ΠΘΓΙ15, ΟΡ δ 

« ἃπιϊοὶ οὐ] 5681 5.1, Ἰν 615 ΡΟΓΘΓΙ ΑΙ, 40} ρΡΓΘ Το 68:18 ΠΟΙΏΘἢ 50} ΘΧΡΤΙΠΗΙ 
« ποΪυϊῖ, » οἱ ἴᾶπὶ 6 η6 ἰδία, υἱ Πασυβ4:6 Δοοι 85 ΙΒ] Ορταρθοτσιιπὶ ἀρ οηι5- 

ΒΠΠΟΓΏΓΙΩ ᾿ΠΥΘ5[ΙΡΘΙ ΟΠ 65 6] 5 γίῖῖ. 

Ηκας ἰδηΐαπι μὯΡθ6οὸ ἀ6 ΖυΡι5 Ἰδοΐογθϑ ΠΟ] 05 6556 γυο]]η]. 
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ΣΟΥΙΔΑΣ 

ΠΕΡῚ ΜΑΡΙΝΟΥ. 

Μαρῖνος Νεχπολίτης, φιλόσοφος καὶ ῥήτωρ, μαθητὴς 

Πρόκλου τοῦ. φιλοσόφου χαὶ διάδοχος, ἔγραψε Βίον 

Πρόκλου τοῦ αὐτοῦ διδασχάλου χαὶ χαταλογάδην χαὶ 

ἐπιχῶς, καὶ ἄλλα τινὰ φιλοσόφων ζητήματα. 

Μαρῖνος. Οὗτος τὴν Πρόχλου διχτριδὴν παραδε- 

ξάμενος, καὶ Ἰσιδώρου τοῦ φιλοσόφου τῶν ᾿Αριστοτέλους 

λόγων χαθηγησάμενος, ἐλθόντι τὸ δεύτερον ᾿Αθήναζε, 

τοῦ χοινοῦ διδασχάλου τετελευτηχότος, ἐπέδειξεν αὐτῷ 

συγγεγραμμένον ὑπόμνημα πρὸς ἑαυτοῦ στίχων παμ- 

πόλλων ἐς τὸν Πλάτωνος Φίληθον, ἐντυχεῖν τε καὶ ἐπι- 

χρῖναι χελεύσας εἰ ἐξοιστέον εἴη τὸ βιθλίον. Ὁ δὲ, 

ἀναγνοὺς ἐπιμελῶς, οὐδὲν ἀπεχρύψατο τῶν αὐτῷ δο- 

χούντων " οὗ μέντοι ἄμουσον ἀφῆχε φωνὴν οὐδεμίαν, 

τοσοῦτον δὲ ἔφη μόνον ἱκανὰ εἶναι τὰ τοῦ διδασχά- 

λου ὑπομνήματα εἰς τὸν διάλογον. Συνιεὶς δ᾽ ἐχεῖνος 

παραυτίκα διέφθειρε πυρὶ τὸ βιδλίον. “Ἤδη δὲ καὶ 

πρότερον δι᾽ ἐπιστολῆς ἐχοινώσατο πρὸς αὐτὸν τὴν ἕχυ- 

τοῦ δόξαν περὶ τῶν εἰς Παρμενίδην ὑποθέσεών τε χαὶ 

ἐξηγήσεων " τά τε ἐπιχειρήματα συντάξας ἔπεμψεν, οἷς 

ἐπείσθη μὴ εἶναι τὸν διάλογον περὶ θεῶν ὃ Μαρῖνος, 

ἀλλὰ περὶ εἰδῶν. Ἐφ᾽ ᾧ καὶ ὑπομνήματα χατεθάλετο, 

τοῦτον ἐξηγούμενα τὸν τρόπον τὰς Παρμενίδου διαλε- 

χτιχὰς ὁποθέδεις. Ὁ δὲ καὶ πρὸς ταύτην ἀντιγράφει τὴν 

ἐπιστολὴν, μυρίαις ὅσαις ἀποδείξεσι χαταθαλλόμενος 

ἀληθεστάτην εἶναι τὴν θειοτέραν ἐξήγησιν τοῦ διαλόγου, 

ὥστε, εἰ μὴ εἴη τὸ βιδλίον ἐχδεδομένον, τάχα ἂν χαὶ 

τοῦτο διέφθειρεν. Ἴσως δὲ αὐτὸν διεχώλυσε καὶ ἥ ὄψις 

τοῦ ἐνυπνίου, ὅτι θεάσασθαί ποτε ἔλεγεν ὁ Πρόχλος, 
ὡς ὑπουνημάτων εἰς Παρμενίδην αὐτοῦ Μαρίνου ἐσο-΄ 

μένων ̓ 

5ΌΓ[0Α5 

ΡῈ ΜΑΆΙΝΟ. 

Μαγίηυβ Νεαρο]ϊαπυβ, ΡΒΣ]οσορμυσ εἰ τἰνείογ, 
Ῥγοοὶ! ΡΒ] Οϑορὶ ἀϊβοϊρυΐυ5 εἰ συσςεθθοῦ, βοεῖμος 
Ῥγοοϊ!, 501 πηᾶρίσιν!, Υιϊδᾶπὶ εἴ δοϊαῖδ οΟγδ οης εἰ νεσ- 

5: ἰἴοτα 1185 1 δοάδτῃ χαξδιίίοπας ρ ἢ] οθορδὶςᾶς. 
Μλκινυϑ. [Οὐ σοημεπῖμ Θασογρεῖξ ϑαϊάδας ἐς 

απιαεεῖο. ἢ Ἡϊς 5υβοερία ΡΓοΟΙ! ϑομοῖα,, φαυτα 1- 
ἄοτυπι ῬΒΙοϑορμυτῃ ᾿πϑεταΐσδεὶ Ατϊϑιοῖεϊςα ἀο- 
εἰγιηᾶ, οἵ 15 ΑἸ ομᾶ5 ᾿τΟΓΌτη γε ϑϑοῖ, σου ᾿Γ2- 
οορίοτα ἀεδιποῖο, οπίθπάϊξ 61 ὈΥΌΪ χύση σοσησμετι- 
ἰατίυπη ἃ 56 σοηϑοτὶρίιπι ἰὼ Ρ]αϊοπὶς ῬΒΠ]ΕΡασα, 
δυπιαας Ἰορόγε οἵ σαθπ ἀκ 6 Ἰυἀ]εΐαπι ᾿πίεγροδεγε 
]551ῖ, Δ 15 1Β6 Ὁ ἰπ ἰθσοπι εϑϑεῖ εἀεπάπς. Π]Θ νέτζο, 
Ζαυμ ουχσὰ δοςσυγαϊα ἰορ 55εῖ, ϑιδπι δε οεπτίατ πη} }0 
ΤΩοο ἀϊ5ϑἰ παν; π}]πὶ ἴᾶπιθη ἱπεϊςσϑηΐεπι νοὸ- 
σοι φάϊάϊτ, οοὰ ᾿]υὰ ἰαπῖυχμ αἰχίὶ, συδῆεογε ρὑγα- 

᾿ς ΠΟΡ[οΟΥΪ5. ΘΟΙΏΙΠΘὨΪΔΥΙΟ5 ἱπ 1]Πατὰ ἀϊαορτσα. ΠΙῸ 
νοσο, Ζυυπὶ ἰπι 6] εχιϑβεῖ, οοηξεσίίπι 11υπὶ ΠΕ τάπι 
πα σοχρυδδιῖ. 56 74πὶ εἴϊαπὶ δὶς Ῥὲγ ᾿π εγας 
διιᾶχη βδοηϊοητίδιῃ σαπὶ 1110 σοτητηυηπίεδνεζαῖ ἂς ἂσγ- 
δυχλοητ5 εἴ ἐπδυτγαῖ οηἶθυ5 η Ραγιοη!άεηι, εἰ ἂΓ- 
δυμιοηῖϊα δὰ εδὐπὶ τηϊδὶϊ, φυρυ5 δἀἀυςεβαῖας αἱ 
εγεάογει ΠΠΠππὰ ἀϊδ] οσαπι πο 6556 ἂς ἀ5, 5εὰ ἀς 
ἔοττωηἶβ. Οὐδ τοπη εἴ ΠΟΥ ΘΏΙΆΓΙο5 σοπίςεϊξ, τὰ 
αυΐδυ5 ἀϊαϊεοιίοος Ῥατγτηεπὶ 5 Ὠγροΐμεθος δὰ ετπ 
τιοάυχῃ ἜΧρ] ἀρ αηῖυτ. 116 νογοὸ εἰ δὰ διδ5 [ἰπἴετας 
τοϑροηᾶοϊς, ργορεπιοάπτῃ ἰβη 5 ἀγριπιεητὶς ρτοὸ- 
Βᾶπ5 νου ϑϑ πᾶ 6556 (ἀἸαϊορὶ 15 ἀς ἀἐϊ5 ἐχροῦ- 
τόποι. Οὐᾶγα, πἰϑδὶ Ἰᾶπὶ ΠΙῈΡ ἰδῖς ἔπϊϑοεῖ εὐἀϊῖυ5, 
[οτῖα556 οἵ μαης δροίενθϑεῖ. Εογϑδα δυίΐσι εἴ 50πΠὶ- 
πἴαμ αἱ ΟὈϑῖ πὶ χαο πιὶπα5 1ἃ ίαςεγεῖ. Ργοςὶ5 επΐα 
αἰχῖς 56 δ] Γ!αυδηᾶο 50π|Πη}8556 ἴοτε υἱ Δαγιπυβ σοτα- 
τη Γ]05 π᾿ ΡΑΓιποηϊ ἄεπη σοπϑοτΡογοῖ. 



ΜΑΡΙΝΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΤΟΥ 

ΠΡΟΚΛΟΣ 

Η ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 

Ι. Εἰ μὲν εἰς τὸ μέγεθος τῆς ψυχῆς ἣ τὴν ἄλλην ἀξίαν 
ἔδλεπον τοῦ χαθ᾽ ἡμᾶς γεγονότος φιλοσόφου Πρόχλου, 
ἔτι δὲ εἰς τὴν παρασχευὴν χαὶ τὴν ἐν τῷ λέγειν δύναμιν 
τῶν ἀναγράφειν ὀφειλόντων τὸν ἐχείνου βίον, χαὶ πρὸς 

ὁ τούτοις ἑώρων τὴν ἐμὴν ἐν τοῖς λόγοις οὐδένειαν, χαλῶς 
ἂν ἔχειν ἔδοξέ μοι ἡσυχίαν ἄγειν, καὶ μὴ (τὸ λεγόμε- 
νον ) ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα ἄλλεσθαι, χαὶ τοιοῦτον ἐχ τοῦ 
λέγειν ἀναρριπτεῖν χίνδυνον. Νυνὶ δὲ οὐ ταύτη παρα-- 
μετρῶν τὸ ἡμέτερον, ἐοἸουεθος δὲ, ὅτι χἀν τοῖς ἴε- 

[0 ροῖς οἵ τοῖς βωμοῖς προσιόντες οὐχ ἐκ τῶν ἴσων ἕχαστοι 
τὰς ἁγιστείας ποιοῦνται, ἀλλ᾽ οἱ μὲν διὰ ταύρων ἢ αἷ- 
ἡῶν, καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἐπιτηδείους ἑαυτοὺς 
παρασχευάζουσι πρὸς τὴν μετουσίαν τῶν θεῶν ὧν οἱ 

βωμοὶ, καὶ δὴ χαὶ τοὺς ὕμνους κομψότερον ἐργάζονται 
τοὺς μὲν ἐν μέτρῳ, τοὺς δὲ χαὶ ἄνευ μέτρου, ἕτεροι δὲ 

τούτων μὲν οὐδὲν ἔχοντες προσάγειν, πόπανον δὲ μόνον 
χαὶ χόνδρον, εἰ τύχοι, λιθανωτοῦ θύοντες, χαὶ βραχεῖ 
δέ τινι προσρήματι τὰς ἐπιχλήσεις ποιούμενοι, οὐδὲν 
ἧττον ἐχείνων εὐηχοΐας ἀπολαύουσιν " ταῦτα λογιζόμε- 
νος, χαὶ προσέτι δεδοιχὼς, κατ᾽ Ἴδυχον, μή τι, οὐ παρὰ 
θεοῖς, ὥς που ἐκεῖνος ἔφη, παρὰ δὲ ἀνδρὶ σοφῷ ἀυπλα- 
κὼν, τιμὰν πρὸς ἀνθρώπων ἀμείψω ( δέδοικα γὰρ μὴ 
οὐδὲ ὅσιον ἦ μόνον ἐμὲ τῶν ὁμιλητῶν σιωπᾶν, καὶ μὴ 
τὰ ἀληθῇ περὶ αὐτοῦ χατὰ δύναμιν ἱστορεῖν, χαίτοι πρὸ 
τῶν ἄλλων ἴφως ὀφείλοντα φθέγγεσθαι) " τάχα δὲ οὐδὲ 

τὴν παρὰ τῶν ἀνθρώπων τιμὴν ἀμείψω (οὐ γὰρ πάντως 
οἰύσονταί με τὴν αὐθάδειαν εὐλχόούμενον, δι᾽ ἀργίαν 
δέ τινα τῆς διανοίας ἣ καί τι ἄλλο δεινότερον τῆς ψυχῆς 

νόσημα, ἀπολιμπάνεσθαι τοῦ προχειμένου σχοποῦ )" ἐχ 
80 τούτων ἁπάντων χαθεῖναι πάντως ἐμαυτὸν ἐδοχίμ σα 

εἰς τὸ συγγράφειν ἕνια τῶν τοῦ φιλοσόφου αυρίων ὅσων 
ἐν τῷ βίῳ πλεονεχτημάτων, καὶ ὅλως τῶν περὶ αὐτὸν 

ἀληθῶς ἱστορημένων. 

1. Ἄρξομαι δὲ τοῦ λόγου οὐ τὸν εἰωθότα τρόπον τοῖς 
85 λογογράφοις, τοῖς χατὰ χεφάλαια τὸν λόγον ἐν τάξει 

ἀεθοδεύουσιν, ἀλλὰ τὴν εὐδαιμονίαν τοῦ μαχαρίου ἀν- 
δρὸς χρηπῖδα, οἶμαι, πρεπωδεστάτην τῷ λόγῳ θήσομαι. 
Καὶ γὰρ οἷμαι αὐτὸν εὐδαιμονέστατον γεγονέναι ἀν- 
θρώπων τῶν ἐν μαχρῷ τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ τεθρυλη- 

(0 ψένων, οὐ χατὰ μόνην λέγω τὴν τῶν σοφῶν εὐδαιμο- 
αν, εἰ χαὶ τὰ μάλιστα ταύτην διαφερόντως ἐχέχτητο, 

1: 
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ΜΑΆΙΝΙ ΝΕΑΡΟΙΠΙΤΑΝΙ 

ΡΆΘΟΙδ. 

ΙΕ Ὲ ΕΕΙΠΙΟΙΤΑΤῈΕ. 

Ι. 81 πιδρτ υὐΐηθε δηΐπιΐ, νοὶ οοίογδῃ ἀϊρηἰδίοπ) Ῥγο- 

Οἱ ποβίγὶ ἰδπηρογίβ Ρἢ  Ο5ορὶι οοπβίἀδγᾶβεοπμ, ἔθ πὰ 4υθὺδ 

γοθι5 ἱπδίγυοίοβ, φυδαι! (Δευ] 6 ἀἰοοηάϊ ργοδά [05 6586 σοη- 

γρηΐδί, αυΐ 5[ἱ υἱίδηι 1} 8 ἀεδογ θη δπὶ δυπιδηΐ, ἀδηΐαυθ 

δὰ πηοδῆι γεβροχίβϑοῃ) ἱπορίδπι ἀἰοοπάϊ, γοοῖΐ 8 6866 ᾿υἀ]- 

ΟΆ 3861: Π76 ΟΟπίΐποῦα, (οδϑδδαιθ, 4υοὰ δἰυηΐ, ΟῚ ἰΓΔη δ ἶγα, 

δὸ ἰδηΐυπι ογδίἰοηἱβ ἀδοϊπᾶγο μογίουϊ πηι. 78Π| σογοὸ ἤθη 

(Αἱὲ πὸ πηοΐ6 8 Θχδηγίηθ, 4πυ1πὶ σοσίδγοηι, φυοὰ οἰἶδη) ἰῃ 

(θη ρ}18, φυΐ δὰ ἃγ5 δοοδύυπξ, πο ρδγίᾶ βίησυἱ βδογὰ (ἃ- 

οἰδηΐ, 56 δ}}} ἰδυγὶβ, νὙοὶ σδργὶβ,, οδίογβα}8 σοπογίβ οἦ015. 

ἄδθη ουγοηΐ υἱ ἀδογυπ) ᾳυογῦπι {|128 δυηὶ δγῷ πο ἱπάϊμκηὶ 

δ'π| "δ πο οι 8, [ἰδ Π} ̓γτηποΒ οἤείδηϊ εἰ οσϑη[ἰυ5 ἃ} πηοίγο, 

8|}} ογδίοῃς ϑ8ο]υία; οοἰογὶ γοῦο 4υΐ πἰ}} δογυπ ᾿δροηΐ 

ηυοΐ οἴῪΣγδηΐ, δὰ τοὶ ρἰδοθηίδηι φοϊυη) οἱ πιίοδι (οτίθ 

(πυτ8 βδου οδηΐ, οἱ Ὀγουΐ οοιραὶ ἰίοηα ἱπνοσδίίοποβ 6χ- 

Ῥαάϊυρΐ, Ποη Ππλμ08 8115 ἐχδυάίδηίυγ; ἢδθο,, ἰδ4ᾳυ8π), ἀϊ1 

οορίίδγοῖ, οἱ νόγογογ, υἱ ὁδὲ δριὰ Ιθγουπι, π6 αυϊὰ πο 

ΟΓΡᾺ ἀ608 ( δος ουἱπὶ δἰοθαὶ 1116}, δ0ά ογρᾶ βδρίθηίοῃ, ΥἱγΌ 

ἀε!παυθηϑ, ἰδυ θη δρυὰ [ΟΠ 868 Δοϑοαυδγογί οἰθῃΐῃ) πο 09 

[88 6556 ἀυοο ᾳυοὰ υὑπῦυ8 6ρ0 Δη] γί ἢ] 5, ̓δδπι, δίᾳυο ἀ6 

60 ΠΟ ῥΓῸ Υἱγῖδυυ8 68 τοίδγδαπι 408 νογὰ βυηΐ, απ ἐογίς 

ργθδ σοίογίβ Ἰοχαὶ ἀδοοδὶ), ἃς (οτγίδ886 π6 δρυὰ Ποπλίῃο5 4" 

ἄδι οἰογίδπη οοηβοαύυδγ, 4υοἀ ἤυη οπηΐδο οχἰβιϊπηδίυτὶ 

δίῃηΐ οβἰδηἰδιί! οι ἢ}6 Υἱίδγὸ νοϊυἱδδα, βοὰ αυδάδη) πηρη(ἷδ 

ἰπογία, γ68] οἰἰδπ) σγαυϊοσγὶ δηΐπιΐ πηοῦῦο, 80 ἱπβί  ἐυ10 ποχοίίο 

Γο[υρίθ86 ; 5. Ομχγῃΐυ8 οοπμπιοίυδ ἀρστοάϊεπά πη πὶ εἰ 6χὶ- 

δία, υἱ αἰΐψυδ υ}υ8 ρἢΟΘΟρ ιὶ μγαοΐαγα οοπβογίθαγοι, 

υυπὶ δἰπὶ ἱμῆπίία, δίαυς δάθο νογιββίπχο ἀ6 60 ΟΠ 6Π)0- 

γοηίωγ. | 

11. Αὐδρίοαῦον ἰίδᾳυα Βοη υδἰίδίδ βογὶρίογτυηι οομουοσίυ- 

ἀΐϊπα, φυὶ ογδί!οποϑιὴ ἰη οδρί ἰδ ἀϊδίγἰ υΐδωχ ογάΐπο ρογίγδοίδηϊ, 

δορὰ ἰμδδιη (οἰ οἰίαίοπ Ὀθδί!.- νυἱτὶ γος δϑίγα υἱάδογ [π68- 

πιοηΐθπη δοίυγυβ ογαίομὐδ. Εἰδηΐπλ ἀγυ γος 566 οὐπὶ 

(ὁ οἰδοίπιυη δου Βοπΐπα πὶ 41:1 πλ0 {18 δηίςδ 8660 Ἡ}}8 ὁ6- 

Ἰοῦτγαί! ουηΐ, ἢοη ἀΐοο δδρίοπίυπι Ὀοδιϊ  υὐΐπα ἰΔη μι), 4φυδιη- 

Υἱἷκ Δ 6 ΟΠΊΏΐ 1) τη χί 6 ροσοί ογοί, ἤδῆϊ6 ο0 φυοΐ {Π 

ΠΥ] ᾿-»ἄ 
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οὔθ᾽ ὡς αὐτῷ τὸ τῆς ἀρετῆς εἶχεν αὐτάρχως πρὸς εὖ- 

ζωΐαν, οὐδ᾽ αὖ πάλιν τὴν πρὸς τῶν πολλῶν ὑμνουμένην 
εὐποτμίαν, εἰ χαὶ αὐτὴ πάλιν ἐχ τύχης αὐτῷ εὖ πα- 
ρεσχεύαστο, εἴπερ τῳ ἄλλῳ ἀνθρώπων ( κεχορήγητο 

᾿ γὰρ ἀφθόνως ἅπασι τοῖς ἔξωθεν λεγομένοις ἀγαθοῖς) " 

τελείαν δέ τινα βούλομαι χαὶ πάντη ἀνελλιπῇ ἐξ ἀμ- 

φοτέρων ἐχείνων εὐδαιμονίαν συνεστῶσαν εἰπεῖν. 

ΠΠ. Πρῶτον δὴ οὖν χατὰ γένη διελόμενοι τὰς ἀρετὰς, 

εἴς τε φυσιχὰς χαὶ ἠθιχὰς χαὶ πολιτιχὰς, χαὶ ἔτι τὰς 

19 ὑπὲρ ταύτας, χαθαρτιχάς τε χαὶ θεωρητιχὰς, χαὶ τὰς 

οὕτω δὴ καλουμένας θεουργιχὰς, τὰς δὲ ἔτι ἀνωτέρω 
τούτων σιωπήσαντες, ὡς χαὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον ἤδη τε- 
ταγμένας, ἀπὸ τῶν φυσεκωτέρων τὴν ἀρχὴν ποιησό- 
μεθα" αἵτινες ἐχ γενετῆς τοῖς ἔλουσι συμφύτως ὑπάρ-- 

16 γουσι, χαὶ τῷ ὑμνουμένῳ δὲ παρ᾽ ἡμῶν ἀνδρὶ μαχαρίῳ 
ἐκ τῆς πρώτης γενέσεως συγγενεῖς ἦσαν ἅπασαι" ὧν τὰ 
ἴἔχνη καὶ ἐν τῷ τελευταίῳ καὶ ὀστρεώδει αὐτοῦ περι- 
δλήυατι ἐναργῶς διεφαίνετο. Πρῶτον εὐαισθησία μέν 

τις ὑπεραίρουσα, ἣν δὴ φρόνησιν σωματικὴν ἐπονομά- 
30 ζουσι, καὶ μάλιστα τῶν τιμιωτάτων αἰσθήσεων ὄψεως 

καὶ ἀχοῆς, αἷ δὴ καὶ πρὸς φιλοσοφίαν χαὶ τὸ εὖ εἶναι 
παρὰ θεῶν τοῖς ἀνθρώποις δεδώρηνται, τούτῳ δὲ χαὶ 

παρὰ πάντα τὸν βίον ἀσινεῖς αὗται διέμειναν. Δευτέρα 
δὲ ἰσχὺς σωματιχὴ, ἀπαθὴς μὲν ὑπὸ χειμώνων χαὶ 

86 χαυμλάτων, ἄτρωτος δὲ χαὶ ὑπὸ τῆς μοχθηρᾶς καὶ ἦμε- 
λημένης διαίτης χαὶ πόνων ἐχείνων οὖς νύχτωρ τε χαὶ 
μεθ᾽ ἡμέραν ἐξήντλει, εὐχόμενος, χαὶ τὰ δόγματα ἀνε- 
λίττων, καὶ συγγράφων, καὶ τοῖς ἑταίροις συγγινόμενος, 
χαὶ ἕχαστον οὕτως ἐντόνως διαπραττόμενος, ὡς αὐτὸ 

80 ἐχεῖνο μόνον ἐπιτηδεύων " τὴν δὲ τοιαύτην δύναμιν εἰ- 
χότως ἄν τις ἀνδρίαν σωματιχὴν προσαγορεύσειεν. 
Τρίτη δὲ αὐτῷ ὑπῆρξεν ἀρετὴ σώματος, ἢ κατὰ τὴν 
σωφροσύνην τεταγμένη, ἣν δὴ περὶ τὸ χάλλος τὸ σω- 
ματιχὸν θεωρεῖν ἀξιοῦσι, καὶ τοῦτο εὐλόγως. Καθάπερ 

85 γὰρ ἐχείνη ἐν συαφωνία χαὶ ὁμολογία θεωρεῖται τῶν 
τῆς ψυχῆς δυνάμεων, οὕτω» καὶ τὸ ἐν σώματι χάλλος ἐν 
συμμετρίᾳ τινὶ ὁρᾶται τῶν ὀργανιχῶν αὐτοῦ μορίων. 
Ἰδεῖν δὲ ᾿ σφόδρα ἐράσμιος " χαὶ γὰρ οὐ μόνον αὐτῷ 
τὰ τῆς συμμετρίας εὖ εἶχεν, ἀλλὰ γὰρ χαὶ τὸ ἀπὸ τῆς 

40 ψυχῆς, ἐπανθοῦν τῷ σώματι οἱονεὶ φῶς ζωτιχὸν, θαυ- 

μάσιον ὅσον ἀπέστιλδε χαὶ οὐ πάνυ φράται τῷ λόγῳ 
δυνατόν, Οὕτω δὲ ἦν καλὸς ἰδεῖν, ὥστε μηδένα τῶν 
γραφόντων ἐφιχέσθαι αὐτοῦ τῆς δυοιότητος, πάσας δὲ 

τὰς φερϑμένας αὐτοῦ εἰχόνας. καίπερ χαὶ αὐτὰς πανχά- 

ἐν λους οὔσας, ὅμως ἔτι λείπεσθαι πολλῷ εἰς μίμησιν τῆς 
τοῦ εἴδους ἀληθείας. ἹΙ͂ετάρτην δὲ τὴν ὑγίειαν βούλονται 
μὲν ἀναλογεῖν τῇ ἐν ψυχῇ διχαιοσύνῃ, χαὶ εἶναι δικαιο- 
σύνην τινὰ χαὶ ταύτην ἐν σώματι, ὡς ἐχείνην ἐν ψυχῇ. 
Ἢ γὰρ ἀστασίαστα τὰ μόρια τῆς ψυχῆς ἀπεργαζομένη, 

0 οὐχ ἄλλη τίς ἐστιν ἕξις ἢ διχαιοσύνη, χαὶ ἢ ἐξ ἀτάχτων 
δὲ τῶν σωματιχῶν στοιχείων τεταγμένα αὐτὰ χαὶ προσ- 
γορα ἀλλήλοις ἀποτελοῦσα, ὑγίεια χαὶ πρὸς τῶν 
᾿Ασχληπιαδῶν ἐπονομάζεται. Καὶ αὕτη δὲ οὕτω χαλῶς 
ἐχ σπαργάνων αὐτῷ δεδημιούργητο, ὥστε χαὶ ἔχειν 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΡΟΚΛΟΣ. 

ςογρογὶβ θοπᾶ αυδη) ορίϊπιὸ σοη " ἰἱδ (ΘΓΙἸ, ἤδη ε τν- 

8:1Πη Γαίϊοπα (ογίυπαγυμπι, ἰδηηγοίοὶ οἰΐδ ἰδία, εὲ εὐᾳδαι 

Ιιουνίπιυιπι, ἢ"  πιᾶχίπιο σοι ἰσοτυηΐ ( οπιηΐυ πὶ ὀοῖη, ηπαὶ 

ἀϊουπίυγ οχίογπδ Ρομδ, πᾶσῃδ Ξυρρείεμαί }}}} οορίδ), τοῦ 

ρΡογίοοίδπι, οπιηΐδυδ ραγίθυδ δυθοϊυΐδ, οἱ δχ [εἰς υἱγίρηθε 

οοπϑίϊ δι) (εἰ οἰ ἰδίοῃ ἀΐοο. 

||. Ρείπηυπι ἰίδαυδ βοουηάυπ) σοπογὰ ἀϊθυςί 5 νἱσγί ρα: 

ἴῃ ῃδίυγαϊοϑ οἱ Πηογᾶ 685 οἱ ρο] 1.88, ἰἰσηαυς εὐδϊμοοσος 

φυδ ἰῃ νυγίβεδίίοπα νογβδηῖινγ οἱ οοπίοιηρὶδίίος, εἄῦεε 

4ιῖθιυ5 δὰ δ᾽ φυδηὶ ἀθοόγυ δἰ π  υάΐποπι μογυςηΐγ; φὰς 

γ6ΓῸ δυο ἰκΐ8 οἰἶδγ) 5:1 οΓίογοϑ ῃγαϊ γι 5, υἱ )3πὶ συρεὰ ἰ»»- 

ΠΏ] Π6Π} ροϑἰ1158, ἃ πιᾶσὶβ πδίυγδ! 115 ἰη {τ (Δείδεπεμβ. δ: 

ἰσίτυγ οπλη68, 4} υ βοιη,, 5ἱ οοηἰησυηΐ,, πδοοίπναν, μὲς φῶσι 

Ιαυΐϊδημι Υἱγ Ὀοδῖιι5 δῸ ᾿ρϑὶβ πδίδι ἰϊει5 δ πδίυ γα! ες 

ἰηφ 85; φυδγιη) τοϑίϊμίδ οἰΐδηι ἰη οχίγουο, οἱ ᾿π5ῖδς οεἶτοςΣ 

4310] οἰτουπμάδίο δπιίοίυ, ον δηῖογ δρρδεοῦβδηιὶ. Ῥγκϑσδι 

ἰπίορτὶ [85 δοηβι}π βίη ψυ γὶϑ, φυδιη ργυάἀεηίίδππι ςοεροῦῖο 8ο- 

τοἰηδηί, 5οηβι5 406 ργδοίρυς αἀἰμηίογοδ, γτἱϑυ8, οἱ διμλίιως (χα 

αυϊάδπι ἃ ἀϊῥε δὰ μἱ ]οξρρἐιίδαι, οἱ δὰ οοπιπροάέυς τἰνεθόααι 

μοιιϊηΐδυ5 ἀαἰἱ διηϊ ), ̓ ς Ρ6Γ οἴμοι υἱίδιπι ἰηἰερτὶ μετ- 

πιδηδογυηί. ϑδόουηο γοῦυγ οογρυγίδ, αυοά ημ}}}}: (γέρον 

δἴποοργοίυγ, ποὺ αυϊοηαυδῆι ὃχ υἱζίοδα εἰ περὶθείδ γαίνυδε 

νἱοίυϑ δίᾳφυο ἰαυογαπ) οοηγ6}}} δυῖ Θομμπιογογὶ ροσϑεῖ, 486 

αἷς ποοίμαυο Θχ!δυγολαὶ, ἀμπὶ ργθοδγοίυγ, οἱ Πἰθεος ονοὶ- 

νογοῖ οἱ ἰρθ6 οοῃδογίθογοί, οἱ ὀὁρογᾶπι ἀᾶγοὶ διε δδγίνως, 

οἱ ᾿ς υῃίνογϑα ἰᾶπὶ πᾶν ες (δοογοὶ υἱ δίπϑυ δ ἰδωΐυεο 

δίυογο υἱάθγοίγ. ἘΠ) υδηοαϊ νόγοὸ (δου !(δἰοπι γοεῖς ἐογίσαος 

φυΐδ (ογιυϊπείη συγρογβ Δρρε! ἀνογὶῖ. Τογίία (εἰ "1 τ γί ας 

ΘΟΓΡΟΙ8, ρυϊδιγυάο, αυδην εὐ ἰοημογδηίδ οοἰ δίδηι, 

δἰίφυδπι ἰάθογα εὐπὶ 68 ἀἤιίηἰ ἰοη ρυΐδοὶ : οἱ τεςίο. τι 

οηίηι ἐἢ]δηὶ ἰῃ αιοάδπι σοηοορηξι οἱ οοῃοεησίο!ς ᾿σοξιοδάετα- 

πῖ18 δηϊηκ (Δου! αἰ υη],, δὶο οἰἴδπὶ ᾿κῶος ἰῃ ουγροτγὸ ρυολιε οὐ 

ὁχ φυδάδπι οοπργυομίία μαγίυ ςογρογίβ, φυΐαις ἀρίαιας, 

ἰπι6}}ἰυγ. Εταϊ δηΐεπι δδροσὶυ ἡιουπα δδιπνις, φυοὰ κ"ια 

ἰΔηΐυπ) ο556ὶ δ)ὸ ορσγορίᾶ- ργορογίίομα ργαραβ, δοὰ ὧδε 

δηΐηι! Ποιίάυπι ὁ οογροζγὸ ἰηδίαγ Υἱ δ᾽ 15 [υοἷδ πΐγυξη 4088- 

ἴυπι τεβρίεπάογοϊ, υἱ ποὺ ογδίίοῃο δ ἰἰ86 ἐχμρὶ οδγὶ ροωεὶ. 

Αἰἴφιο δίίοο αυϊάδηι ρυ!οογ ογαὶ, υἱ πους ριοϊογοαι φυὰ- 

αυδηι ἰ᾿} 18 δόϑοαυὶΐὶ μούϑεὶ διε υ μοί, οἱ οὔμδεὺ ὅπ 

ἱπιαρίηοδ,, 4} οἰγομπ ογουθαηΐυν, αὐυδιμν β οὐδοῆϊ ρυϊενες- 

γἰπηδ, ἰδιηθη ᾿ἱυτγί πη ἃ γοὶ νογιίαϊο, φυδῆι ἐπε δεζηίεν, 

διθοδδοηί. Οὐυδγίδπη Ὑογο, 56 ΠἸςοὶ δβδηϊίδίθιν, γοξρυδάξεν 

γ Ϊυηὶ οἱ αυᾶ: ἐ5ΐ Ἰῃ δηΐ!ηο [υδ.{{|π|. οἱ 6556 }05}|8πἢ φαδο- 

ἀδη) οἱ ἤδῃς ἴῃ σογρογα, ιεἱ ὁδὶ ΗΠ} ἰη δηΐιηο. Νίἢ} ἐδὲ οσμαι 

αἰϊυὰ )υ5.1{|8, φυδη [1108 φυϊύδην, ρβαγίοδ δηϊμ οοϑιι- 

ΠΟ ἰι) οἴδοὶο. [{8 φυα" [6 Γ ριμηδηϊ ουὐγρυγαν εἰθευσαδ 

Θομϑθηβυῃι ΘΟΠοοΓΟϊδ 406 οοπο ἰδὲ, δα πη 89 ἃ ποιοὶ" ἃρ- 

ΡοἸδίυγ, πα αυϊάοηι ἰνυΐς ἂὺ ἱπουπδθυ} δ ὕυδηυς ἴδρὰ ὑεθε 

οοῃοί υἷα [υἱΐ, υἱ 036 ιοοτοῖ, δἰδὶ, υἱ δοβοὶ θοῦ οογμοτο. 
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ΜΑΆΙΝΙ ΡΒΟΘΓΌΘ ΙΝ. ν. 

αὐτὸν εἰπεῖν ὁσάχις εἰς νόσον ὑπαχθείη τὸ σῶμα, ὡς 
δὶς μόνον ἣ χαὶ τρὶς ἐν μακρῷ βίῳ καὶ ἔτεσιν ὅλοις πέντε 

’ ’ 

χαὶ ἑδδομήχοντα. Τεχμήριον δὲ τούτου ἱκανὸν, ᾧ καὶ 
αὐτὸς ἐπέστησα ἐν τῇ τελευταίᾳ αὐτοῦ νόσι», τὸ μηδὲ 
πάνυ αὐτὸν διαγιγνώσχειν ὁποῖά ποτε ἦν τὰ προσπί- 
πτοντα τῷ σώματι πάθη, διὰ τὴν πολλὴν αὐτῶν ἀπει- 
ρίαν. 

ΙΥ. Καὶ ταῦτα υὲν εἰ χαὶ σωματιχά ἐστι τὰ πλε- 
ονεχτήματα, ἀλλὰ πρόδρομα ἴσως ἄν τις χαλέσειε τῶν 
ζω 3 “ 7 Ν ου [2 1}. , 

τῆς τελείας ἀρετῆς διαχεχριμένων εἰδῶν. “Γὰ δέ γε περὶ 
τὴν ψυχὴν πρῶτα χαὶ αὐτοφυῶς χαὶ αὐτοδιδάχτως 

’ 39. “ὦ ἑὴν ’ ὦ Ἔ , ΄΄ᾳῳ ’ συμφύντα αὐτῷ, χαὶ ταῦτα μέρη τῆς ἀρετῆς, θαυμά- 
΄φω ῳ ’ 

σειῖεν ἄν τις ὡς ταῦτα ἐχεῖνα ἐτύγγανεν ὄντα, ὅσα Πλά- 

τῶν στοιχεῖα εἶναι βούλεται τῆς φιλοσόφου φύσεως, Καὶ 
κ᾿ ᾽ γὰρ μνήμων ἦν χαὶ εὐμαθὴς χαὶ μεγαλοπρεπὴς χαὶ εὕ- 

χαρις, φίλος τε καὶ συγγενὴς ἀληθείας, δικαιοσύνης, 
ἀνδρίας, σωφροσύνης. Οὐδαωμοῦ γὰρ ἑχὼν εἶναι ψεῦδος 

προσήχατο, ἀλλὰ πάνυ μὲν ἐμίσει, τὴν δὲ ἀψεύδειαν 
καὶ ἀλήθειαν ἔστεργεν. [ἔδει δὲ ἄρα τὸν μέλλοντα τῆς 

Φ ν νΣ Ὡ 4δΔ ’ ᾽ τοῦ ὄντος ἀληθείας ἐφάπτεσθαι, εὐθὺς ἐχ νέου ὅτι μά- 
λιστα ταύτης ὀρέγεσθαι. ᾿Αλήθεια γὰρ πάντων μὲν 
-“΄ δωυ ““1Δ15:ὡΑχ7΄Ἧος , δὶ 4 , ὕδλ. Ἂ") ἀγαθῶν θεοῖς ἡγεῖται, πάντων δὲ ἀνθρώποις. “Ὅτι δὲ 
καὶ πρὸς τὰς μὲν σωματικὰς ἡδονὰς ὑπερηφάνως εἶνε, 

κὺ ΄΄ω 

σωφροσύνης δὲ ἣν φίλος ὅτι μάλιστα, ἱκανὴ, οἶμαι, καὶ 
μόνη παραστῆσαι ἣ πρὸς τὰ μαθήματα αὐτοῦ καὶ πᾶν 
πὃ τοιοῦτον εἶδος σφοδροτέρα ἔφεσίς τε χαὶ ῥοπή αἵ δὴ 

Α ᾿ ’ ἣν ὃ .᾿» Σ ΝΑ. ᾽ὔ τὴν μὲν ζωώδη χαὶ φορτιχὴν ἡδονὴν οὐδὲ ἐγγενέσθαι 
τὴν ἀργὴν συγχωροῦσι, τὴν δὲ τῆς Ψυχῆς αὐτῆς χαθ᾽ αὖ- 

» - ; 

τὴν εὐφροσύνην ἐμποιεῖν δύνανται" φιλο μρηματίας δὲ 
80 οὐδέ ἐστιν εἰπεῖν ὅσον ἀφειστήχει" ὅς γε χαὶ τῶν πα- 
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τέρων, καίτοι πλούτῳ διαφερόντων, τῆς οὐσίας ἐχ παί- 

δων ὠλιγώρει, διὰ τὸν περὶ φιλοσοφίαν πολὺν ἔρωτα. 
Ἷ ρ ἡ ᾿ 3 , Α ρ 

᾿Εντεῦθεν δὲ καὶ πρὸς ἀνελευθερίαν χαὶ τὴν λεγομένην 
φΦ Ι Ϊ ’ ΄-ψ Α 

μιχρολογίαν ἀλλοτριώτατα διέχειτο, ἅτε τοῦ ὅλου χαὶ 
παντὸς ὀρεγόμενος θείου τε χαὶ ἀνθρωπίνου. ᾿Εχ δὲ τῆς 
τοιαύτης διανοίας μεγαλοπρεπὴς γενόμενος, οὐδὲν ὥετο 

᾿ 2 ’ ΝΜ 4κΝΝΝ Α ᾿ “ 

εἶναι τὸν ἀνθρώπινον βίον, οὐδὲ τὸν θάνατον, ὥσπερ 
." ,ὕ ἴ ᾿ λ , 6 - . “ Ἂλ 
ἕτεροι, δεινόν τι εἶναι ὑπελάαθανεν " πρὸς ἅπαντα δὲ 

ἘΞ - Ὁ Ὁ Ύ 4 
τὰ δοχοῦντα τοῖς ἄλλοις εἶναι φοδερὰ ἀδεῶς εἶχε χαὶ 

ἐκ μόνης τῆς φυσιχῆς ταύτης ἐπιτηδειότητος, ἣν οὐχ 
ν Δ. 2 3 , , ΄, - 
ἄλλην τινὰ ἀρετὴν, ἀνδρίαν δὲ μόνην προσήχει καλεῖν. 
δι ὃ Υ 4 ἴω 2 δ ψΨ κι ὶ Α ᾿Ὶ Ὁ 

Εχ δὲ τούτων αὐτῶν δῆλον ἤδη που καὶ παντὶ καὶ τῷ 
μὴ πειραθέντι τῆς ἐχείνου εὐφυΐας, ὡς εὐθὺς ἐκ νέου 
δικαιοσύνην τε ἠγάπα, καὶ δίκαιός τε ἦν καὶ ἥμερος, 

΄ »"» 

καὶ οὐδαμῶς δυσχοινώνητος ἢ δυσξύμρολος Δ ὅλως 

ἄδιχος " ἐπείπερ χόσμιος χαὶ οὐ φιλοχρήματος, οὐδὲ 
ἀνελεύθερος, οὐδὲ ἀλαζὼν, ἣ δειλὸς ἡμῖν ἐφάνη τὴν 
φύσιν. 

Ν. Τὸ δὲ δὴ εὐμαθὲς αὐτοῦ καὶ γόνιμον τῆς ψυχῆς μὴ 
χαὶ περιττὸν ἡ ἐγχαταλέγειν, καὶ μάλιστα πρὸς τοὺς 
ἰδόντας ἣ χαὶ ἀκούσαντας, ὅσων μὲν ἐγχύμων ἐγένετο 
παγχάλων μαθημάτων, ὅσα δὲ αὐτὸς ἀπέτεχε χαὶ εἰς 
φῶς τοῖς ἀνθρώποις ἐξέδωχε, καὶ ὅτι μόνος οὗτος οὐδὲν 

τοῦ πόματος τῆς λήθης ἐδόχει πεπωχέναι. Μνημονιχὴν 
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5 ἰΔπίυπ δυΐ (οΓ, [Ὧπ| Ἰυμ σα υἱία, ἀπηὶς νἱἀο  οδὲ ἰο 5 86ῃ- 

ἰυδοϊηΐα αυἴπαυ6,, οοη ίδ86, Οὐΐπ οἱ 00 58{18 ἀγρυμπηθηίο 

(υδγὶ , ουἱ 'ρ56 45{ΠΠ], φιιοὰ φυμπι ροϑίγοιηο μηοσνο ἀοἰϊπο- 

τείυγ, ργογβῸ5 ᾿βηογᾶγοί αυιοθηδη) 6556 η| {1 ἰηρστιιοη ἃ ΠιΔ ἃ 

4 ΘΟΓρυδβ ἱπνδϑίβδθηΐ, ῬγΟρίογ Γᾶ ΉΔΠῚ «οὐ ἰπϑοΐθῃ - 

{ἰάπη. 

ΙΥ. Εἰ αυδιην δ ἢ αι θη) διιπὶ θΟη8 ΠΟΓΡΟΓΪΒ, ἰδιίηοι 

γοοδυογῖξ 68 “ηϑρ᾽8Π) ργδο πα Ποἷο5 εἴ ηταδὶ οΟΠλ 68 {Πᾶγηι, 

ἴῃ 4.88 ρογίροίδηι ἀἰἀυχίηγι5. υἱγίυ! ἢν, (Ογπηᾶγαμ). 78Π| 

ΜΈΓ ργΙπηᾶ5 ἀοίο8 δηϊπια5, υὰ ἃ παίιιγα, δ'ῃ6 ργα σορίογί 

ἱπάυβίγία, {Π| οοπεϊσογυαηΐ, Θάβια νἱγίι 8 ρᾶγίρ8, ὨλΙγα ΓΘ 

45. 'π 60 αιιδίεβ. σιιδηίηι Γυογίηΐ, ατᾶς Ρ]αΐο παίιγα: 

ΡΙΝ]Οϑορ ΐοῶ ΝᾺ] 6586 ο]οπηοηίδ. Νδη) ογδί ᾿πεῖρῃὶ πιρηιογία, 

οἱ ἰπροηϊο, οἵ πιᾶσηϊποδηϊ ργα ϊζι18, σομηΐβ,, διμΐίοις οἱ 
45] πορθδβαγί 5. υογί (α(ἰ5, [δ π᾿, (γι ἰδ, ἰοῃηρα- 

γϑῃ ἰδ; ποαυδαιδιῃ Θηΐπὰ ργι 6 η8 πιδπἀδοίπῃ) αὐπλ οθαΐ, 

56 οἀδγαί γε] πη ἢ ἰββίπ16., [ρᾶπι γθγο πιοηάδοϊ! δία 
νεγι ἐδέθη 8η)8 γα. Ανὐ Πγ6 ᾿μόγο] 6 πθοθ5886 οϑί,, υ] ἰδηΐο δυο 

τ ογΔί6π) οϑϑεῖ ργοβθουζῃγις, οἱ 605 βία(!Π} ἃ ὈΠΘΓΟ 

5} Π16 οὐρα. [ποῖ ἔ; 6 δηΐπ γογὶ (85 ὁπγηΐ ἢ} ΒΟΠΟΓΙΙ) 

ργίποίρίμη αἰ. εἰ Ποπηϊΐθυ8. 56 δὲ σογρογίβ νοϊ μαίας 
σΟΠΘΠΊ 5586, ἃ [ΘΠ ρΟΓΔΉ Κ᾽ αὐ [1556 ΠῸΔ ΠῚ ΔΙΠΔΠ 155 Π}}} ΠῚ ; 
Ἑςοηνποεί ψΕ] 50101π| δι] ρογ ἰβοοη 185 ἀ 5. ρ] 1 Π85 ἂς αἰ ἰογιμ 
ΟἸΏΠΘ βΟΏ05 ἀοβ᾽ ἀθγί ) 50Π}1Ώ8 4116 ̓ ΓΟΡΟΠ5ἷΟ, αθσθ 58 

βΟΠΠυἱηδπὶ δίχα ΠΡ Γα] 6 Πὶ γοϊιρίαί οι ΠΗΙΠΦΖυδη ἱησοπογετὶ 

δια η, δηΐπιτ φυ]ἀ6 ἢ} ̓ρϑῖ18 6χ 86 ἰρβᾶ βίηοογαπι ἀοίοοία- 
(Ἰοποπὶ ροϑϑηΐ δχοίίαγο, ΑὉ ἀναγ ἰὰ γογο ἰοὶ ἤθη ῃοίοϑι 
4υἀ1 {ποτὶ ΔΘ π}8,. οἱ οἰΐααλ ρᾶγοπίιμη, αυδιηνὶς εἰ {ἰδεῖ - 
ΠΠΟΓΗΠῚ,, αν {85 ριιογ οοπί πηρβογὶ( ᾿γορίοῦ ἱπογοα 6 βίμ- 
ἀἰ 01) ΡΠ ΟβορΙΐα;. Ουδιηοῦγοιῃ οἱ ἃ} 1}}} θογα! αΐο ργοοι! 

δρεγαΐί, οἱ ἃ γϑγιηι οἰγᾶ ΠΙΪΠΟΓΆΠῚ, αυυη 6556 ὲ ΠΥ Θγϑί!η 

ΓΟΓΌΠ) Αἰ ν᾿ Πάγη τ ἀίη1}6 ᾿ΠΔηΓυ βία Πϊος 5 πηι. Εχ (Δ}} 

ῃθηΐς ΠδΟία5 Δ} πιδρηϊ ἀΐηοη), ἢ} }}}} (Δοίοθαΐ ΠΠπη8- 

Ὠδιη Υἱίᾶπ), π66, υἱ Δ}}}, πιογίθι) φυϊουᾶπι 6556 αγᾶνο ρι1- 

(αἰκιῖ. Οπηγηΐᾶ γθγὸ χυὰρ σοἰογίβ ἰυγηνἀΔηά νἱἀοθαπίυγ η6- 

αυδημπδπι ροΓΓ θα θαΐ, πᾶς ἃ δο (ΟΠ 5014 Παίυγα!:, 4 δΠὶ 

ΠΟ δ]ἴυ υἱγίι 8 ποπλη αυδην (γι ἰη 9 ΔρροΠ]αγὶ οοη- 

γΘηΐ . Εχ 8 διυιίθπ) }8Π} ΟΠηηἰ 05, οἰΐδιη [18 4] ραγίςι ] 

}Π| 5 ορ [πιὸ 1π10}}5 ποη [δοογαηΐ, οοποίαγα ἀγθϊίγοῦ, ἡιοι 

δίδ! ἢ ἃ ρΌΘΓΟ }.8{{{4π| διηδγοῦὶξ, }π5{ι.5 (Δ ΟΠ φαι6 Γιργ , 

ποφυδαιαῃι ἰῃ οοηνίοῖα γο] 'π οοπίτγδοί "18 εἰ ΠΠ  ΠΠ|}5. ἀὐ 

ἀοιίχιο Ἰη}5έι5. ΝΟὈ5. σογία 4υ! θη} Υἱϑι8 οϑἵ πηοάοκίι» εἰ 

ΟἸόσδηϑ,, ΠΟ ἀν άΓΙ5,., Π0Ὶ ἢ} ΠΠ 6 ΓΔ} 8, ΟῚ ἀγγοσᾶηβ, δ} (ἰ- 

11 60.5. 6556 Πα ΓΔ. 

Υ. Βοιήαίειη νθγὸ ἱπροηῖϊ δίᾳυο αρεγία! οι ΠΟη ὁ δμρὸΓγ- 

νασαπν (ὑ6}}} σοπηηλυμηοῦδγὸ ὃ ἀρὰ 608 ῃγωϑυγί, πὶ 

δε πηἴ αυϊαιθ δ ογυπί φιοι ριΠΠἸΟγΓ Γι Π) ἀ ἰδ θΠ ΠΠάγυ1 

ὈΙο5. (ποτ, φυλῖ ἢλ}ἃ ἰμ56 Ρορόγογ οἱ ἰπ ἰσσο ΠῸ- 

πε τ5. οὐ ἀοΥ, (ἃ αἱ 50 10}5 οχ ον υπἶδ Ρού] 0 υἱὼ 



σι 
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ἴυ 

δ: ΜΑΡΙΝΟΥῚ 

δὲ ἔχων ξύναμιν, οὐδαμῇ ἐδυσχέραινεν, οὐδὲ τὸ τῶν 
ἐπιλανθανομένων πάθος ὑπέμενεν, ἑαυτὸν δὲ ἀπεδέχετο 
ὡς χαθεχτιχῶς ἔχοντα τῶν μαθημάτων, χαὶ τὴν περὶ 
ταῦτα πρᾶξιν μόνην ἠσπάζετο. Πόρρω δὲ ἦν καὶ τῆς 
ἀμούσου καὶ τραχυτέρας φύσεως, συγγενῶς δὲ εἶχε πρὸς 
τὰ ἀμείνω - καὶ γὰρ διὰ τὸ ἐν ταῖς χοιναῖς συνουσίαις 

γχαὶ ταῖς ἱεραῖς αὐτοῦ ἑστιάσεσι, χαὶ ταῖς ἄλλαις δὲ 
πράξεσιν, ἀστεῖόν τε καὶ εὔχαρι, χαὶ ταῦτα δὲ οὐχ ἔξω 

τοῦ σεμνοῦ, τοὺς συνόντας ἀεὶ ἐπήγετο, χαὶ εὐθν- 
μοτέρους ἀπέπεμπεν. : 

ΥἹ]. Τούτοις δὴ ἅπασι χαὶ τοῖς ἄλλοις φυσιχοῖς ἀγαθοῖς 
ἐξ ἀρχῆς αὐτὸν συμπεφυχότα, τίχτει μὲν Μάρχελλα 
μήτηρ Πατριχίῳ κατὰ νόμον συναρμοσθεῖσα. Αύχιοι δὲ 
οὗτοι ἄσφω γένει τε καὶ ἀρετῇ ὑπερφέροντες. Ὑποδέ-- 
χεται δὲ αὐτὸν καὶ οἱονεὶ μαιεύεται ἣ τοῦ Βυζαντίου 
πολιοῦχος, ἥτις τότε μὲν αὐτῷ τοῦ εἶναι γέγονεν αἰτία, 
τεχθέντι κατὰ τὴν αὐτῆς πόλιν, χρόνῳ δὲ ὕστερον, καὶ 
τοῦ καλῶς εἶναι προὐνοήσατο, ἡνίχα εἰς παῖδας ἤδη καὶ 
μειραχίσχους ἐτέλει. Αὕτη γὰρ αὐτῷ ὄναρ φαινομένη, 
ἐπὶ φιλοσοφίαν παρεχάλει. Ὅθεν, οἶμαι, αὐτῷ συνέθη 
χαὶ πολλὴ οἰχειότης περὶ τὴν θεὸν, ὥστε χαὶ ἐξαιρέτως 
τὰ ταύτης ὀργιάζειν, καὶ ἐνθουσιαστιχώτερον αὐτῆς τοὺς 
θεσμοὺς μετιέναι. Ἄλγουσι δὲ αὐτὸν τέως οἱ πατέρες 

τεχθέντα εἰς τὴν ἑαυτῶν πατρίδα, τὴν ἱερὰν τοῦ Ἀ πόλ- 
λωνος Ξξανθον, χαὶ ταύτην χατὰ θεῖόν τινα χλῆρον πα- 

τρίδα αὐτοῦ γενομένην. ΓΕ δει γὰρ, οἶμαι, τὸν μέλλοντα 
πασῶν ἐπιστημῶν ἡγεῖσθαι, ὑπὸ τῷ μουσηγέτη θεῷ 
τροφῆς τε καὶ παιδείας μεταλαγχάνειν. "ἔνθα δὴ τοῖς 

χαλλίστοις ἤθεσι παιδαγωγούμενος τὰς ἠθιχὰς ἀρετὰς 
ἐπεχτήσατο, προσεθιζόμενος φιλεῖν τε ἃ δεῖ πράττειν 
χαὶ ἀποστρέφεσθαι τὰ μὴ τοιαῦτα. 

Υ]1]. 'ΓΓηνικαῦτα δὲ σαφῶς καὶ τὸ θεοφιλὲς συγγενὲς 
πολὺ ἔχων ἐδείχθη. Κάμνοντος γὰρ αὐτῷ ποτὲ τοῦ σώ- 
ὑχτος ὑπὸ νόσου, καὶ χαλεπῶς ἤδη καὶ ἀνιάτως διαχειμέ- 
νου, παρέστη τῇ κλίνη ὑπερφαινόμενος παῖς, ὃς ἐδόχει 

νέος χομιδῇ χαὶ ὡραῖος ἰδεῖν. Εἰχάσαι δὲ ἦν αὐτὸν εἶναι 
τὸν ᾿Γελεσφόρον καὶ πρὶν τὸ ὄνομα εἰπεῖν. Εἰπὼν δὲ 
ὅμως ὅστις εἴν. χαὶ τὸ ὄνομα ἐπιφθεγξάμενος, χαὶ τῆς 
χεφαλῆς ἐφαψάμενος ( αὐτοῦ γάρ που χαὶ εἱστήχει τῷ 
προσχεφαλαίω ἐπαναπαυόμενος ), ὑγιῆ ἐξαίφνης ἐχ χά- 
ἄνοντος ἀπετέλεσε, καὶ οὕτως ἀφανὴς αὐτῷ ἐγένετο. 
Τοῦτο μὲν οὕτω θεῖον τότε χαὶ θεοφιλὲς τῷ μειραχίῳ 
ὑπήρχθη. 

111. Ἐπ’ ὀλίγον δὲ ἐν Λυχία φοιτήσας γραμματιχῷ, 
ἢ ἀπῆρεν εἰς τὴν πρὸς Αἰγύπτῳ ᾿ΑΑλεξάνδρειαν, ἐπαγόμε- 

ν᾿" Ὶ ΓῚ Ἁ ΙΕ 4 Ὁ ,΄ς “ 

νος ἤδη, καὶ τὰ τῆς περὶ τὸ ἦθος ἀρετῆς ἰδιώματα, οἷς 
Ν᾿ ᾿ νι Σ - , τῇ “- 
δὴ χαὶ τοὺς ἐχεῖσε διδασχάλους εἷλε. Λεωνᾶς γοῦν ὃ σο- 

φιστὴς, Ἴσαυρος, οἶμαι, τὸ γένος, καὶ εὐδοκιμῶν ἐν τῷ 
πλήθει τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὁμοτέχνων, οὐ μόνον αὐτῷ 

, ῳ φῳ ᾽’ 

λόγων τῶν ἑαυτοῦ ἐχοινώνησεν, ἀλλὰ καὶ σύνοιχον ἔχειν 
ἠξίου, χαὶ συνδιαιτᾶσθαι γυναιχὶ χαὶ τέχνοις παρε- 

σχεύχσεν, οἷα παῖδα αὐτῷ γνήσιον χαὶ τοῦτον γενόμε- 
νον, Γνώριμον δὲ αὐτὸν ἐποίει καὶ τοῖς τὰς ἡνίας ἔχουσι 

«τῆς Αἰγύπτου, οἵ δὴ χαὶ αὐτοὶ ἀγασθέντες τοῦ νέου τὴν 

ΠΡΟΚΛΟΣ. 

ὉΠ 1556 νἱάδδίυγ. ἘΔ δυίοι (δου! [6 πηοπιοῦμδ διαϑξεσε, 

υδαυδηι οοηἰυγαυδίυτ, οαυθ, φυοὰ δοοάϊ οὐ τ δοοθιἔδεαιε 

11| οοπεϊηρεῖμδί, πυπαυδαι ὀχοϊφερδὶ ἰρ56 δὶ, υἱ τεϊ αι 

αἰδοῖ ρ! 8 δα Πὶοἰαη8, οἱ υὶ ἰδηΐυμι ἰἰάγυτ ςἰυάϊο ἀεῤφδείδ- 

Γεἴυν. Εγαῖ δυίοιπι δ ἀσγοϑίὶ εἱ ἃ Μιιϑὶ5 ἀυθγδδ δίαυς ᾿οετιάε 

ὨδίιΓΔ ΓΟΠΊΟ 58: πηυ8, δὰ οὐ! ἰογὰ Υ ΓΟ τπηᾶδχίῦθο δεοόρεπδαςε. 

Εἰθηὶπὶ ῥγορίδγ δἰησυΐίαγοα) ἱθ οοππηθπίθυ5 οοδξγοπεῦε» 

ἃ0 880ΓἾ8 5}}15 Θρυ}}8 8Δ||}54ι16 δειἰοηΐδαδ υτρδη δίδει ἃς ἰε- 

δεἰν Δίφηη, βογυδίδ ἰδρθη ἰιοηοδίδίο, βυοδ δι ξδεος δὲν. 

μαΐ, 8] δογίογθθη δ 56 ΡΟΓ ἀϊηλο δῖ. 

ΥἹ. Ηἰβ8. ἰΐδαυθ ομμμῖθιϑ εἰ 8118 ηδίυγιο ἀοίίτους ἡμῶδ οὺ 

ἰεϊ{ἰο ργωαϊια). ραγὶὶ ΜΑΓΟΟΙ ἃ πηδίογ Ῥαίγίοδο ᾿θρη δος 

Ἰυηοίδ ; δ ῦο {,γεῖ!, σοηοτγα οἱ νἱγίυϊα δυο] θηῖος. Ἰδδορε.- 

(6η) ὀχοίῃί ἃς ἰδηαυδπι οἰμβίοἰτὶχ ουγὰὶ ἀοὰ [υἱοἰδεὶς ΒΥΣδο- 

ΠῚ, αυο ἰυπὶ φιίάσδη 111} αἱ οσϑοὶ οδυδᾶ (υἱἱ, Πδϑοδηῖὶ βοδοεὶ 

πῃ ἰρϑίι5 οἰ δίο ; ρμοδῖθᾶ γοῖο οἰΐδηη υἱ ὈδΩ 6 δεδεῖ ρεουἷς- 

"αἱ, αυυπὶ 78 ἰηΐδΓ ρυότοβ οἱ δ] δοδηῖθθ δπηπεωρσαγείςν. 

Νδῆι 'ρ88 ροῦ αυϊοίοπι 1}}} νυἱδα Ὠογίδυϑδίυγ δὰ μι οκξορὲϑ 

δίυάϊιπη, υπὰ6 ΥἹά 610 6[ ΘχδΆ {11 }}}1 ἰδ ργορθῶβιβ ΟΡ ἀεδα 

ΔηΪΠ)5, υἱ 1118 ΡΟ 55 λυ Π 5δδογα μοεγαρεγοῖ, πλδιίογοφθε, 

υἱ [6 ἀἰσᾶπι, οὐ) (ἀγογὰ οοἸ]ογοὶ ᾿πϑ(υἱᾶ. Ραγεδίδε ἀδϑόφος 

μδίυη) ἀοάἀυοσιηΐ ἰῃ δυδῆὶ ρϑίγίδπ) ΔροΟΪ πὶ οοειβεοςσοῖδαι 

Χδηΐῆιπι, 4088 ρ58 φυοαυδ ραίγὶδ ἢ} ᾳφυδάδπι ἀϊνίαδ μεὺ- 

υἱἀρηκία οοηίἰσὶϊ ; ἐγοᾶο ᾳφυοα δου, 4υἱ οπιηϊπι δοϊεατίδγηα 

θυίποορ5 ΓΐυγΓυ5 ογδΐ,, 800 Μυβᾶτυπι ἀυοα ἀθο οἀὐποδεὶ δίσος 

ογυ αἰγὶ οροτγίοθαί. 10ἱ (πὶ 6] οζαη [591 Ππ|}5 πιογθος ἑπεδέσξος 

πιογαῖθϑ υἱγίυ (68 ΔϑϑθαυουδίοΓ, ἀϑϑυ ΘΟ 5 ΔΠλΔ ΓΟ 4125 ἔδοετε 

εοπγοηίϊγοῖ, Πιβογοαυδ ΘΟ ΓΔΓΙΔ. 

ΥἹΙΙ. Τυιϊη νοσγὸ ἀθόγιπῃ) ἃπιογ, αυὶ {ΠΠ0π| ἃ πδίδιιννας ς«ὐδε- 

πλῦϑ σοι δ υδίυγ, πηδηϊοδῖο ἀρρᾶγοῦδί. Νδῆὶ φυπαι φυοάδεῃ 

ἰεροῦα οογρογὶβ ἃ! 'ᾳυο τηογῦο ἀο(ἰποεοίυγ, οἱ ργατῖίος 48» 

ἄσπι δ Υἱχ δ υἱ νἹἀογοίυν βδηδγὶ ροδϑα, δεξὶ δὰ ἰοξῖσεα 

Ρυυςογίου διἰο] βορῃ8, αἱ δαπιοάυπι υνοηΐδ εἰ ἀϑρεςίυ ροὶ- 

αἰογ Υυἱἀουδίυγ, ἱ ν6} δηίοαυδπι Ποπιοη ἀϊεσογεῖ, δλλεξηλρε 

Ροϑβδεὶ 6556 Τοϊοδριοτγυπ). 86 ἰδιγθ ργούοῃς, 4152 [Ὁ ἐθαεί, 

ΠΟΙΠΘΏ416 ργομπιποίδηβ, δίίδοϊο οδρὶὶς (5ἰδιυδὲ δαῖτ ἱπμπ 

οογυίοα!! ἱποιμη 68 ), οομ (ἐπ π| 5δηϊ δίεπι γεσι οἱ τ ετο- 

(αηἰϊ, ἴφια ἰΐὰ σι αἱ ονδηυϊί. Ηος ἐγρο ἠϊτίθαοι αχυς ἀ- 

τἱηᾶ θεπενο]θηίία ἰυ] δἰ. ρυθγο οχ ἡ θοπαίυν. 

ὙΠ. ΒΙΟΥ δραίϊο ἰοπηρογὶβ αυυ πὴ η ΠΥ εἰδ ἀο  5οοῖ ὀρόγοαι 

ΒγδΠηπΊδί!00., ργο[οίυϑ ΑἸοχαηθγίδπη Ἐσγρίϊ, ϑϑσεεει κε. :8- 

ἰΓΟ5. ΠΙΟΓΏΠῚ Υἱγίι68 δίί}}}}, φυ 5 οἰἷδπ) 6) 5 Ἰοεὶ πι6- 

Βἰδίγοβ δά 56 ἀϊΠροπάυπι ροΓονοῦδὶ. Οὐυδηϊοῦγέξη ἔ,ο 82. 

γἰιοίον, 158}Γ}8., ΟΡ ΏΟΥΓ, βοηθγο, ἰηἴογ οοιηρίηγοβ, 4αὶ ὑπαὶ 

ἐγδηΐ ΑἸοχδηάγίδρ, 5ι188 ῃγοί βϑοη β οἰδγυς, 0 ἰδδὶδε ἐνὸ- 

γυηιϊ δἰ υὐἀϊογι (εἰς μαγιἰεἰροί, θὰ οἰΐδιι ἀοι δι ἔσσεαι ἰ- 

θοῦ αἰνηεῖηβ 65[, ουγαν 86 εἴ εἰθυπν τὴ οσὐπὶ λοτὸ "- 

θούϑαυα οδρογοῖ, ποη δἰ ἰοῦ αιδπ) 5ὲ 'ρϑὲ φυοάῦο 5 δὲ τεῦ 

65 δχβα ἰ586ῖ. Ρογίοοϊ δυΐϊοπι, υἱ ρεϊμρίνε ἰα Ἐκπνριο 

τἰγίβ ἰθηοίοϑοογοί, αὶ πλἰ γος ἀο!οοἰδιὶ Δἀοἰοϑ ρθε δεύεμαν. 



ΜΑΆΙΝΙ ῬΒΟΟΙΤ5 ΙΧ. Χ.. 

φυσικὴν ὀξύτητα χαι τὴν τοῦ ἤθους χαλοχαγαθίαν, ἐν 
“τοῖς φιλτάτοις ἔταττον. ᾿Εφοίτησε δὲ καὶ εἰς γραμμα- 
τικοῦ Ὠρίωνος, ὃς ἦν ἐχ τοῦ παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἱερατιχοῦ 
Ὑένους χαταγόμενος, χαὶ μετρίως τὰ τῆς τέχνης ἐπε- 

δ σχεμμένος οὕτως, ὥστε χαὶ συγγραμμάτια ἑαυτοῦ ἴδια 
ἐχπονῆσαι, καὶ τοῖς μεθ᾽ ἑαυτὸν γρήσιμα χαταλιπεῖν. 

᾿Επλησίασε δὲ καὶ ἹΡωμαϊχῶν διδασχαλείων διχτρι- 
θαῖς, καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὴν ἐπίδοσιν καὶ περὶ τοὺς 
τοιούτους ἔσχε λόγους" χαὶ γὰρ ἤγετο τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τὸ 

ἴ0 τοῦ πατρὸς ἐπιτήδευμα, ἐφ᾽ ᾧ δὴ ἐχεῖνος σφόδρα ὀνο- 
μαστὸς ἐγεγόνει, τὴν διχανιχὴν ἐν τῇ βασιλίδι πόλει 
δεόντως μεταγειρισάμενος. Μάλιστα δὲ ἐδόχει νέος ὧν 
χαίρειν τότε ῥητοριχῇ, ἄγευστος ἔτι ὧν λόγων φιλοσό- 
φων, καὶ πάνυ ηὐδοχίμει ἐπ᾽ αὐτῇ, χαὶ θαῦμα ἑαυτοῦ 

16 πολὺ παρεῖχε τοῖς τε συμφοιτῶσιν ἑταίροις χαὶ αὐτοῖς 

τοῖς διδασχἄλοις, ἐπί τε τῷ χαλῶς λέγειν, καὶ ἐπὶ τῷ 
ῥαδίως ἐχμανθάνειν χαὶ ἔτι τῷ διδασχάλου μᾶλλον 

ἢ μαθητοῦ ἕξιν χαὶ μελέτην ἔχειν. 
ΙΧ. "τι δὲ φοιτῶντα αὐτὸν Λεωνᾶς ὃ σοφιστὴς συνεχ- 

30 δημεῖν ἑαυτῷ παρασχευάζει τὴν ἐπὶ τὸ Βυζάντιον ἐπι- 
δυημίαν, ἣν χαὶ αὐτὸς ἐποιεῖτο φίλῳ χαριζόμενος Θεο- 
δώρῳ τῷ τῆς ᾿Αλεξανδρείας τότε ἄρχοντι, ἀνδοὶ ἀστείῳ 

καὶ μεγαλοπρεπεῖ καὶ φιλοσοφίας ἐραστῇ. Ὁ δὲ χαὶ 
νέος ὧν προθυμότερον εἵπετο τῷ διδασχάλῳ, ἵνα μὴ 

5 αὐτῷ τὰ τῶν λόγων παραποδίζοιτο " τὸ δὲ ἀληθέστερον 
εἰπεῖν, τύχη τις αὐτὸν ἀγαθὴ ἐπανῆγεν αὖθις ἐπὶ τὴν 

τῆς γενέσεως αἰτίαν. Τότε γὰρ αὐτὸν ἐλθόντα προὔ- 
τρεψεν ἡ θεὸς εἰς φιλοσοφίαν, ἰδεῖν καὶ τὰς ᾿Αθήνησι 
διατριβάς. ᾿Επανελθὼν δὲ πρότερον εἰς Ἀλεξάνδρειαν, 

30 χαὶ ῥητοριχῇ καὶ τοῖς ἄλλοις περὶ ἃ πρῴην ἐσπούδαζε 
χαίρειν εἰπὼν, τὰς τῶν ἐκεῖ φιλοσόφων μετεδίωχε συνου- 

σίας. Καὶ φοιτᾷ ἐπὶ μὲν ᾿ἈΑριστοτελιχοῖς παρ᾽ Ὀλυμ- 

πιόδωρον τὸν φιλόσοφον, οὗ χλέος εὐρύ " ἐπὶ δὲ μαθή- 

μασιν Ἥρωνι ἐπέτρεψεν ἑαυτὸν, ἀνδρὶ θεοσεδεῖ, χαὶ 
85 τελείαν παρασχευὴν ἐσχηχότι τῶν χατὰ παίδευσιν 

δδῶν. 'Γοσοῦτον δὲ καὶ οὗτοι οἵ ἄνδρες τὸ ἦθος τοῦ 
μειραχίου ἠγάσθησαν, ὥστε τὸν μὲν ᾿Ολυμπιόδωρον 
θυγάτριον ἔχοντα, ἠγμένον χαὶ αὐτὸ φιλοσόφως, βου- 
λυθῆναι αὐτῷ χατεγγυῆσαι, τὸν δὲ “Ἥρωνα θαρρῆσαι 

40 αὐτῷ τὸν τρόπον ἅπαντα τῆς ἑαυτοῦ θεοσεβείας, καὶ 
ὁμοέστιον συνεχῶς ποιεῖσθαι. ᾿Ολυμπιοδώρου δὲ ἀχρο- 

μενος ἀνδρὸς δυνατοῦ λέγειν, χαὶ διὰ τὴν περὶ τοῦτο 
εὐχολίαν χαὶ ἐντρέχειαν ὀλίγοις τῶν ἀχουόντων ὄντος 

ἐφιχτοῦ, ἐξιὼν αὐτὸς μετὰ τὴν συνουσίαν, ἅπαντα πρὸς 
40 τοὺς ἑταίρους τὰ τῶν πράξεων ἀπεμνημόνευεν ἐπ᾽ αὐὖ-- 

τῶν λέξεων, πλεῖστα ὄντα, ὥς μοί τις εἶπε τῶν συυφοι- 

τητῶν, Οὐλπιανὸς ὃ ̓ ᾿αζαῖος, ἀνὴρ καὶ οὗτος τὴν ζωὴν 

ἱκανῶς φιλοσοφήσας. Καὶ αὐτὰ δὲ τὰ ᾿Αριστοτέλους λο- 

γιλὰ συγγράμματα ῥᾶστα ἐξεμάνθανε, καίτοι χαλεπὰ 
δ0 ὄντα τοῖς ἐντυγχάνουσι, καὶ πρὸς μόνην ψιλὴν ἀνά- 

γνωσιν. 

Χ. Τούτοις οὖν ἐν Ἀλεξαγδρείᾳ συσχολάσας, καὶ χα- 
θόσον αὐτοὶ δυνάμεως εἶχον τῆς συνουσίας αὐτῶν ἀπονά- 

μενος, ἐπειδὴ, ἐν τῇ συναναγνώσει τινὸς, ἔδοξεν αὐτῷ 

[δ5 

ἰπροηί!, οἱ πιογῖ οἰορδη(ία, δίᾳυθ ἰηἰορστίίδία,, δα ἰηίοε 

δι οἰ5ε' π]08 Πδθυεγυηΐ. Εγυάϊίυ8 εἰ οἰΐδηλ Δ ΟΥίοηδ ρτδπι- 

τηδίϊοο, Οου}0.8 Γυδγδηΐ ΠηΔ͵ΟΓ69 δρυὰ Δεαγρίίοβ 5δοογάοίαϊ! 

[υποῖϊ πυπεγα,, φυΐφαε ἰδηίυπι ἰῃ ἀγίϊβ οορῃϊ οπα ργοίδοα- 
Γαϊ, υἱ 'ρδ6 ΠἰΌγο8. οἰδθογαγοῖ, μοδίογίβαμ!α πο βἰπα (τυσία 

Γεϊπαυογοῖ, Ἀοιμμδηογυῶ αἀὔοάυδ ρῥγεοορίοτιι βοιοἱδϑ 

Δ, πιδρηόβαυς ἔδεϊξ ἰπ 6 ᾿ἰπρυὰ ρῥγορτοββιυβ. ΕἰΘηΐπὶ 

ργϊποὶρίο ἀδάἀυοίυ8 ο68ἰ δὰ δἰαάϊαπι ραἰτίβ, ἰῃ φυο ἰ}}6 βιιπγηγο 

ΟΡΕΓΘ οἰδγυογδί, αυυπὶ οχ οἵδοϊο δέυάίπῃ [υγίβ ἰγδοίδγοϊ ἴῃ 

ΓΒΕ γαρίδα. ὙΠ ΘΠ πίθου δυΐοπι ἃγίο ἀϊοοπάϊ ἀοἰοοίδεὶ, χυυηι 

6556 8 ο] βοοη8, Υἱἀθθαίῃγ, φυυπὶ ἠοπάσηι βοτίρία ρἰ!ο50- 

Ρογυπι δἰ εἰρίδθοῖ.,, οἱ Τηλβηδηι οχ οἃ φογίδη) διἀορίν}8 δϑὲ, 

δ Π]Π] 8406 5υἱ δἀπκίγαϊ Ιοη6 πὶ ργθθυΐ οοηά βείρυ 8. 86 

Πιαρίϑ(γ8, οἱ Ῥγορίδνγ βογπηοη 8 εἰ ορδη( πὶ δίῃ ἴῃ ρογοὶ- 

Ρίεμάο οοἰεγ(δίθπη, εἱ αχιοά τηδρὶβ ργιβοθρίογίβ ΠδὈϊ }Π) 

δίχι!ο ἱπαυδίγδπ), φυδηὶ ἀβοῖρυ!!, ᾿γα δ6 [ογγοῖ. 

ΙΧ. δυαθ6 δήϊιιο δοἰοδπ ἰγοσυδηίαγοίΐ, γῃοῖοῦ ΠΟ Πᾶς 

Θι1π| 510] {{᾿ποτί5 οοπιϊίοπὶ δάυηχὶς, ργοίοεΐυτγι5 ΒγΖαηί τ). 

Ουδη) 'μ56 ργοίδο 0Π6Π| διιβεϊρίοραΐ,, υἱ στα Ποδγοίυτγ διηΐοο 

ΤΗκούογο, αυϊ ἰυπὶ Αἰεχδηάγία ργαίθοίυβ ὀγδὲ, υἱζὸ υτ- 

θδη0 αἱ πηδρηϊῆςο, οἱ διηδηίί ρἢ]οϑορὶ ΐς. 16 γογο, χυδη)- 

Υἱβ ΔἀοΙθϑοθῆβ, 06 δἰδογίυβ ργδοδρίογθοῃι βοαυθθαίυγ, Πα 

88 βίυά!α ἱπίογγυηρογα οορογοῖαγ. 564, υἱ νογίυ 8 ἀΐσᾶπι, 

Ῥοπᾶ αυασηρίαπι (ογίιηα {ΠΠπ|πΔ γοὰυχίὶ δὰ 8δυ85 παίἰν δι} 8 

ρυϊποίρίυμ. Τυπι δηΐπη γαύθγϑιιπὶ ἀ68 δὰ ρἢΠοϑορ απ δ - 

πογίδίδ οϑέ, υἱ Αἰ οηἰοηβίυη φυοαια δοοἶδ8 ἰηνίδογεῖ. μ6- 

ΥΟΓΘῸ8 δυο) ργίι8 ΑἸοχδπόγίϑηι, τ οίογίοδ οοἰόγίβαυς, 

αυΐϊθυ5 δηίε δἰυάυσγαῖ, γδίογα [υ.8918, 8686 αυἱ ἴυπ ἐδ ογδηΐ 

ΡἸΗ]ΟΘΟρ  οττι βογιηοηίθυ8 ἀοαϊ. ἘΕτγοαυρηίαραί Αγἰδίοίο- 

᾿ΐοδ ἀοοίγί μος ἱπ)  Ροπδὲ οαυβ8 ΟἹ Υπιρίοάογυπι, ρἰιϊο50 

Ρίνυπι οἰατγδδίπιαπ), ἴῃ αἰδοῖ  πΐδ δὺο πη δι! Ἰοπηαἰοἷ8 56 

Ηοτοηὶ ρογη  οραΐ,, Υἷγο γε] ίοδο, οἱ αι! γαίοηιπη {Πάτα 

αυϊδυϑ ο84 ἰγδάΐ σουγοηίγοῖ ογδί μοὶ ἰ8οἰπ}ι8. Αἀθ0 τόγο 

οἰΐαπη 1! νἱγὶ δο οβοθης 8 πγουῖθι 9 ἀο! οοἰδιὶ δ πη, ἱ ΟἸγΗ)" 

Ὠοσογυβ 8ι18π|ὶ ἢ οἸδηλ., 408 ογαΐ ἰρ88 4ιόοπιο ᾿ ἰογ8 ἰη- 

δι υἱ4, 1}| ἀοϑροπάσγα υοἱυογὶὶ, οἱ Ηθγο ὁπιῃοπι οἱ διι8πὶ 

τοὶ σίοποπῃ σοπηπι ίογεὶ, αἰη116 δϑϑίἀυυπιὶ δἰ δὶ σοην!οίογοπὶ 

δφοϊδεογοῖ. Ουυπ δυίοπι Οἰγχηρίοάογυπι δυάϊν δϑοῖ, Υἱγι} πὶ 

τᾶρηᾶ (ἀου  αἰο ἀϊςοαπάϊ ρα! πὶ, οἱ αυΐ, ργορίοῦ βϑυδῃ) 

ἰη ἀϊοθηάο οοἰογδίοπι οἱ σγαν! δἴ6Π) γογι) ἀ6 4 5 ἀρογαῖ, 

ἃ ραυο  ββ᾽ Π}6 διά ογῖθι15 ἱπ|6}} σογοίυγ, οχίθηβ, αἰ πι,588 

πιυϊἀΐηθ, οπμηΐᾶ αι ἀϊοῖα (ϑγδηΐ 8118 ΘΟῃΒΟ 8}}}5 δὰ 

γογθυηι ρ6η6 Γοίεγοραί, αυὖπ|Δ οβϑοηΐ ρ] υγίπια,, υἱ αυϊἀδπὶ 

ςοηἀϊδοϊρυϊογυπι πη Πΐ ἀϊοσοθαΐ ὉΠ]ρίδηυβ ΟΑζέουβ, 411} ἤθη 

τ ηἰ πηᾶπ|) ἶἴρ86 40 046 δ088 Υἱίοο ρᾶγίθιῃ ἰῃ ρἢ]οϑορ)α οοη- 

ΒΌΠιρεΙ. Οὐ οἰΐδι) ἰοσίοᾶ Ατίϑβίοί 5 βογιρίδ πιᾶσπᾶ [δεὶΐ- 

᾿Πἰδῖα ρογἀ ἀϊοῖξ, φυδη(ην 8 ἀρργοά θη θη}8 θα, ταὶ δὰ ἢ"1}- 

ἀπ ἰδηΐυπ Ἰοοἰοποπι, 4 ΠΟ} 18. 

Χ, Ηἰκς9 ἰίδαυσα αυππὶ ΑἸοχδηάγίβ ἀδγοῖ ὀρόγϑηι, οἱ ἰη [8 

αυδὸ φυΐἰοπ ργαδίαγο ροίογαηξ, "Πογι (ἈΠπ|}} γί (αἴθ [ΓυθΓα- 

ἴυγ, Ροϑί πη δη} ἴῃ δυιοίοΓϑ οὐ} 181 πὶ ἰσΟ 06, 1} 8η͵}018 0011" 
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. ,  »"»; ΄“-ς φ.» Π -, , , , 

οὐκέτι ἀξίως τῆς τοῦ φιλοσόφου ὁδιχνοίας φέρεσθαι ἐν 
ἕν; ᾿- -“'» ἤ ς ςἋ μὲ ὔ δ ςΝ , 

ταῖς ἐξνγήσεσιν, ὑπεριδὼν ἐκείνων τῶν διδασκαλείων. 
[ω Ἁ ᾿ ’ “Ὁ » .- ᾿ ᾽ ν 

ἅμα δὲ καὶ μεμνημένος τὴς ἐν τῷ Βυζαντίῳ θείας ὄψεως 
’ ϑμς 

χαὶ παραχελεύσεως, ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας ἀνήγετο σὺν πομπῇ 

5 τινὶ πάντων τῶν λογίων καὶ τῶν φιλοσοφίας ἐφόρων 
φω » , κι - σ } Ὑ ἢ Υ 

θεῶν τε καὶ δαιμόνων ἀγαθῶν. “ἵνα γὰρ αἀνούευτος ἔτι 

χαὶ εἰλιχρινὴς σώζηται ἡ Πλάτωνος διαδοχὴ, ἄγουσιν 
“Δ Ἁ Ἁ ῳ ’ ν᾿, « 

αὐτὸν οἱ θεοὶ πρὸς τὴν τῆς φιλοσοφίας φόρον, ὡς ἐναρ- 
ζ΄“ 

΄“-- ΄- . , 

γῶς ἐδήλωσε χαὶ τὰ προοίμια αὐτοῦ τῆς ἐπιδημιας, χαὶ 
- Ἕ [ὦ ΠῚ 

10 οἵ γενόμενοι θεῖοι ὄντως σύμθολοι προμηνύοντες αὐτῷ 

σαφῶς τὸν ἀπὸ τοῦ πατρὸς χλῆρον, καὶ τὴν ἄνωθεν ἐσο- 
ὔ “- ι2.ι᾿.οουἐνιο Ὁ ᾿ς « ᾿ ᾽ ᾿ Ἀϑ' 

μένην ψῆφον τῆς διαδοχῆς. Ὡς γὰρ εἰς τὸν Πειραιᾶ 

χατῆρε, καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει χατεμηνύθη τοῦτο, Νι- 

χόλαος ὃ ὕστερον μὲν περιφανὴς ἐπὶ σοφιστιχῆ γενόμε- 

Ιι6 νος, τηνικαῦτα δὲ σχολάζων τοῖς ἐν θέναις διδασχάλοις, 

χατέθυ, εἰς τὸν λιμένα ὡς πρὸς γνώριμον, ὑποϑεξόμενός 

τε αὐτὸν χαὶ ξεναγήσων ὡς πολίτην " Λύχιος γὰρ χαὶ 

ὃ Νικόλαος. Ἦγεν οὖν αὐτὸν ἐπὶ τὴν πόλιν. Ὁ δὲ ἐχ 
-- 'Ν ) , Α Α μ᾿, Α Α Ἁ 

τοῦ βαδίζειν χόπου ἤσθετο κατὰ τὴν δόον, καὶ περὶ τὸ 
ν - Υν ἰὸ δ ᾿ οι εἰ Ὰ ἮΝ τ᾿ ΄ 

30 Σωχρατεῖον, οὕπω εἰδὸνς οὐδὲ ἀχηχκοὼς ὅτι Ξβωκρᾶτους 

αὐτοῦ που ἐγίγνοντο τιμαὶ, ἠξίου δὴ τὸν Νιχόλαον ἐπι- 
ς , 3 Α Φ 4 ῃ [τὴ “ἃ ᾿Ὶ 4 

μένειν τε αὐτόθι βραχὺ χαὶ καθέζεσθαι, ἅμα ὁἐ χαὶ εἰ 
Υ͂ Α τῇ» 2 Ὁ ᾽ - Ἁ -ῳ"» φῳ 

ἔχοι ποθὲν ὕδωρ, αὐτῷ πορίσασθαι" χαὶ γὰρ δίψει πολλῷ, 
ε ᾿ ψ'" ΄͵ ΄ ΑΙ ἑ ’ 5. ἐν ὶ -- 

ὡς ἔλεγε, χατείλετο. Ο δὲ ἑτοίμως αὐτῷ, χαὶ τοῦτο 

45 οὐχ ἀλλαχόθεν ποθὲν, ἐξ αὐτοῦ δὲ ἐχείνου τοῦ ἱεροῦ 

γωρίου ἐποίει φέρεσθαι " οὐ δὲ γὰρ πόρρω ἦν ἢ πηγὴ τῆς 

Σωχράτους στήλης. Πιόντι δὲ αὐτῷ, σύμδολον ὁ Νιχό- 

λαος, χαὶ τότε πρῶτον ἐπιστήσας, εἶπεν, ὡς τῷ Σω- 
’ ν 3 Ἁ ΄“«ω 5 νον 3 - 

χρατείῳ εἰη ἐνιδρυθεὶς ν καὶ πρῶτον ἐχεῖθεν Αττιχον 

80 ὕδωρ πιών. Ὁ δὲ ἐξαναστὰς καὶ προσχυνήσας, ἐπὶ τὴν 

πόλιν ἐπορεύετο. Ἀναδάντι δὲ αὐτῷ καὶ εἰς τὴν ἄκραν, 
’ Ἁ » ΄ῳ δ] “Ἂ-Ὃὦ - ᾿ “« 

περιτυγχάνει ὃ θυρωρὸς πρὸς τῇ εἰσούῳ, ἤδη τὰς χλεῖς 
Γ » “Ὁ. “ Ά “Ὁ ΝῚ 

ἐπιτιθέναι μέλλων ταῖς θυραις, ὥστε χαὶ εἰπεῖν πρὸς 
ΑΒ. 5 ᾽ 3 ΄“« δλ πρρρὶ ΄“--ῳ Ὁ 5 ’ ’ 

αὐτὸν ( ἐπ᾽ αὐτῶν δὲ ἐρῶ τῶν τοῦ ἀνθρωπίου ῥημάτων )" 

80 « Ἀληθῶς, εἰ αὐ ἦλθες, ἔχλειον. » Καὶ τίς ἂν ἐγένετο 
᾿ ͵ ᾽ ᾿ Δ ’ 

σύμθολος τούτου σαφέστερος, καὶ ουὸξ Πόλλητος ἢ Με- 

λάμποδος ἣ τῶν ὁμοίων εἰς χρίσιν δεόμενος; 

ΧΙ. “γἹπερφρονήσας δὲ χανταῦθα τῶν ῥητοριχῶν δια- 

τριθῶν, καίτοι περιμάχητος τοῖς ῥητορικοῖς γενόμενος, 

ὡς δὴ καὶ ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἥκων, ἐντυγχάνει πρώτῳ τῶν 

ἀήθει ΝΣ χὰ  ο νοῦν παϑξν δὲ τῇ 
φιλοσόφων Συριανῷ τῷ Φιλοξένου " παρῆν ὃὲ τῇ συνου- 

" , 

σίᾳ χαὶ Λαγάρης, ἀνὴρ διαχηρὴς μὲν γενόμενος χαὶ 

τῶν φιλοσόφων λόγων, χαὶ συμφοιτητὴς ἐν τούτοις αὖ - 

τοῦ τοῦ φιλοσόφου, ἐπὶ σοφιστιχῇ δὲ τοσοῦτον ἑαυτοῦ 

υὑαῦμα ἐγείρας. ὅσον “Ὅμηρος ἐπὶ ποιητικῇ. Παρῆν 
εἰ ΄ ᾿ Ὧν «. -““ 4“ἍΖ΄»νἌν΄ 

οὖν, ὡς ἔφην, καὶ οὗτος" χαιρος 9ὲ ἔτυχεν ὧν ὁ τῆς δεί- 

λης ὀψίας. ΓΠδη γοῦν αὐτῶν διαλεγομένων, ἐν δυσμαῖς 

μὲν ἅλιος ἐγίγνετο, σεληνη δὲ ἀπὸ συνόδου πρῶτον 

ἐφαίνετο. Ἀποπέμπειν οὖν ἐπειρῶντο, προσειπόντες, 

εὐ τὸν νέον, ὡς ξένον, ἵνα δὴ σγολὴν ἔχοιεν αὐτοὶ ἐφ᾽ ἕαυ- ἔον, ὡς ξένον, σγολὴν ἐχ ἐφ 
΄-, φ᾿ Α [ « “ὰ ῪὟ [2 Ἃ ᾿Ὶ 

τῶν προσκυνεῖν τὴν θεόν. ὋὉ δὲ ὀλίγον προελθων, χαὶ 

θεασάμενος καὶ αὐτὸς ἐχ τοῦ αὐτοῦ οἴχου φαινομένην 
᾿ ’ ς , , ἡ τ , “ Ὁ -- " 

τὴν σελήνην, ὑπολυσάμενος αὐτόθι ἃ ἦν αὐτῷ ὑποῦη- 
ς , ὟΣ } - ΕῚ "ἢ 2 Ξ “ἢ 

ματα, δρώντων ἐχείνων, τὴν θεὸν ἡσπαζετο. Εντανῆχ 

4ι Ὁ 

4. - 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΡΟΚΛΟΣ. 

(ὑγορδηῖ, νυἱϑὶ βαηΐ {}}} βοπ ρτὸ ἀϊπαϊδίς ΡΠ] οκορὶμ εθαθέεαι 

ἱπιογργεῖαγι, οοπίοιηρι δ [15 ΡΥ πιπδ5}}5 οἱ δίπα] τεῖνον πᾶς 

Υἱδὶ, φυοὰ ΒΥΖδηΓ] ἀϊτί ηἰΐυ5 οοη ἰσἰοϑοῖ, εἴ ἐχμουγίδ: οε». 

Αἴ οηᾶς σοί οηάοραὶ, σοπι δίι5 οἰοφυσηίίδο δἰ μυϊϊοαοφορξων 

ργϑϑί αἰ θυ ἀϊ 5, Ὀοησ4ιο βοη δ. {1 ἐπὶ ΒΕΥΤΔΆΣΙΔ εἰ ταλεστε 

διιοσοβοίο Ρ δίοηϊς σοπϑογναγοίυγ, ἀθάἀυσιζι ἃ ἀϊὲ5 δὲ μὰ»- 

Ιοϑορ ἴα ργαϑίάοπι, υἱ πιδηϊίοεῖε ἀοοϊαγαγιπ συΐ δότεπιυ 

ἰηϊ ἴα, οἱ οἴηπία ἀϊνίἰ 5 Θχοϊαῖα, 4υ2δ δρογῖδ 12: βεσϑ. 

οἰοθαηΐ πὰ πη ἃ ραΐγα, οἱ μος οὐ π5 (α ἱπαγβα ΦεΝ- 

σίπιηι 5ιιοσοϑβοηΐ5. Κη υἱ δὰ ΡΙγριη ἀρρΌΪ, άχοε αν 

οδϑοῖ ηυπίϊαΐυπι, Νοοἶδιι8, 4υὶ μοξί ἴῃ δγῖς ἀϊσξωάι δογισί. 

ἰυπι γογὸ βἰυάοραὶ δρυὰ ΑἰΠποηϊοηϑίυπι πγαρ πῖγοβ, ἀσεοκβιη 

δὰ  υ59 ἰδηαιδη δά ποίυπ) αἰ φυξίῃ, οχοορίασηϑς ἡ ασα, εἰ 

μοϑρίτἰο γοϊαΐ εἶτοπι γοοθρίυταυϑ ; ἐΓἂΐ ἐπίνι ΝἸοοῖδαξ φυοχηε 

1,γεΐυ5. Πἀ4υς ἀοάυχὶϊ δὰ εἰν ἰαίεπι. ΠΠ|6 γεγο, πτετα ἐσ ῷ- 

ποῖο ᾿αϑοἀϊποπ 56 η{ἰγοῖ, διὶ 5 ο  υπὶ ϑοσγαῖβ, χυῦπε βοο- 

ἀυπὶ βεῖγοῖ ποὺ δυιάί νι ϑϑοὶ φυοά 4] 1.0 ὁ0 ἰπ ἔυοο ϑοεγΐα 

οοἰατοίαγ, γορατιὶ Νίοοϊδιπι πιδηογεῖ ἰδὲ ρϑυ σρὸς αἶψ 

σοποίἀογοί, οἱ, 5] ροβϑοῖ δ ουπη δ, δαιδπι σὲ δὲ τιλλπέοιΓαε : 

Ἰδρογαθαὶ οπίπι, υἱ ἀϊοοθαΐ, πιᾶρπᾶ 5111. δίδιίιπι ἢΠΠῸ, κὐψι 

μοῃ ἰϊιπὰὸ, Πηδηι ὁχ 60 ἰρ50 φοπδβοογδίο ἴθεο, Ἵπσοδβα 

Δογγὶ:, βοῆς δπΐπν ἤγοΟῦ ἀρεγᾶΐ ἴοῃθ βίδίαας ϑοῦζβ. 

ΒΙ ΟΠ ἰατη οἱ, Νίοο]αιιβ, ἰάψυς ἱπτὸ ρει σοιοέδεςδις, 

« Οὕοη ἰοῦ οοῖ, ν ἰηαυϊΐ, « συοά ἴῃ 5806 }}0 δοεσγδί5 σοδϑε- 

ἀογῖς, δἱ ἱπὰδ ῥγίπιδπι δαιδπὶ Αἰ οᾶπι ΒΙΡογὶβ. » Τῶι ἐκ 

οοηβύγροπς δίχα δχμ ἃ γευθγοηξίδ, δὰ οἰν  δίετα μεγεε- 

ναὶ. Ουμπι Ἶ8π δ ἄγοεπι ρογνοηίδϑοί,, δῖος δάζαι δὲ τ- 

ἰγοϊϊα τι , Γαρᾶδια (οτίθυ5 οὐάϊίαγυβ, υἱ εἴδεα δὲ ἅεεσι 

ἀἰοογοῖ (ἰρϑῖα8. δυΐεπι μοπιηῖβ γεγθδ γείεγαδε ) : « Ὁσίε, 

ηἰδὶ του ΐνβος,, οἰδυβίϑϑοη.» Εἴ φιιοά ρμοῖυϊξ ΟΠΟΣ δὐθε Β΄ 

πἰ(οςἴϊας, αιοάᾳια τπΐπὰ5 Ὀοϊϊοία, τοὶ Μοϊδιιροδ, τεί Ὁ- 

Δ Πθὰ5 ὀρθαὶ Ἰμ Γργο θυ ἢ 

ΧΙ. οι εἰς αηοηια ἀαϑρίείοπϑ τδίογυπι βομοῖδι, φάϑαινε 

4} [5 δἀιποάμμν οχροίογοίυγ, ἂς 5ἱ οὉ ὁδπὶ ἰρεδδ ολδδα 

τοηϊοοοῖ, ἱποίάϊς ἰὼ ργιποίροειι ρἰ!οοορδοσγυαι ϑυτθδαι, 

ῬΠΠΙΟχοπὶ ἐϊαπι. Εταὶ ἰμ θ0 β8ϊπια! σοηργεδϑι ψδοίκαγαθ, τα 

τυ απ ἴῃ ΡΠ} Οϑορ ἶὰ νογβδῖις,, εἴ 'ἰθ θᾶ οἰυάέογαδι ο)5 

Οἱ ΝΠ οβορ νι βοοίυϑ, ἰη οοφαπιϊ νέγο ἰδ ἐγδὶ δογηίγδινοθέ. 

φυδηΐα ΠΟοπιογὰδ πῃ ἅγίθ ροοίίοδ. {16 ἰφίίαγ, οἱ ἀϊχ!, τἰῦϑοί 

δὐἰογαῖ. 934πὶ ἐγδὶ δυίθιῃ ογερυξουϊυπὶ ταϑρεγί πάσα, ὁὀυσνεν 

ἰηΐον 56 ἰοσυογοπίωτγ, 50] οςεοϊάοραὶ. υὴδ τόζὸ ΔῸ ιηἰεγιπδν' 

ργίυπι ἀρράγογε σα ρογδῖ. Οιᾶγο, δδἰαἰδῖο Ὠοσρὲ
ϊς, ἰδῆ 

ἰαπίογοπι ουηαῦδηίιγ ἃ δὲ ἀϊπιϊἴογο, 4υὸ γΥἱιόῤεῖνοοὶ εὐϑεί 

ἱπίοντωπι υἱ ἰρδὶ δοογβίπη ἀθδτη δάοτγαγοηῖ. Αἱ "" βοὰ πὰ» 

βρϑιο ῬγΟΘΓΟ5508., ΓΟΠϑρΙ Δἴ ἱμοα φυοαὺυὸ ἐχ ἐδάεξ όσον 

Ιυπᾶι ἀρρᾶγογο, ἀοροσίτῖς δὲ αυς ὨΔΌο δὶ εὐἰςοδιεαῖβ. 

1115 ᾿Ἰπε ρος δι Πι15., ἀύδηι Ξα] υἱαραῖ. ΠῚς 1, οῖνδτοβ
 νευετθεΣ 



ΜΑΆΒΙ͂ΝΙ ΡΒΟΟΘΓῸΘΝ ΧΙ. ΧΗΙ. 

δὴ ὃ Λαχάρης ἐκπλαγεὶς τοῦ μειραχίου τὴν παρρησίαν, 

πτρὸς τὸν φιλόσοφον εἰπε Συριανὸν τοῦτο ἐχεῖνο τῷ Πλά- 
τῶνι δαιμονίως εἰρημένον ἐπὶ τῶν μεγάλων φύσεων " 
« Οὗτος γὰρ » ἔφη « ἣ μέγα ἀγαθὸν ἔσται, ἤγε τούτῳ 

δ ἐναντίον. ν Καὶ τοιαῦτα μὲν, ὡς ὀλίγα ἐχ πολλῶν εἰ- 
- , τὸ [ἢ ΄ Α - ψ 

πεῖν, ἐγένετο τῷ φιλοσόφῳ θεόθεν τὰ σημεῖα, ἄρτι ἐπι- 

δημήσαντι ταῖς Ἄθηναις. 
ΧΙἧῚ. Παραλαύῤὼν δὲ αὐτὸν ὃ Συριανὸς προσάγει τῷ 

μεγάλῳ Πλουτάρχῳ τῷ Νεστορίου. ὋὉ δὲ νέον μὲν ἰδὼν 
10 χαὶ οὐδὲ ὅλον εἰχοστὸν ἔτος ἄγοντα, ἀχούσας δὲ αὐτοῦ 

σὴν αἵρεσιν χαὶ τὴν πολλὴν ἔφεσιν τοῦ ἐν φιλοσοφίᾳ 
φὰρ Α , 

βίου, σφόδρα ἥσθη ἐπ᾽ αὐτῷ, ὥστε χαὶ ἑτοίμως ἕαυ-- 
ΓΟ Ὁ φω ’ “Ὁ ΄ω 

τὸν ἐπιδοῦναι αὐτῷ τῶν φιλοσόφων διχτριθῶν, χαὶ ταῦτα 
΄ φ ." [ ’ ,ὕ Α δ ὺυ 

χωλυόμενος ὑπὸ τῆς ἡλιχίας" μάλα γὰρ ἦν ἤδη πρεσθύ- 
Ὕ 

16 τιςς. Ἀναγινώσχει οὖν παρὰ τούτῳ ᾿Αριστοτέλους μὲν 
τὰ περὶ ψυχῆς, Πλάτωνος δὲ τὸν Φαίξωνα. Προὔτρεπε 

2." ’ 1.2 Ρ ’ ΩΝ 

δὲ αὐτὸν ὁ μέγας καὶ ἀπογράφεσθαι τὰ λεγόμενα, τῇ 
- “ , ᾿ 

φιλοτιμίᾳ τοῦ νέου ὀργάνῳ χρώμενος, χαὶ φάσχων ὅτι, 
συμπληρωθέντων αὐτῷ τῶν σχολίων, ἔσται καὶ Πρό- 

᾿: 

4ὖὸ χλου ὑπομνήματα φερόμενα εἰς τὸν Φαίδωνα. Καὶ 
ἄλλως δὲ ἔχαιρε τῷ νεανίσχῳ πεῖραν αὐτοῦ λαβὼν τῆς 

πρὸς τὰ χαλὰ ἐπιτηδειότητος, καὶ τέχνον αὐτὸν συνελ ὥς 
ἀπεχάλει χαὶ ὁμοέστιον ἐποιεῖτο. Καὶ ἐπειδὴ ἑώρα αὐὖ- 
τὸν πρὸς τὴν ἀποχὴν τῶν ἐμψύχων καρτεριχῶς ἔχοντα, 

836 παρεχάλει μηδὲ τούτων πάντη ἀπέχεσθαι, ὅπως ἂν 
καὶ τὸ σῶμα ὑπηρετοῦν ἔχοι ταῖς ψυχιχαῖς ἐνεργείαις. 
ὰ αὐτὰ δὲ χαὶ τῷ φιλοσόφῳ Συριανῷ περὶ τῆς διαίτης 

΄ ΄ ’ « , »" ’ 

τοῦ νέου παρεχελεύετος Ὃ δὲ πρὸς τὸν πρεσθύτην 

ἔλεγεν, ὡς διεανημόνευε πρὸς ἡμᾶς ἡ θεία χεφαλὴ, 
ν 2.» " με ΄ ᾿ -“ 

99 ὅτι « Ἴασον αὐτὸν μαθεῖν ὅσα βούλομαι, ἐγχρατῶς 
- ’ , ᾿ , ΟΣ , Π 
διαιτώμενον, χαὶ τότε, εἰ ἐθέλοι, ἀποθάνοι. » Οὕτω 
διὰ πάντων ἐχήδοντο αὐτοῦ οἱ διδάσχαλοι. Δύο δὲ μόνα 
σχεξὸν ἔτη ἐπεδίω αὐτῷ ἐπιδημήσαντι ὁ πρεσθύτης, 
καὶ τελευτῶν τῷ διαδόχῳ Συριανῷ τὸν γέον συνίστη, 

86 οἷα χαὶ τὸν ἔγγονον Ἀρχιάδαν. Ὁ δὲ παραλαδὼν αὐτὸν 
᾽ ’ Ὶ ΝῚ Σ , ’ ᾿Ὶ , 2 

οὐ μόνον ἔτι περὶ τοὺς λόγους μειζόνως ὠφέλει, ἀλλὰ 

χαὶ σύνοιχον τοῦ λοιποῦ, καὶ τοῦ φιλοσόφου βίου χοι- 
“ω ; ὃ 

νωνὸν εἶχεν, τοιοῦτον αὐτὸν εὑρὼν, οἷον πάλαι ἐζήτει 
4 μ᾿ , “ - 4 ΄ω “ ἀκροατὴν ἔχειν χαὶ διάδοχον, δεχτιχὸν ὄντα τῶν ἐχείνῳ 

40 παμπόλλων μαθημάτων χαὶ θείων δογμάτων. 
ΧΗΤΙ. ᾿Εν ἔτεσι γοῦν οὔτε δύο ὅλοις πάσας αὐτῷ τὰς 

'Δριστοτέλους συνανέγνω πραγματείας, λογιχὰς, ἠθικὰς, 
πολιτιχὰς, φυσιχὰς, καὶ τὴν ὑπὲρ ταύτας θεολογιχὴν 
Ἢ ’ ’ ᾿Ν Ὁ 

ἐπιστήμην. ᾿Αχθέντα δὲ διὰ τούτων ἱκανῶς, ὥσπερ 
46 διὰ τινῶν προτελείων χαὶ μιχρῶν μυστηρίων, εἰς τὴν 

Ύ . , 

Πλάτωνος ἣγε μυσταγωγίαν, ἐν τάξει καὶ οὐχ ὑπερδά- 
ῥ 5 ἣ 4 ’ , 4 ὕμιον πόδα, κατὰ τὸ λόγιον, τείνοντα, χαὶ τὰς παρ 

ἐχείνω θείας ὄντως τελετὰς ἐποπτεύειν ἐποίει, τοῖς τῆς 
ψυχῆς ἀνεπιθολώτοις ὄμμασι καὶ τῇ τοῦ νοῦ ἀχράντῳ 

0 περιωπῇ. Ὃ δὲ ἀγρύπνῳ τε τῇ ἀσκήσει καὶ ἐπιμελεία 
χρώμενος νύκτωρ τε καὶ μεθ᾿ ἡμέραν, καὶ τὰ λεγόμενα 
συνοπτιχῶς χαὶ μετ᾽ ἐπιχρίσεως ἀπογραφόμενος, το- 
σοῦτον ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ ἐπεδίδου, ὥστε ὄγδοον χαὶ 
εἰκοστὸν ἔτος ἄγων, ἄλλα τε πολλὰ συνέγραψε, χαὶ τὰ 
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ἰοζ δάπηίγδίιιβ δι οἱ δύ θη ἰ5 Πἀοη τ, 804} 69 ρ]  ]050- 

ρυπ) ϑγγίδησηι, Πυ« ἰρδι αἰχὶ αἰνίηο ἀϊοίυμη ἃ ΡΙαίοη 6 

ὁ πηᾶρη 8 ἰΠσ6η}18 : « Ηἰο δυΐ τπᾶρηυπηι ἀδ δ] Ὀοηυη,, δυΐ 

αυοὰ οδῖ οἱ οοηϊγαγίαπμ. » Αἰᾳυς (4118 φυΐάδηγ, υἱ ἀὰ πυ]- 

{15 ρΡᾶοα γοίογαπ), μἐ ΝΠ 50}}}10 5ἰβπᾶ ἀἰν! ηυ5 οοη(βογυηί, 

]Ζυυπὶ ργίπη) Αἰ] ]6η 85 γὙΟΠ 8586. 

ΧΙΙ. δυγίδηι διιίοπι ΠΠυ πὶ ἀραυοὶϊξ δά, τηᾶρπυπὶ Ρ᾽υἱαγ- 

αἰνυπι, Νοδίογι! Πἰυη), αυἱ φυυπὴ υἱἀἰδϑοῖ δα οἰ οβοθηΐθηι ποη- 

ἀσπι 8ΠΠ08 Υἱρίη! παΐυπι), δι ἐν ἰββοίχῃρ ἐ}}}1|5 ἃπηογοπὶ 

ἀδβιἀδγίιιην ρἢ]ΟΘΟρ ἶ 85 νἱ 85, πηᾶσποροτγα ἢ} ρἰδουϊῖ, εἰς υἱ 

ουπ σοη(ΐηι0 50} μὲ} Οϑορ εἰ ρατγίοἴραπι (Θοογί:, φιιδη:- 

Υἱβ διίδί ρ6πθ ρῃγο  ἰπογοίυγ : ογαΐ θηΐπιὶ 78ην νά βοηοχ. 

Ργωϊορῖς ἰρ! γ᾽ τι 6 Αὐτιϑίοία! 5 φυΐάθι ἀ6 δηϊπι)ᾶ σοι! θη- 

ἰδ, ΡΙίοπίθ δυίοπη ΡΠ άἀοησημ. Ηοτγίδίβ 1:6 6ϑ1 δυ πηι 

ΠσΠ05 “16 υἱγ, υἱ 68 οοηδογίογοῖ χα ἀϊοσογοηίυν, 8118 

Δ οΙἐϑοθη [8 δἰ ἰοηα ἰδηαυδαι ἰηΞίγυπιεπίο, φυυπ ἀϊοογοῖ, 

8ἷ φυΐοπη ἃ βοιοὶα ἀυβοὶ νἱββαὶ, ἰυἴαγυμπι, αἱ οἰΐδη) Ῥγοοὶ! 

οοπιπηθηίδγία 'ῃ Ρ] δά οΠ6Π) [ογγοηίιγ. ΕΓ αυτπ δά] ΒΟ 6 ΠῚ 

8185 ρ] υγἰπγὰη) διηᾶγοῖ, ΄φυοὰ ο6}05 δά ορίπηὰ συθααδ δία - 

ἀϊυηι ἐοσηογίβδοίΐ, ἴυηι οἰἰαπ) ἢ] γοοϊἀραΐί,, ἃς ἀοπιο- 

β[᾽ουπι μΔὈιἘ. Οἱ διΐδηι ρογαυδπηι (ΘΙ ογαηϊοπι Υἰ}{ }} δη!- 

τ 8}}0 025, ᾿ιογίδίυβ 68{ π Δ 118 ἰῇ υπἰνογριιηλ δυϑίίηογοῖ, 

400 οἰΐδχ ουῦρυς [ποι οἢ 658 ηδίιγα } 68 ΟὈἶγΓα ροβϑαὶ. [ἀ6Πὶ 

΄φυοσυο ϑυγίδηο ἀα γϑίϊοπα υἱοΐιιϑ 80] 6ϑο θη 8 ΠΟΙ Πηδηεἰδ- 

μα. Αἱ {ΠΠ6 86ηὶ γοϑροπί οὶ, υἱ ποῖ5. γί} αἰ γίπιιπλ {Ππ| 

οδριξ: « δίπα ἢΠυπὶ ἀΐδβοογα 408: γοἷο οὑπὶ ὁἃ [γυρϑ}Π|ἀΐ6, 

ἃς ἰυηι, 5ἱ γοϊυδεῖῖ, τηογίδίυγ. » Ταηίδηπι Πδυογυηί 6}0.8, 

ἰῃ οπηηΐδυβ τοῦυβ, πιδρίϑέγὶ οὐυγδη. 6 ποχ δυίοπι αἰγοί ογ 

Ὀοηπηίυπι ρμοϑί 1108 δανοηΐαπ) Υυἱχίϊ, οἱ πηουθηβ δ] οϑο - 

ἴδιη ὅ110 8:1:  σβϑοῦὶ ϑυγίϑηο σοϊηηρηθδυὶβ!, φυοσιηδἀπιοάυ!ῃ 

οἵ Ατομϊδάδηῃη, παροίθπ) δυυη). ΠΠ|6 ναγοὸ συυπ) οὐ πὶ 80.806. 

Ρἰβϑδοί, ποῃ ἰδηΐιπι ἰῃ ἡ 68 τ} } {π|Πὶ }υν]ῖ,, 564 οἰΐδη} ἀ0- 

πὲοϑίίουπι, αυοὰ δὰ οοἰαγᾶ, οἱ Υἱίδε Ρ]}}] ΒΟ ἢ ΐ 85 δοοίυΠη 51} ὲ 

δϑοίνιξ, αυυπ οὐτὴ ἰδ]θ ἰη θη β8οῖ, 408] 6 [8Ππ| ἀἶι! αυῶ- 

δἰ5δοῖ διιἰΐογοπὶ οἱ δυσορβϑοθηι, οἱ 4υἱ ρ] Γηλ8 Π ογὶδ, 

Ἰνυπηδη}8 αἰ ν ἰδαι!α,, ρογοὶρ! 5 ἀρίυ8 6556. 

ΧΗΙ. Τδαιιο Ὀγονίογα φυδη Ὠἰοηηἰ! βϑραῖίο οπιηΐδ Ατίϑίοίθ- 

Ἰἰ5 ορδεγᾶ ὑπᾶ 4) 60 ρογ φοραὶ, ἰορίοδ, οἰοᾶ,, ρο!ἐεῖοδ,, 

ΡΠ γϑῖοα, ἰοη4υ δοϊθηΐδπι ἐῃΘοΙορίοδπι. [Π Πΐ8. νΘΓῸ 5815 

ἰηϑ{Πυἴιπὶ, υἱ αυϊθυδάδπι (ἰΓΟΟΙ ἢ 8 ραγνίϑ4υ6 πηγϑίογι 5, δὰ 

ἰρθᾶπ) Ρ]αίοηΐβ ἀράυχὶϊ 5δογδπὶ ἀἰδο ἢ πᾶπιὶ, οἱ ογάϊΐπα ἰὰ 

αι ΐάθηι, ΠΟΠΕ6, υἱ 65( ἰῃ ογδοι]ο, ἰγδηβοθη 61] ρο 6. ίᾳυς 

δροοίαγοί ἀρηα οὐπὶ νογὰ πηυϑίογία Οἰγαυϊ, δηΐ Πλῖ ΠΟῚ Οᾶ- 

"σ᾽ ο55 ΟΠ 15, οἱ πγθη 5 ἰηἴοργα οἱ δ οπιμηὶ ἰδἢ6 ρυγὶβϑἰπιᾶ 

βρθοι!δίοη6. Αἴφυα "ΠΠὸ φυάθπι ἀΐο ποοίπ4υ6 νἱρ 8, οχοι- 

οἰαιἱοηἱΐ ἂς βιυάίο ἱπευ 6 η5, φιπὶ 6ἃ 4υδ ἀἰοογοπίυγ Ο0Π}- 

Ροποΐοδο, δι 0 δυο }ἀ!εῖο, οοηδογίθογοῖ, ἰδηΐυπι ὁχὶ- 

σ6η0 ἰθιρογο ργοίςοϊί, υἱ ΔΉ) ἀμ 6 η5 νἱμρδι πηι ΟΟἴαν ΠῚ 

“ἢ. 4114 πη} ἃ οπβογρϑογὶῖ, {πη} |Π|4 ἐπ Τπιδυπι νογὸ 
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εἰς Τίμαιον, γλαφυρὰ ὄντως χαὶ ἐπιστήμης γέμοντα 

ὑπομνήματα. ᾿Εχ δὲ τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς τὸ ἦθος ἐπὶ 

μᾶλλον κατεχοσμεῖτο, μετ᾽ ἐπιστήμης τὰς ἀρετὰς ἀνει- 

ληφώς. 

» ΧΙΥ͂. Καὶ δὴ καὶ τὰς πολιτιχὰς προσελάμθανεν, ἔχ τε 

τῶν Ἀριστοτέλους πολιτιχῶν συγγραμμάτων » χαὶ τῶν 

παρὰ τῷ Πλάτωνι Νόμων τε καὶ Πολιτειῶν. Ἵνα δὲ 

μηδὲ ἐν τούτοις δοχῇ λόγος εἶναι μένον, ἔργου δὲ μηδενὸς 

ἀνθάπτεσθαι, ἐπειδὴ πράττειν αὐτὸς ἐχωλύετο τὰ πολι- 

10 τιχὰ, διὰ τὸ καὶ περὶ μείζονα ἠσχολῆσθαι, ᾿Ἀρχιάδαν 

τὸν τοῖς θεοῖς φίλον ἐπὶ τοῦτο παρεκάλει, ἅμα τε ἐχεῖ- 

νον διδάσκων χαὶ ὑφηγούμενος αὐτῷ τὰς. πολιτιχὰς 

ἀρετὰς καὶ τὰς μεθόδους, καὶ, ὥσπερ οἱ τοῖς θέουσι 

παρακελευόμενοι, ὅλης τε τῆς ἑαυτοῦ πόλεως προΐστα- 

σθαι χοινῇ προτρεπόμενος, καὶ ἕκαστον ἰδίᾳ εὐεργετεῖν 

χατὰ πᾶν εἶδος τῆς ἀρετῆς, διαφερόντως δὲ τῆς δικαιο- 

σύνης. Καὶ ἔργῳ δὲ ζῆλόν τινα αὐτῷ ἐνέτιχτεν, ἐλευ- 
θεριότητα τὴν περὶ τὰ χρήματα καὶ μεγαλοπρέπειαν 
αὐτῷ ἐνδεικνύμενος τῷ δωρεῖσθαι ὁτὲ μὲν φίλοις, ὁτὲ 

20 δὲ συγγενέσι, καὶ ξένοις καὶ ἀστοῖς, χαὶ χρείττονα 
ἑαυτὸν πάντη ἀποφαίνειν τῆς τῶν χρημάτων χτήσεως. 

Καὶ εἰς ἔργον δὲ δημόσιον οὖ σμιχρὰ ἐχαρίσατο τε- 

λευτῶν δὲ καὶ μετὰ Ἀρχιάδαν ταῖς πόλεσι καταλέλοιπε 
χτήματα, πατρίδι τε τῇ ἑαυτοῦ χαὶ ταῖς ᾿Αθήναις. 

5 Τοιοῦτος δὲ ὁ φιλαλήθης Ἀρλιάδας οἴχοθέν τε χαὶ ἐχ 

τῆς τούτου φιλίας ἀπεδείχθη, ὡς καὶ τοὺς ἐφ᾽ ἡμῶν ἀν- 

θρώπους, εἴποτε ἐθέλοιεν μνήμην αὐτοῦ ποιεῖσθαι, οὐχ 
᾿ἄλλως ἢ τὸν εὐσεδέστατον Ἀρχιάδαν εὐφήμῳ τῷ στό- 
ματι καλεῖν. 

ΧΥ͂. Καὶ αὐτὸς δὲ ἐνίοτε ὃ φιλόσοφος ἐφήπτετο πολιτι- 

χῶν βουλευμάτων, τοῖς χοινοῖς ὑπὲρ τῆς πόλεως συλλόγοις 

παραγιγνόμενος, χαὶ γνώμας ἐμφρόνως εἰσηγούμενος, 
καὶ ἄρχουσιν ἐντυγχάνων ὑπὲρ δικαίων πραγμάτων, καὶ 
τούτους οὗ μόνον παρακαλῶν, τρόπον δέ τινα προσα- 

85 ναγχάζων τῇ φιλοσόφῳ παρρησίᾳ τὸ προσῆκον ἑχάστοις 
ἀπονέμειν. Κοινῇ δὲ πάλιν τῆς χοσμιότητος τῶν ἀναγι- 

ἡἹνωσχόντων ἐπεμελεῖτο, καὶ σωφροσύνην ἐποίει πόλι- 
τεύεσθαι, οὐ ψιλῷ λόγῳ διδάσχων, ἔργῳ δὲ μᾶλλον διὰ 

παντὸς τοῦ βίου ἐπιτηδεύων, καὶ οἱονεὶ προτύπωμα σω- 
40 φροσύνης οὗτος τοῖς ἄλλοις γιγνόμενος. ὃ δὲ δὴ τῆς 

πολιτιχῇς ἀνδρίας εἶδος Ηράκλειον ὄντως ἐπεδείξατο. 

Ἐν ζάλη γὰρ παρελθὼν καὶ τρικυμίᾳ πραγμάτων, καὶ 

πνευμάτων τυφωνείων ἀντιπνέοντων τῇ ἐννόμῳ ζωῇ, 

ἐμόριθῶς οὗτος ἀνὴρ καὶ ἀστεμφῶς, εἰ χαὶ παραχινδυ- 
(5 νευτιχῶς, τὸν βίον διενήξατο, καί ποτε ἐν περιστάσει 

τινῶν γυπογιγάντων ἐξετασθεὶς, ἀπῆρεν, ὡς τ , τῶν 

᾿Αθηνῶν, τῇ τοῦ παντὸς περιφορᾷ πειθόμενος, χαὶ τὴν 

ἐπὶ τὴν Ἀσίαν ἐποιεῖτο πορείαν, χαὶ ταύτην δὲ πρὸς 
ἀγαθοῦ τοῦ μεγίστου. “ἵνα γὰρ μηδὲ τῶν ἐκεῖ ἄρχαιο- 

80 τέρων ἔτι σωζομένων θεσμῶν ἀμύητος ἢ, πρόφασιν 
αὐτῷ τὸ δαιμόνιον τῆς ἀποδημίας ταύτην ἐμηχανήσατο. 

Αὐτός τε γὰρ τὰ παρ᾽ ἐκείνοις σαφῶς ἐπεγίγνωσχε, χἀ- 
χεῖνοι, εἴ τι ὑπὸ τοῦ μακροῦ «ρόνου παρεώρων τῶν 
δρωυένων, ἐδιδάσκοντο, ὑφηγουμένου τοῦ φιλοσόφου τὰ 

- ῶν 

[Ὁ] ω" 

8 - Δ. 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΡΟΚΛΟΣ. 

ἐοποίμηδ οἱ ογυά οὶ ρίοπᾶ οοϊιρηειίαγίδ. Ἐχ οἱ σεδοθᾶ 

νϑῦο ἐπί υὐἱοπα πιογοβ φυοαὰς Ππιδρῖ5 ΟΥὙΒΔΌΔΩΙΌΓ, ΦΈΡΕ 

αἱ Ξεἰοηιῖα, εἰς οἰΐδῃι υἱγίυ 5 ργοΠοογεῖ. 

ΧΙΥ. Οἰνί!οβ οἰΐδπι υἱγίυϊοϑ δεδοφυραῖαῦ ἐχ αὐ δξοιδι: 

Ἰυτῖ9 ρον ἰοἶβ, οἱ Ρ]αἰομ 5 ἀς 1μορίθυ5 οἱ ἀς Βερυθὶῖοδ. δε 

πα ἰπ ᾿νε οοπίοπιηρίαπάο ἰδηΐαπι γεγβαγί, ΠῖΠ}} δαϊδαι τράε- 

τοΐαγ ορογὶβ δυσγοάϊ, ροβίχυδπι 'ρ86 γεσιρυ δ σᾶπι ἔγϑοῖαγο 

ἱπιροάϊευαίυτ, πο ἰῃ πιδ)οτίρυ5 οὐσυρδίαϑ ἐβϑεῖ, δάϊνογ. 

ἰαρδίαν δὰ δδῆὶ νίγιπι γεϊ ἐρίοβιπι Αγοϊδάαπι, δἴεναὶ ἰϑην- 

ἴυδηβ, οἴ ἜΧΡΟΊΘΩ8 1} ΡΟ  ἶο858 υἱγίυϊθ5. δὲ γδίοϑαες. Εἰ, 

αιοιηδαπιοάμπ) φυΐ ουγγεηῖε8 ἱποϊδηΐ, 515 τὰ μογίδεες οὶ, 

υἱ ἰῃ 508 οἰγ ἰδία υπίγογβϑο τοὶ ρῸ Ὁ 1028 'ῃ σοΓαΠ. 6 ργδβαιβεί, 

εἴ ἴῃ βίησυϊοθ ρενδίίϊπι θεποβοΐδ οοπίοεγεϊ,, βουβά επι ο06- 

πο8 νἰγίαϊεθ, ργοίρυ Υογὸ [υ5{{{᾿8π|. ΕἾ τὸ ᾿ρδα 5εὶ ὅξτνα- 

Ἰαϊοηδπι ἰῃ 60 οχοίίδυδίῖ, αυθπ) δύδη) 111 ΘΓ} δίδω αὐγὰ 

ἀἰνιδ8 εἰ τηδρηβοοπίίδι ἀφοϊαγαγοί ἰαγρίεπάο 38π| διίος, 

Ἰάκη ργορί;ᾳυ!5, οἵ Πιοβρί 5 οἱ οἰνῦυ85, εἴ αυυπι 586 Βυπαθξαι 

δῦ δυδγί(ἷδ υἱηςὶ οδίοπάδγοϊ, οἱ δά ὀρογὰ ρυδίοϑ ΠΟ βαθὺ 

οοηίοιτεῖ. Μοτγίοῃϑ δυίοππι ᾿ϑογοὺθβ Αγο δ βυδιοεποδαὶ 

εἰν (Δί68, δυδῖῃ ρϑίγίδηι οἱ Αἰδθηδϑβ. Αγοἐδὰδ5 νϑεὸ ἰδέαι 

δπηδίοῦ τσὶ αυῦπι οχ ἱπίογηδ πηοπ[}8 Υἱ, ἴσυπ) ὃχ Ὠσ)α5 διοΐ- 

οἰἰἰα Ἔχβε, οἱ ποσίγὶ Ποπιμο8, 5ἱ φυδπάο νεῖπιϊὶ δα: 

᾿δη(ἰοηδη) δοαγα, ποη δ᾽ 6 γ αυδηι ΓΟ σίοσταν Αειἐϑεῖδηα 

οοἰοὈγδμίὶ γοσα ποιηϊῃοηῖ. 

ΧΥ. ρ66 φυοᾳῇδ μἰοβορίιυβ οοὨ5} δ οὩος εἰ τι ϊδ5. 85) - 

ἰαραῖ, φυϊ ΡΟ ὈΠ οἷ σογεπ θυ, υδὶ ἀ6 τορα δὶ λοδ δαργείατ, 

ἰηἰογοββοῖ, βοπίθης δου ἀΐοεραὶ ργοάεη ἰποπιδς, εἰ ἐαπὶ 

ῥγὶποὶρί θυ ἀ6} γα οοηίογοθδί, ΘΟ54}}6 πΠοη ογίδιυδίυς πνοίο, 

864 φυοάδῃ πιοῦο οἱ διιοίογἰδί6 ρὲ ἰ]οθορ σὰ οοεαρο!οδαὶ, 

υἱ δυυπ ουἶαυς ἰεἰδυογοηί. Ηδθοραὶ οἰΐδια ρυδὶϊοε ᾳυλιάλαι 

ἀ6 πιοτγίδιι8 ρῥγϊηοίρυπ) Οοἰγᾶπ), υἱαδ 50ὈΓΙ6 ἱτπρογδζοτ, 

ποη ἰδηίυπη ογδίΐοωθ, ὙοΓ ἢ οἱ ΘΧΘΙΏΡΙΟ δῦ0 μὲσ οεβὸδι 

υἱίδιη ἀοοοῦδί, φυῦπὶ 'ρ86 νοϊαΐ ὀχοιηρὶανγ ἐδε μογα ἢ οδ- 

(οτἶϑ δεϑοῖ. Οἰνὶ}!}8 δυίο (οτἰἰ υἀΐη 5 Θροοίπηθη ργοῦϑαδ [16 - 

ουϊουηι οὐαϊξ. Νδηι, αᾳυῦπὶ οϑθδὶ ἰῃ ἰρευπι 4υδϑὶ ρμοΐδγα: οἱ 

΄ηαχίπηᾶ8 Ὠοροίίογυμη ἰοπιροβίδίοβ ἀεἰδίηβ, βρίγαβίι εὶ 

δάνογβο ἱπίδσογγιπιοα υἱἕδε υϑπίὶς (υγεμ ἰθβ, σγανίίες ἰὸς 
τὶγ οἱ οοῃοίδηίογ, φυδηίυμπιν 5 ρογιοἰ ἰδίυθ, τῇϊδῆα ϑειδηι 

ἰγδάυχὶ(. Εἰ φυυπὴ 6β86ί διἰφυᾶπάο υἱοϊδηίογυμ δοιυίβαδι 

ραογηϊοἰοβᾶ 5.0 οἱ ρεγίευϊοδδ πργοῦ Δία πηα!υπι ἐχοτοὶδίν:, 

Αἰιοηΐδ γο οι ΐθ, η6 [ἴο δάἀνογβδγοίῃγ, ἴθ ἰβοευεδαὶ ἰὰ 

Αβίδη), ἰά4υ6 ΠΟ β'πα πιᾶθὴ0 8110 ὈοηΟ. ἱὶ ΘΠ οἦ05 4ηο- 

46 ἰοοἱ δηιϊᾳυϊογυπι γἰϊυυπ), 4005 δά νας τεϊ υΐξθεθιῖ, ποὰ 

ἱπηρογίτιι8 οβϑοῖ, δῆο ἢ} ἀεὺβ ργοίδοϊοπ!β ργαθυϊ οοῦ2- 

βίο 61). Νδὰ οἱ ἦρθα, 4.88 δριιὰ 605 αβδϑεηΐ, αἰϊισειίον οὐ- 

σμοκοοῦαί, οἱ 1}, εἰ φυϊὰ Ἰοιρὶ (οπιροΓ5 ἱπίεγυ δ)! βεϑιενδ- 

βοηΐ, ἀοοορθαηίαυγ, ρἰ ΝΠ] οϑορίο πἰπιίγυπι 405 δὰ ὦδος ρα 

ἰπογοηΐ δοουγδίϊιι5 γοίογοιθ. Οὐν 48 δος ΟἸΏΩΙΔ 
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τῶν θεῶν ἐντελέστερον. Καὶ ταῦτα πάντα δρῶν, καὶ 
κατὰ ταῦτα ζῶν, τοσοῦτον ἐλάνθανεν, ὅσον οὐδὲ οἱ Πυ - 

θαγόρειοι τὸ ΛΔΑ'ΘΕ ΒΙΩΓ ΣΑΣ παράγγελμα τοῦ χα - 
θηγεμόνος ἀσάλευτον φυλάττοντες, ᾿Ενιαυτὸν δὲ μόνον 
περὶ Λυδίαν διατρίψας, πάλιν εἰς τὰς ᾿Αθήνας ἐπανῆλ- 
θεν προνοία τῆς φιλοσόφου θεοῦ. Οὕτω μὲν οὖν αὐτῷ 
καὶ τὰ τῆς ἀνδρίας, φύσει τε ἐξ ἀρχῆς χαὶ ἔθει, καὶ 
μετὰ ταῦτα ἐπιστήμη, χαὶ τῷ τῆς αἰτίας λογισμῷ χκα- 
τεδεῖτο. Καὶ τρόπῳ δὲ ἄλλῳ τὴν πολιτικὴν ἕξιν πρα- 

ι0 κτιχὸν ἀπέφηνεν, τοῖς ἐν ταῖς δυναστείαις ἐπιστέλλων, 

καὶ ὅλας πόλεις ἐκ τούτων εὖ ποιῶν. Μάρτυρες 
ω .Ἶ ΩΝ 

δέ μοι τοῦ λόγου οἱ εὖ πεπονθότες ἄνθρωποι, νῦν. 
μὲν ᾿Αθηναῖοι, αὖθις δὲ Ἄνδριοι χαὶ ἄλλοι ἐξ ἄλλων 
ἐθνῶν. 

ιὸ ΚΧΥῚΙ. ᾽᾿Ἐντεῦθεν δὲ καὶ τὰ τῶν λογιχῶν ἐπιτηδευμά- 
τῶν ηὔξησεν, αὐτός τε ἐπιχουρῶν τοῖς μετιοῦσι, καὶ τοὺς 
ἄργοντας ἀπαιτῶν σιτηρέσιά τε καὶ τὰς ἄλλας χατ᾽ ἀξίαν 
ἀπονέμειν ἑχάστῳ τιμάς. Καὶ ταῦτα δὲ οὐχ ἀνεξετά- 

στως ἔπραττεν, οὐδὲ χεχαρισμένως, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς 
40 ἐχείνους ὑπὲρ ὧν ἐσπούδαζεν, ἠνάγχαζεν ἐπιμελεῖσθαι 

συντόνως τῶν οἰχείων ἐπιτηδευμάτων, ἐρωτῶν χαὶ βα- 
σανίζων ἕχαστα τῶν παρ᾽ αὐτοῖς" ἱκανὸς γὰρ ἦν περὶ 
ἅπάντων χριτής. Εἰ δέ τινα ῥαθυμότερον περὶ τὸ ἕαυ- 
τοῦ ἐπάγγελμα ηὕρισχεν, ἐπετίμα σφοδρότερον, ὥστε 
χαὶ δοχεῖν θυμοειδέστατος εἶναι καὶ ἄγαν φιλότιμος, ἐκ 
τοῦ θέλειν τε ἅμα χαὶ δύνασθαι ἅπαντα χρίνειν ὀρθῶς. 
Καὶ ἦν φιλότιμος, ἀλλὰ τῇ φιλοτιμίᾳ οὐχ ὡς ἕτεροι 
πάθει ἐχρήσατο. ᾿Εφιλοτιμεῖτο δὲ πρὸς μόνην ἀρετὴν 
χαὶ τὸ ἀγαθόν τάχα δὲ οὐδ᾽ ἂν γένοιτό τι μέγα ἐν ἀν- 

30 θρώποις ἄνευ τῆς τοιαύτης ἐνεργείας. ἮΝ δὲ χαὶ θυ--: 

μοειδὴς, οὐδὲ τοῦτο ἀναιρῶ, ἀλλ᾽ ἅμα καὶ πρᾶος" χαὶ 
γὰρ ἐπαύετο ῥαδίως, καὶ ὀστράχου περιστροφῇ κήρι- 
νον ἀπεδείχνυ τὸν θυμόν. ᾿Εν ταὐτῷ γὰρ,, ὡς εἰπεῖν, 
ἐπέπληττε, καὶ ἐπὶ τὸ εὐεργετεῖν αὐτοὺς ἐχείνους χαὶ 

45 ὑπὲρ αὐτῶν παραχαλεῖν τοὺς ἄρχοντας ὑπὸ συμπαθείας 
ἐφέρετο. 

ΧΥΠΙ. Εὖ δὲ ὅτι μοι καὶ τὸ τῆς συμπαθείας αὐτοῦ ἴδιον 
ἐπὶ νοῦν ἦλθεν " τοσαύτην γὰρ οἶμαι ἐν μηδενὶ ἄλλῳ ἀν- 
θρώπων ἱστορῇσθαι. Γάμων τε γὰρ ἢ παίδων οὐδεπώ- 

40 ποτε πεῖραν λαδὼν, διὰ τὸ μηδὲ αὐτὸς ἑλέσθαι, καίτοι 
πολλῶν προταθέντων αὐτῷ γάμων γένει τε χαὶ πλούτῳ 
ὑπερεχόντων, τούτων ἁπάντων, ὡς ἔφην. ἐλεύθερος γε- 
νόμενος, οὕτως ἐχήδετο τῶν ἑταίρων χαὶ φίλων ἁπάντων. 
καὶ τῶν τούτοις προσηχόντων παίδων τε χαὶ γυναιχῶν, 

45 ὡς χοινός τις πατὴρ χαὶ αἴτιος αὐτοῖς τοῦ εἶναι γενόμε- 
νος" παντοδαπῶς γὰρ χαὶ τοῦ βίου ἑχάστων ἐπεμελεῖτο. 
Εἰ δέ ποτέ τις τῶν γνωρίμων νόσῳ κατείχετο, πρῶτον 
μὲν τοὺς θεοὺς λιπαρῶς ἱκέτευεν ὑπὲρ αὐτοῦ ἔργοις τε 
καὶ ὕμνοις. ἔπειτα τῷ χάμνοντι παρῆν ἐπιμελέστατα, 

. 80 καὶ τοὺς ἰατροὺς συνῆγεν, ἐπείγων τὰ ἀπὸ τῆς τέχνης 
ἀμελλητὶ πράττειν. Καί τι χαὶ αὐτὸς ἐν τούτοις περιτ- 
τότερον εἰσηγεῖτο, χαὶ πολλοὺς ἤδη ἐκ τῶν μεγίστων 
κινδύνων οὕτως ἐρρύσατο. “Ὅσον δὲ ἦν αὐτοῦ καὶ τὸ 
περὶ τοὺς ἐπιτηδειοτέρους τῶν οἰχετῶν φιλάνθρωπον, 
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ςοΓοΐ οἱ δοσυμάμνπι θὰ νἱνογοί, ἰδΔη)6  υ54116 δΔ60 ἰδίοιαί, 

αυδηΐαη 6 Ργ(ΓΠδρογοὶ 49} 6 πὶ, 4} ργρσορίμπι πος διιοίο- 

ΓΒ 8:1}, ἰαίοπίογ υἱῦθ, ἱπΠοοποιδδι! ἢ) βογνδηΐ. ΑΠΠῸΠῚ Υ6ΓῸ 

ἰδηΐυ!η γογβδῖι8 ἰη [γα ΐ86 ραγ[ 05, ταάϊ ΑἰΠΟηδ5 ρτγον᾿- 

ἀθηι(4 ἀ686 ρ ἢ] ΟΒΟΡ]Ιἶδ8 ργϑϑι 5. 51᾽65 δυΐθιηιν ἰῃ 60 (ογἰἐπἰ0 

αᾳυοφυθ, πδίυγα Ὀγιμυμ), ἰὰπὶ σοηρυοίυ πα, ροΞκίοᾶ ἀο- 

ον μδ, 4086 Γογυπλ σδυβϑ88 ΘΧρ οδῖ, ρογἤοίϊαθδίυγ. 16 ἃ} 10 

ΙΠΟ0 Γ6 'ρ88, αυοπὶ Πδθογοὶ τἰδυπὰ ἰη δα πιἰ πἰβίγα δ ΓΘρ- 

ὈΠ1οᾶ, ἀσοϊαγααὶ, ἀν ργοσογίθι5 ΠΠ{6γᾶ5 βογίθογοί, αἰχυ 

ἰἴα οἰ νὴ δἴ65 υηΐ γοῦβδβ δίϊοογοί Ὀοηοῇοίο. Ηυ}8 1} [ο8165 

δι ηΐ 111}, ἰῃ αυοϑ 6ἃ (οἰ δία Γογυπί » ἰυηλ Αἰ ΘΠ 6η565, (0 

Απάγὶϊ, ἴυτῃ 8}}} αἰίδγυπι σοπίϊυη. 

ΧΥΙ. Ουΐη οἱ δἰπάϊᾶ {Θγάγυπ} [46 γί οη6 Ρ] υΓἰΠλῸΠῚ ρτο 

τιογοῦαδί, δογΌπ αἱ 6 Γ88 ἰγδοίδδηϊ ΟὐυγδᾶπῚ διιδοὶ ρίθηϑ, 

ῬυϊποΙροβαυ 6 ΡΟΒΟΘἢ8 διϊροπαΐα, οἵ υἱ ουΐαυα ρτὸ ἀϊφη δία 

Ῥγϑυιηΐδ ἀδοογπογοπίυγ. Αἴαιθ [ἰδ αυϊάδπη ΠΟ ἰΘΠΊΟΓΟ, 

Π6Ο δὰ ρσταίίδη) [Δοίουδί, δοὰ 608 ἰρθ05, αυοΐ δγαὶ 5:0] πιᾶ- 

ΒΏΟΡΟΓΟ οὔτε, οορβορδῖ υἱ ἰη δυἃ αφυΐϊδαυς ρτοίοδδίοηο ἃ}}}- 

Βομἰδδί πη νογδαγοίαγ, 'ρδ δίησυϊα δογυπ ΡαΓΖυΐγοἢ5 οἱ 6χ- 

ρΡαπάθῃδβ. Εγδί δηΐπι ΟΠ ἱ1Π 585 ἰηϑἰγυοίυβ ἰυάοχ. Οὐοά εἰ 

4υο) περι σοηϊυβ δυυπὶ βέυαΐαπι ἰγδοίδγο οοπηρογίςβεΐ, 

δοουγ 6 γοργοῃθηάσθαῖ, 8,0, υἱ οἰ) Ὑο θη 351 Πλ08 

νἱἀεγοίυνγ οἱ δ} Εἰ οδἰβδίπηιι8, 60 φυοὰ Υϑ|]6ΐ β' πηι} οἱ μοϑ8- 
δοῖ οπηηΐδ γθοίθ αἰ)υάίοᾶγα. Εῤ ογαΐί 88η6 σίογία" ουρίάυ5. 

ογυπι ποη ογδὶ ἰὰ ἰῃ 60, υἱ ἴῃ ρ]γίϑαιιθ, υἱεϊυπλ, ργορίογοα 

αυοὰ δὰ Ὀοπᾶ ἰδηΐυτ γοϑρί οἰοθαΐ δίαιθ υἱγίιιθη. ας [ογ- 

λ556 πῈ ἤδγοῖ αυϊάδῃι ἰῃ Πιοηἱηἰ υ5 αυϊά 41. γι εἰδγιπὶ 

ΔΏΘαΙ6 Πᾶς δηΐηλ! σοποίϊ (Δί η6. 864 αἱ ογϑΐ γθῃθηγοηβ, ἢ6 

ἰὰ αυϊάθπι ποβδῦο, Ὑδγυπηδπηθη ογᾶΐ βίπιμ] οἰΐδπι Ἰ6Πΐδ » 
81 [Δ6]}}Ἐπ|ὸ ρ᾽δοδθαίυγ, οἱ γὙδὶ] πηοπθηΐο διιδπη ἰγϑπὶ ἀ6- 

τηρηϑξέγδθδὶ 6586 Οαγοδπ). ἘΘΘ6Π ΘΠ ΐ ἢ ἔδγο ἰετρογα οἵ ἰῃ γὰ- 

Ργομοῃάθησο, υἱ ἰΐὰ ἀΐοδηι, [οἴ οἰ γερδίων, οἱ οἱ {15 ἐροὶϑ 

δεποίδοογοϊ, θΘογυχηαι6 ΠΟΠηΪπα ἱπίογοδάογεΐ δρυὰ ργίποῖροβ, 

δηἰηλῖ φυ δ δπὶ παίυ ΓΑ! ! ΘΟΠ] υποίΙοη 6 ΘΟΠ) ΠΟΥ Ἔθαίιγ οἱ φυδδβὶ 

δοοίοἰδίο ἀο]οΓίβ. 

ΧΥ͂Ι.. Ορρογίυπαο αυϊάδηι οἱ ἰοο 18 παίυγα! 8 ΘΟ) υἢ - 

οἰἰοἢ 5 δηϊπηὶ οΌη1 4118 ρδου γα ὀχ Θρ]0Πὶ ἰῃ πιοηίο πη πὶ 

νοΐ ; 6406 Θπΐπὶ ΙΓ ΓΟΓ ἀ6 φυοαυδη) Ποιηΐῃ 1 ἰΔ16 [586 

γοἰαίαπι. Νάπι 4101} οβδοΐ ἱποχ ρου 8 ΘΟ ΠΡῚΪ οἱ ΠΡΟ γογυπ), 

Ργορίεγοδ αὐοά πος ἀδδίἀογαγοῖ; φυυϊ οηΐπι οἴου γοη 

ΠΟΙ υΓ68 ΠΟΘ 55  πη86 οἱ αἰ βδίο 4088 ἀΌΠΟΓΘ Ρο(ιυιίβοοί, 

(δηγθη δ) [)]8 οἰηηίδυβδ, υἱ ἀἰοοῦβιη, ᾿ἰρος, ἰδηΐδ ουτὰ ἰῃ 

(Δι ἢ ᾶΓ68 οἱ ΟΠΠΘ8 δῃηΐο08 ΘΟΓΙΠΊαυ6 Ὠχογδ8 οἱ ᾿ἰθΘΓΟδ 

Θχβίϊξ, 80 δἱ δοπηπηηἷδ δ᾽ ἰψυ͵ἷβ ρδίογ, {ΠΠ|6α0 6 ἐδυ88 Πᾶ- 

Β06η6] [υ͵ἱδδθο6ῖ. δίηρσυ!αγοπ) δηΐῃ οὐ} υ 5406 οἰ Υἱ 86 ΟΌ ΓΔΠ) 

ξεγοραί. Νδ) δὶ 4Ζυ8Ππ40 πόσρεβδγογθη) 8|140ὲ}9 πηογῦο ἀ6- 

ἰοηΐυδ 656εῖ, ργίμθπι αυϊάοπι ἀ605 ΘΠἶΧΟ ῬΓῸ 60 ϑυρρ) ἰςἃ- 

μαΐ, φυυτι βδουϊ οἰ, ἴυπι εἴδη Ὠγπηηΐδ, ἀείπάς ἐρργοίδηϊ! 

ργοπιρίυβ δἀογδῖ, οοηνοοδυθδὲ πιράΐοοβ, υγρερδὶί, υἱ, δὶ φυδεὲ 

ΔῸ γία ργοιεὶ ροββεί, 4υ πὶ οὐ ἰδδίπιῈ χρυ γθηΐυγ, ἰρδὲ 

ποπημηαυδηη ἰηίογ πηραΐ 08 βἰορυίαγο απρρίδπι ργοίογοθδι, 

οἱ ἰΐδ απι φυϊάοπι πιυ]ο8 ἐχ πιᾶρπὶβ ἐθογανὶϊ ρογίου 5. 

Ουδηία γεγο (ποτ! ἘΠ 5 οἰἰϑ ογμᾶ 856 ο8, αὐ 08 ὈΠΠΓΙ 20 ΠῚ 
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ἕνεστι τῷ βουλομένῳ καταμαθεῖν ἐχ τῆς διαθήχης τοῦ 
3 ᾽ 3 Ἷ ΄ς ῇ - ᾽ μακαρίου ἀνδρός. ᾿Εχ πάντων δὲ μάλιστα τῶν γνωρί- 

ψὼν τὸν Ἀρχιάδαν ἐφίλει, καὶ τοὺς ἐκείνῳ γένει προσ- 
ἥχοντας, προηγουμένως μὲν διὰ τὴν τοῦ φιλοσόφου 
Πλουτάργου διχδογὴν τοῦ γένους, ἔπειτα δὲ χαὶ διὰ 
τὴν Πυθαγόρειον φιλίαν, ἣν πρὸς τὸν ᾿Αρχεάδαν ἐστή- 
σατο, συμφοιτητὴς αὐτοῦ γενόμενος ἅμα χαὶ διδάσχα- 
λος.ς Τῶν γὰρ δύο εἰδῶν χαὶ σπανίως ἐν τοῖς ἄνω 

ἱστορημένων φιλιῶν, ἢ τούτων ἔδοξεν εἶναι σπουδαιο- 
τέρα. Οὐδὲν γὰρ ἦν ᾿Αρχιάδας, ὃ μὴ Πρόχλος βούλοιτο, 
οὐδ᾽ ἔμπαλιν οὗτος, ὃ μὴ καὶ ᾿ἈΑρχιάδας. 

ΧΥΤΙΙ. Ἴδη δὲ χαὶ τοῖς περὶ τῆς πολιτιχῆς αὐτοῦ 
“ὖ Ὕ ΄“- “ 

ἀρετῆς κεφαλαίοις ἐλάττοσιν οὐσι τῶν ἀληθῶν, πέρας τὸ 
οἰκεῖον ἐπιθέντες, χαὶ τῇ φιλία ἐπισφραγισάμενοι, ἐπὶ 
τὰς χαθαρτιχὰς μετίωμεν, ἑτέρας οὔσας παρὰ τὰς πολι- 

͵ ’ γ φ ’ - ’ 

τικάς. Εἰ γὰρ δὴ χαὶ ταύταις ἔργον ὑπόχειται τὸ χαθαί- 

ρεῖν πὴ τὴν ψυχὴν, χαὶ παρασχευάζειν χαθόσον οἷόν 
τε ἀσχέτως προνοεῖν τῶν ἀνθρωπίνων, ἵνα χαὶ τὴν 

διοίωσιν ἔχη πρὸς τὸν θεὸν, ὅπερ τέλος ἐστὶ τὸ ἄριστον 
΄“-- ΄Ἄᾶὧ 4 φ ΕῚ ᾿ ΙΣ ’ ᾽ 

τῆς Ψψυ ἧς, ἀλλ᾽ οὐ τὸν ὅμοιον τρόπον πᾶσαι γωρίζουσι, 
" “ ᾿ δ δ ι ϊ 

χατὰ τὸ μᾶλλον δὲ ἢ ἧττον ἕχασται" ἐπεὶ καὶ αἱ πολι- 
τιχαὶ χαθάρσεις τινές εἶσιν, αἱ καὶ μένοντας ἔτι τοὺς 
ἔχοντας ἐνταῦθα χαταχοσμοῦσι χαὶ ἀμείνους ποιοῦσιν, 

δρίζουσαι καὶ μετροῦσαι τούς τε θυμοὺς χαὶ τὰς ἐπιθυ- 

μίας, καὶ ὅλως τὰ πάθη καὶ ψευδεῖς δόξας ἀφαιροῦσαι:" 
αἱ δέ γε ὑπὲρ ταύτας χαθαρτιχαὶ πάντη γωρίζουσι χαὶ 

ἀπολύουτι τῶν τῆς γενέσεως ὄντως μολυῤδίδων, χαὶ 
Α δῷ “Ὁ ἌἼ ’ ’ὔ “ “ΖΑ 

φυγὴν τῶν ἐντεῦθεν ἀχωλυτον ἀπεργάζονται, ἃς ὃ χαὶ 

αὐτὰς ὃ φιλόσοφος ἐπετήδευσε παρὰ πάντα τὸν ἐν τι- 
λοσοφίᾳ βίον, ἐν τε τοῖς λόγοις χαλῶς ἐχδιδασχων τίνες 

τέ εἰσι καὶ ὅπως τῷ ἀνθρώπῳ παραγίγνονται καὶ αὐταὶ, 
καὶ ζῶν μάλιστα χατ᾽ αὐτὰς, χαὶ ταῦτα πράττων ἕχά- 

κα Α τῷ ΄Ὸαοι 

στοτε, ἀφ᾽ ὧν τὸ χωρίζεσθαι συμδαίνει τῇ ψυγῇ, νύ- 
χτωρ τε χαὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἀποτροπαῖς χαὶ περιρραντη- 
οἷοις χαὶ τοῖς ἄλλοις χαθαρμοῖς χρώμενος, ὁτὲ μὲν 
Ὄρφιχοις, δτὲ δὲ Χαλδαϊκοῖς, ἐπὶ θχλαττάν τε ἀόχνως 
φ ’ ᾿ ᾿Ὶ 4 φ4Ὰ Α - 

ἑκάστου μηνὸς χατιὼν, ἔσθ᾽ ὅτε δὲ δὶς ἢ καὶ τρὶς τοῦ 
αὐτοῦ, καὶ ταῦτα οὐχ ἀχμαζούσης μόνον αὐτῷ τῆς ἡλι- 

᾽ --. ’ 3 Ἁ λ » - ΨᾺ μὰ μΣ ῳ. 

χίας διεκαρτέρει, ἀλλὰ καὶ αὐταῖς δὲ ἤδη ταῖς δυσμαῖς 

τοῦ βίου προσομιλῶν, ἀπαραλείπτως τὰ τοιαῦτα ἔθη ὡς 
νόχιμά τινα ἐξεπλήρου. 

ΧΙΧ, Τὰς δὲ ἀπὸ σίτων καὶ ποτῶν ἀναγχαίας ἡδονὰς, 
“, ’ [ω Ὶ . φς 4 3 

ἀπαλλαγὰς πόνων ἐποιεῖτο, ἵνα μὴ ἐνοχλοῖτο ὑπ᾽ αὖ-- 
τῶν " βραχέα γὰρ τούτων προσεφέρετο. Τὰ πολλὰ δὲ 
τὴν τῶν ἐμψύχων ἀποχὴν ἠσπάζετο" εἰ δέ ποτε καιρός 
τις ἰσχυρότερος ἐπὶ τὴν τούτων χρῆσιν ἐχάλει, {μόνον 
- ’ 4 ΄Ξῶ ᾽ ᾽ ᾿ λ 

ἀπεγεύετο, χαὶ τοῦτο ὁσίας γάριν. Τὰς δὲ Μητρῳαχὰς 
ε , ἢ , ᾿ »λ 

παρὰ Ῥωμαίοις ἢ καὶ πρότερόν ποτε παρὰ Φρυξὶ σπου- 
δασθείσας χαστείας ἑκάστου μηνὸς ἥγνευεν, χαὶ τὰς 
παρ᾽ Αἰγυπτίοις δὲ ἀποφράδας ἐφύλαττε μᾶλλον ἣ αὐ- 
τοὶ ἐκεῖνοι, χαὶ ἰδικώτερον δέ τινας ἐνήστευεν ἡμέρας 
ἐξ ἐπιφανείας, Πᾶσαν γὰρ ἔνην χαὶ νέαν τοῦ μηνὸς 

δὲ δειπνή ί Ἢ δὴ τὰ ι ατὅξ προδειπνήσας ἠσίτει, ὥσπερ δὴ τὰς νουμηνίας 
λαμπρῶς ἐπετέλει χαὶ ἱεροπρεπῶς, χαὶ τὰς παρὰ πᾶσι 

ΜΑΡΙΝΟΥ͂ ΠΡΟΚΛΟΣ. 

905 δγαΐ, ᾿υπηδηϊία5, αυὶ τοῦ, ὁχ (οοἰδπχλοπίο θοδὲὶ τισὶ 

ροί(οδί ἰη (6 Π|σογὸ. Εχ ομμηϊθυ5 (ΔΠ}}} 18 γῖ θ0.5 ἑηργὶ γὲ5 ἀπ λί 

Ατοϊδάδηι) 6 054116 σοσῃδίοσ, 60 Υ6ΓῸ μΡο ἰβϑίπη τ ποσῶς, 

αιοὰ σοηι5 ἀυοογοί ἃ Ρ] υΐδγοἢο ρ ]οβορίιο, ἐδίπεὶς ρεοκίει 

ΡγΕιασογίοδπη δηλ οἰ ἰδ), αυδηι εὐπὶ Ατεἰ δά ςοης νΓδί, 

αυυπὴ ἢΠΠ|05 οἱ οἰθπαίογυπ) ϑοοὶ!β οἱ ργαςοορίου δϑϑοῖ. Οὐοά 

8] [6 ΓῸ ΠῚ βΘηιϊ5 ΔΠΊ οἰ (5 οχ ἀυ 0015 ἢ}15, 4125 διιροτίας [ϑεσοβ 

δἰ (ἰσίπηι8, ΠγΠκ ϑϑΐπηιπὶ ἰηΐοῦ 1||05 ργωϑίδη(:βείσιενηῦυ» 

[υἱδ586. νἱἀείυγ. ΝΙΝ οαΐπι υοϊεραῖ Αγο δας, ηυοὰ ποῖ 

γὙο]Π]οἱ οἰΐδην Ργοοίι5, ἢος νΥἱεἰδδίςη ἷς, αυοὰ ποῦ ΑτεϊιδιάΣι. 

ΧΥΤΙ. 566 78 υἱγία 8 ρο] ἰς 85 σοπουῖθυδ, 45 φυδί τε- 

γὶβ ἰη([ογίογδ, ἱπ|ροϑ᾽ 0 510 πο, 'ἰπ41:6 ἀπ εἰ ἰδ ἰοσεηξηδὲὶς, χὰ 

Ρυτ Ποαηο5 νἱγίυ 65 ἰΓδ θοδηλυ8, ἀἰ γογϑδϑ ἃ ρο  ξοὲς. Οαδον» 

ΥἹ5 ΠΠ|0 φιοαιθ πῃ 60 νογϑοπίαγ, αἱ δηίπηυαι φυοάδιμρούυ 

Ρυγροηΐ, οἱ, φυοδᾷ 6}ι.5 Πογὶ ροίοϑι, οἤιείαπϊ, υἱ χυδεὶ 40- 

Ἰυΐυ5 ἃς {Προ Γ ργοϑρίεἰαΐ νπιδη}5 γοῦυϑ, [᾿οαῖχψυο ευπΣ Ποὺ 

5: Π}}Π ἀ θη] φυιδπάδηι, 40] {15 ὁδὶ ορίηγυ5 δΔηϊην!. Αἰεὶ 

ΟῚ ΘΟά6Π) ΠΟ(0 ΟἸηΠπο65 ϑοραγδηΐ, γϑγυηὶ 8] 125 τρδρὶξ, δ 

τηΐηι5. Οὐδηδοαχιηίάσηι οἱ ροΟ ἰ δ δυηΐί αυδράᾶπι ρΡυγεαῖο- 

ΠΟ, 4.85 5805 ροββοβϑογοϑ, οἰΐαπη ἄυπι ἰἶς ἐπδηρθεαῖ, δτοῖ- 

Πδηΐ, πηο]ογοθ46 οἴϊϊιουηΐ, τορσοηΐο ἃς πιοάδογδηίες εἰ 

ἰγδῃι οἱ ευρίἀ  δίοιη, οἱ οππο8 ἀδηίχυο αἴρφοϊωβ,, οἱ ἔλιςας 

ορἰπἰοποϑ [0116 π|68 6 τηράϊ]ο : 1185 γογο, 48 δυηῖ μὲς σαμό- 

γίογοβ, ριυγΠοδηίθβ, ἰῃ υί γογϑη) βορδγαπὶ δ ᾿δς ΓΟΓΡΟΓ 

[8558 Υ6Γ6 μἰυπιθ 68 οἵ δ᾽» [1}8 Πα] τοῦς οἤβοίοπι ἔ2- 

ΟἾἸ6 πὶ ἀϊδοδθβαι. Ουἱδιι5 οἰΐδαι ἰρ513 ἰἷς μἱ] οϑορίνες εἰυ- 

ἀύὶξ μοῦ ομγποπ υἱΐδῃ), αὐ ο58ὶ ἰῃ μι οφορίιϊα τογϑδέως, 

αυυπὶ οἱ ογαίσηο ἀοσεγοῖ υφίοβηᾶδπι ἐδϑοηΐ, φυοηυδ πιρῦο 

ρᾶγοηίυν μοπιϊηὶ, οἱ δι υ8πὶ ῃ90 ηγχαχίπηο νἱΐδιτι δι. δὰβ ἰωῃεῖ!- 

[υσγοῖ, οἱ ὁἃ βυίηἀο (Δοογοί, 48}}}}}5 Δηΐ πλι δορδγδίαγ, ποῦν 

οἱ ἱπίογά νι ἀοργοσαιοπῖθυ8 δὲ ᾿πδγδίϊοπῖθ5, οἱ δι ἀϑπΣ 

ρΡυγ!Ποδι οηΐ θ5, (1) Ὁ ΟΥρίιοο,, ἔυτη ἃ ΟΠ ἸΔ] Δαν 5 ᾿πεῖ σὲ, 

οἱ ᾿πηρίεγα ὈΠΟΔΌΟΘΖΙΟ πιρῆ86 84] πιᾶγα ἠσβϑοοῃάεγοῖ, δοώοία 

ΠΟΠΗυΠΠιδπ) οἰἸΔη} υἱν δὰϊ ἴοΓ. 115 δυίθπ) ὀχογοδῦδίαν βοα 

ἰδηΐυη) ἰᾷ υἱσογο δἰδίϊ5, θὰ οἰϊδηι 5ι1}ὺ οοσαλυεῃ τι, 

Θδηιῆι6 ρμογροίυο οοηϑιοί 6 πη, ἰδηγαιιᾶῖη 5ἰδίε8 4ΠΣ- 

ἄδιῃ, οὔδογναρδί. 

ΧΙΧ. ΟἿΡΙ νογοὸ ροίυϑαυς ποορβϑαγι 5 νοϊυρίος θυ 5 υἱοξιδίυτ, 

δηΐυη υἱ πιοῦθοϑ ον ϊίδγοῖ,, ἤ6 406 δῷ ᾿ξ ἰη(οδίδεεῖας; εγαὶ 

Θηΐπῃ ἴῃ [8 Π}}}10 {τις 4} 55 πλι15. : ἱῃρτγίην5 δ δοϊ πιδιδος 

δυπιϊ ποη ἰδη) διηδῦδί. Ουοάακὶ φυᾶπο ἰϑριι5 δοομ  διοῖ, 

4υο γοιδιηοηξίυβ υἱ 6ἃ σοτηράρσγοϊ ἰῃν δγοίωγ, ἰδηΐυμι ἐς- 

Ευδίαμαϊ οἱ ρᾶγος δίᾳυο 6} 8π|15 τοΓ6. ϑδογὶβ δυίδδι ἰ8 

ποπογοπὶ Μαίεϊβ ἀοὺπι ἃ Βοπιϑηΐ5, Το] αἰἰδῆ) μεῖς ἃ ΡὲΓῃ- 

βἰδυβ οἰ οὈγδίϊθ 56 ρυτὶ Ποδῦδι βία} 8 πιοποθι5, Ἐξτρίϊο- 

Γι Ὠοίαοῖος ἀΐ68 οἰ σοη( 5 οὐθογτα αὶ αυδια 11} ἰγναὶ, ἃς 

ἱπϑΌΡοῦ σογί δ ἀἰοθυ5 μοοι δ υγ7(ογ ᾿ο 5 Ὑδοδβδὶ μγορίοῦ 

Δ᾽ χιι88 ἀρραῦὶ ΟΠ 68. ΜοΠδίβ 4046 υἱ ἰπιο ἀὐς )ο νηΐ, Βς 

ρΓ ἶ φυϊάριη οὐαδίυ, ἰηϑιοῦαὶ. Νονὶυδὲδ τοτὸ φιδῖο 

βρης ᾳυδαιαιια 5δηοσίς σα γδυθγιὶ, οἱ οσβ πη εγε 



ΜΑΆΙΝΙ ΡΒΟΟῸΘΙῸΒ ΧΧ. ΧΧΙ. 

δὲ, ὡς εἰπεῖν, ἐπισήμους ἑορτὰς, καὶ τὰ παρ᾽ ἑχάστοις 
πάτρια, δρῶν ἐνθέσμως διετέλεσε, χαὶ οὐδὲ ταύτας 

ὥσπερ ἕτεροι πρόφασιν ἐποιεῖτο ἀναπαύλης τινὸς ἣ καὶ 
πληρώσεως τοῦ σώματος, ἐντυχιῶν δὲ ἀγρύπνων χαὶ 

δ δμνῳδίας καὶ τῶν ὁμοίων " δηλοῖ δὲ ἣ τῶν ὕμνων αὐτοῦ 
πραγματεία, οὐ τῶν παρὰ τοῖς “Ελλησι μόνον τιμη- 
θέντων ἐγχώμια περιέχουσα, ἀλλὰ καὶ Μάρναν Γαζαῖον 
ὃμνοῦσα, χαὶ Ἀσχληπιὸν Λεοντοῦχον ᾿Ασχαλωνίτην, 
καὶ Θυανδρίτην ἄλλον Ἀραδίοις πολυτίμητον θεὸν, καὶ 

ιὸ Ἶσιν τὴν χατὰ τὰς Φίλας ἔτι τιμωμένην, καὶ τοὺς ἄλ- 

λους ἁπλῶς ἅπαντας, Καὶ γὰρ πρόχειρον ἐκεῖνο εἶχεν 
ἀεὶ καὶ ἔλεγεν ὁ θεοσεδέστατος ἀνὴρ, ὅτι τὸν φιλόσοφον 
προσήχει οὐ μιᾶς τινὸς πόλεως, οὐδὲ τῶν παρ᾽ ἐνίοις 

πατρίων εἶναι θεραπευτὴν, χοινῇ δὲ τοῦ ὅλου κόσμου 
10. ἱεροφάντην. Καὶ οὕτω μὲν αὐτῷ χαθαρτιχῶς χαὶ ἵερο- 

πρεπῶς παρεσχεύαστο τὰ τῆς ἐγχρατείας. 
ΧΧ Τὰς δὲ ἀλγηδόνας ἀφήρει, ἢ καὶ προσπιπτούσας 

ποτὲ πράως ἔφερε, καὶ ἐλάττους ἐποίει τῷ μὴ τὸ ἄρι- 
στον ἑαυτῷ συμπάσχειν. Τὸ δὲ πρὸς ταύτας αὐτοῦ τῆς 

20 Ψυχῆς παράστημα ἱκανῶς ἐδήλωσε χαὶ ἣ τελευταία 
νόσος. Πιεζόμενος γὰρ ὑπὸ ταύτης χαὶ περιωδυνίαις 
συνεχόμενος, ἐχχρούειν ἐπειρᾶτο τὰς ἀλγηδόνας, Πα-- 

ρεχελεύετο οὖν ἡμῖν ἑχάστοτε ὕμνους λέγειν, καὶ, λε- 
γομένων τῶν ὕμνων, πᾶσα εἰρήνη τῶν παθῶν ἐγίγνετο 

35 χαὶ ἀταραξία, Καὶ ὅ γ᾽ ἔτι τούτου παραδοξότερον, ὅτι 
χαὶ μνήμην εἶχε τῶν λεγομένων, καίτοι τῶν ἀνθρωπίνων 
σχεδὸν ἁπάντων ἐπιλελησμένος, ἐπιόρισάσης αὐτῷ τῆς 
παρέσεως. Ἀρχομένων γὰρ ἡμῶν ὑμνεῖν, ἐκεῖνος ἀνε- 
πλήρου τοὺς ὕμνους καὶ τῶν ᾿Ορφιχῶν ἐπῶν τὰ πλεῖστα᾽ 

20 χαὶ γὰρ ταῦτά ἐστιν ὅτε παρόντες ἀνεγιγνώσχομεν. Καὶ 
οὐχὶ πρὸς μόνα τὰ σωματικὰ πάθη οὕτως ἀπαθῶς διέ- 
χειτο, ἀλλ᾽ ἔτι μειζόνως, καὶ πρὸς τὰ ἔξωθεν περιστα- 
τικῶς ἐπισυμθαίνοντα, χαὶ τὰ δοκοῦντα παραλόγως 
(ἰγνεσθαι- ὥστε χαὶ λέγειν ἐφ᾽ ἐχάστοις τῶν συμπι- 

826 πτόντων᾽ « Ταῦτα τοιαῦτ᾽ ἐστὶ, ταῦτα εἰωθότα ἐστίν. » 
Ὅπερ ἐμοὶ ἐδόκει ἀπόφθεγμα μνήμης ἄξιον εἶναι, καὶ 
τῆς τοῦ φιλοσόφου μεγαλοψυχίας ἱχανὸν τεχμήριον. 
Καὶ τὸν θυμὸν δὲ, καθ᾽ ὅσον οἷόν τε ἦν, ἐκόλαζεν, ὥστε 
ἢ μὴ χινεῖσθαι τὸ παράπαν, ἢ μὴ τὴν λογικὴν εἶναι ψυ- 

40 χὴν τὴν συνοργιζομένην, ἑτέρου δὲ εἶναι τὸ ἀπροαίρετον, 
χαὶ τοῦτο δὲ. ὀλίγον χαὶ ἀσθενές. ᾿Αφροδισίω» δὲ αὐτῷ 
φυσιχῶν μετῆν, ὅσον, οἶμαι, μέχρι φαντασίας χωρεῖν, 
προπετοῦς χαὶ ταύτης. 

ΧΧΙ. Καὶ οὕτως ἐκ πάντων ἑαυτὴν συνάγουσα χαὶ 
45 ἀθροίζουσα πρὸς ἑαυτὴν ἣ τοῦ μαχαρίου ἀνδρὸς ψυχὴ, 

ἀφίστατο σχεδὸν τοῦ σώματος, ἔτι ὑπ᾽ αὐτοῦ κατέχεσθαι 
δοχοῦσα. Ἦν γὰρ αὐτῇ τὸ φρονεῖν, οὐχέτι, οἷον τὸ πο- 
λιτιχὸν, τὸ πράττειν εὖ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ ἄλλως 
ἔχειν, αὐτὸ δὲ χαθ᾽ αὑτὸ εἰλικρινὲς τὸ νοεῖν, χαὶ τὸ πρὸς 

δ0 ἑαυτὴν ἐστράφθαι, μηδαμοῦ δὲ συνδοξάζειν τῷ σώματι 
τὸ δὲ σωφρονεῖν, τὸ μὴ συγγίγνεσθαι τῷ χείρονι, μηδὲ 
μετριοπαθεῖν, πάντη δὲ χαὶ πάντως ἀπαθεῖν " ἀνδρίζε-. 
σθαι δὲ, τὸ μὴ φοθεῖσθαι αὐτὴν ἀφισταμένην τοῦ σώ- 
ματος" λόγου δὲ χαὶ νοῦ ἡγουμένων ἐν αὐτῷ, τῶν δὲ 

ΥἹΤΙῈ ῬΠΊΟΒΟΡΗ͂. 
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δοπίϊυπι ἱπϑίσηίογδ (δδίδ βεουπάυ εὐ͵υϑα06 ρα ίγίδο πιογοπι 

βδογιἢς 8 6 ραγορογὶξ, δ χ Πΐθ δοὴ τι ρ] ΓΙ 6 οἱ ἐορ6- 

γἰξ οσοδδίομομι δυΐ ἱπίοιρογδη 88, βοά ργθοϑηι δδβίυδγυμα 

οἱ Πγπόγυτ δία δἰ], ἀδοἸαγδηΐ ἱρβίυ5 ΠΥ π)ηΐ, αυὶ 

ΠΟ ἰδ 0} Π} ΘΟΥ 4008 ατγεοοὶ νϑηογδηΐυνῦ ᾿ἰδυὰδϑ8 οοπί(ἰ- 

πρηΐ, δοα οἰΐδπι) Μίδγῃδπι, Οδζϑιη σοϊο γδηΐξ, οἱ “δου ]ᾶ- 

Ρίυμ Ποοηίυο!υπὶ Αβοδ]οηΐίοη, οἱ ΤΙ γδηάγί θη 8} 0π|, ΖΌΘΩΙ 

ἀδυπὶ ΑΓα68 Πηϑρῃἃ γοπογδίοη ργοβοαυυπίυγ, οἱ δἰ ἀ6 πὶ 

4185 ΟΟἸ ἔπγ ΡΝ 8, ἃ. ἀδηΐαι6 8108 οἴηη68. ἘΠΟΘΠΐτ πος ογδῖ 

1} γα! ὰρ (δι ἶαγα, αἱ ΒΘηροΓ ἀϊοογοῖ το] οἰ οβίϑϑἰ 0.8 116 

Υἷγ ἄβοογα ρΠΠΠΟΒΟρ πὶ, Ποὴ ἀπΐυ8 ου͵υϑάδηι οἰ νἱ(δ[15 ΠΘαι6 

οογίαγυτῃ ἰδηΐηλ δοηίΐαι ἰηβιϊ υἱογυ πη ἂς τα ΟυΓΆΠῚ 

ΈΓοΓθ, 56ἀ 6886 ἴῃ πη] γ γβὰ πὰ ἰο(ΐυ5 πηυπαϊΐ βδογογαπι δηιἰ - 

δ({{6π|. 5'ς ᾿ἴδαυθ ρυΓ5 οἱ βδῃοίυβ ογαΐ, φυδηίυτη δὰ ἰδ ρ6- 

τη ϊίδιῃ δι] ηοῖ. 

ΧΧ. Βοϊογοδ δυΐθπ) ἀθο! παρδί, Οιοἀϑὶ φυδηάο δοοίἀ βθοηΐ, 

Ἰοηἰίογ ρεγίογεραϊ,, δοαυς τιϊηυεὈδὶ 6086, φυοά πο ἰἠ οἰΐδηι, 

αυοα οβ86εΐ ἴῃ 86 ορξίπη!πη, δἰπηι}! ἀο]ογίθυ8 δἰποογοίυγ. 

Αἰἰπικὶ (ογ ἰυἀΐποη ἱπ ἢιἷ8 ρΟΒίΓΟ 18 ΤΟΥ δα (8 οςίε πα. 

Ουυη} δηΐπ 60 ργοπογΓοίυγ, ἰογααογοίυγαιιο σταν ββ Πγ}8 ΟΓῸ - 

οἶδ! θυ5, ἀορο!]ογα ἰδηΐοβ ἀ0]ογο8 οοπμδ))δίυγ. ΟὐδιηοῦΓγοι 

820 6 Ἰυθοθαί Π05 ΠΥΠΊΠο8 ἀΐοέγα, 40] αυυπὶ ἀἰοο δηίυγ Οἴ- 

ὨΪΏΟ ΓΟ} 5810 ἀ0] οΓἶβ ογαΐ οἱ δοάδίϊ ; ᾳυοάᾳυδ τηδρὶδ ΠηΐΓΌΠὶ 

ἐδὲ, πιδηνίηθγαΐ δϑογυ τ 406 δυάϊευδαί, φυδηηνίβ ΟὈἢ ἔυ8 οπι- 

πἰυϊη Ρ6Π6 ΓΟΓΌΠΙ ἢ Π]ΔΠΑΓΊΏ), ΓΟΒΟΪ υ[[0Π6 Θογρογίβ ἰησγᾶ- 

γνοβορηία. Νο8 δπίῃ) αυθ) ἀΐοογα οορίβδδηγι8, {16 δυρρίοδαὶ 

γπηο8, οἱ ΟΥΡΠ οἱ οδγπηΐηᾶ οομηρίυζδ; η8π) 866 ΒΟΠηυη- 

αύυδηι ργϑοηΐοδ γοοϊδθδηγυδ. ΝΟ Ο γοῖο ἰδηίΐυπι ἰῃ τ)Δ}}5 ΘοΓ- 

Ρογίβ ρογίδγθηαίβ ἰδπὶ σοηϑίδη8 ογδί, δοὰ δ πο τγυ}}0 ΠιΔΡ]8 

ἴῃ ᾿νἰ8, 4υδ οχίγίηβθουβ ἰπίογίηΐἷδ Ομ ἰροθδηξ, 4 αυθ 

γἱ ΘΟ δηΐΓ ργφῖοῦ ἐχϑροοίδιϊοηθηι ουὐθηΐγο, υἱ οἰἶἰδπὶ ἀ6 5)Π- 

συ} 58, 4085 δοοίαϊβοοηΐί, οἃ αἰοογεΐ, « Ηδο ἰΔ}}ἃ δυπί, 00Π- 

βυρίδ βυηΐ. » Οὐδ τ ῃ[ Υνἱἀο ρδίυγ ΠΟΘΙ ΟΓΔἢ 8 6896 βοηἰοη(ἰ2, 

οἱ ᾿ιυ͵)ὺ8 ΡΒΙ]Οδορίὶ δηϊπηὶ πιδρι υἀϊηΐα οΥἀθ 8 Δγβυπ]68- 

ἴα). Ιγᾶπὶ, αυδηίυπι ροδϑοΐ, ργο  ἰθοῦθδὶ, υἱ γεὰ} ΟΠ ΠΟ 

πο οοποϊίδγοίυν, τοὶ γϑίϊο 88|16) πο σοηβοηίγοΐ, δορά 

ργϑίοῦ τοϊυηίδίοπι δ᾽ [ογᾶ δηΐπηῶθ Γαι! οηἶ8 Οχρογα (δοι 88, 

πιοάΐος ἰδηηθὴ οἱ ον ίρῦ, οομῃηπηογογοίυς. Οὐυοα δὰ γοΠοΓο 

δι(ἰποῖ, 68 βοουπά πη) πδίιυγαπι υἱουαίαν, β6ἀ ἰ18 πἰπηίγιι) 

υἱ ἀοη υἱέγα ρῃδη(δδίδιη ργοοθάογοΐ,, θδιηαυθ ᾿οΥ δ᾽ 881. 

ΧΧΙ. {8 ὁχ ΟὨληΐ 08 ραγί 08 56 'ρδυπὶ ΟΟἸ σ6ῃ5 οἱ δὰ 5686 

τεροϊρίοη8 δηίηια θεδίΐ υἱγὶ, ἃ ὀόογρογθ φυοάἀδηγπηοάο ἀΐδ06-. 
ἀορθαῖ, ἀυϊῃ δάμιις οοὸ οομπίμογὶ υἱάθγοίυγ. [π 68 [ἱ δηΐ πὶ 

Ργυάοηςία, ποι υἱ οἰ ν 8, 4185 ὙοΓΒΔΙῸΓ ἴῃ ἰδ Ὀ626 δαιηϊ- 
εἰδίγδηαἶβ, 4128 ναὶ ΠοΟ τοὶ [10 πιο 86 ΌΘΓΘ μοδδυηΐ, 

860 ἰρβᾶ ΡοΓ 86 δβίποογα, ἰῇ οοηίθιρίδηο δο  ἰοαΐ,, 5616 ἰη 
86 ἰρ58η) οοηγογίθηάο, ποὺ υδρίαπι σΟηϑδὨ ΘΠ 0 οογροτὶί. 

Ευἱξ ἰῃ οἃ ἰοπηραγδηίία, αυοά πιᾶῖδ ποὴ δί(ἰηρογοῖ, οἱ π 

τηο!οογίίογ αυϊάδπη Δ οογοίγ, ἱπ|0Ὸ ργογβϑυβ ἃ Οἰηηὶθυ8 
αἴϊεοϊ δυ.5 ἰῦοΓ 6586ῖ. Ευἱξ ἀδηίᾳυα (ογιυ0.,. αυοὦ ΠΟΏ ΠΙΘ’ 
ἰυοτὶί βυυστ ἃ ΘοΥρογοὸ ἀϊϑοδδδιηι. μδίΐο Υ6ΓῸ οἱ ΠΙΘΠ8 4001] 
ἰη οὐ ρηποραίυπι οὈϊογεηϊ, (Δου ἐδῖ68 δυίοιη ἰπίδυογοΑ δὺ 

3Ι 
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᾿χειρόνων μηχέτι ἀντυτεινόντων χαθαρτιχῇ διχαιοσύνη 
χεχόσμητο αὐτοῦ ἢ σύμπασα ζωή. 

ΧΧΙΙ. Ἔχ δὴ τῆς τοιαύτης ἰδέας τῶν ἀρετῶν ἀλύπως 

χαὶ εὐηνίως χαὶ οἱονεὶ κατὰ βαθμόν τινα τελεστιχὸν προ- 
δ χόπτων, ἐπὶ τὰς μείζους καὶ ὑπὲρ ταύτας ἀνέτρεχε, φύσει 

τε δεξιᾷ χαὶ ἀγωγῇ ἐπιστημονιχῇ ποδηγετούμενος. Ἤδη 
γὰρ κεχαθᾶρμένος καὶ τῆς γενέσεως ὑπερανέχων, χαὶ 

τῶν ἐν αὐτῇ ναρθηκοφόρων ὑπερορῶν, περὶ τὰ πρῶτα 
ἐθάχχευε, καὶ αὐτόπτης ἐγίνετο τῶν ἐχεῖ μαχαρίων 
ὄντως θεαμάτων, οὐχ ἔτι μὲν διεξοδιχῶς χαὶ ἀποδειχτι- 
χῶς συλλογιζόμενος αὐτῶν τὴν ἐπιστήμην, ὥσπερ δὲ 
ὄψει, ἁπλαῖς ἐπιθδολαῖς τῆς νοερᾶς ἐνεργείας θεώμενος 

τὰ ἐν τῷ θείῳ νῷ παραδείγματα, καὶ ἀρετὴν προσλαμ- 
θάνων, ἣν οὐχ ἔτ᾽ ἄν τις φρόνησιν χυρίως ἐπονομάσειεν, 
σοφίαν δὲ μᾶλλον προσερεῖ, ἢ χαί τινὰ σεμνοτέραν ταύ- 
τῆς ἐπωνυμίαν, Κατὰ ταύτην δὴ ἐνεργῶν ὃ φιλόσοφος, 
πᾶσαν μὲν θεολογίαν ἑλληνιχήν τε χαὶ βαρθαριχὴν χαὶ 
τὴν μυθιχοῖς πλάσμασιν ἐπισχιαζομένην κατεῖδέ τε ῥα- 

δίως χαὶ τοῖς ἐθέλουσί τε χαὶ δυναμένοις συνέπεσθαι 

80 εἰς φῶς ἤγαγεν, ἐξηγούμενός τε πάντα ἐνθουσιαστιχώ- 
τερον, χαὶ εἰς συμφωνίαν ἄγων" πᾶσι δὲ τοῖς τῶν πα-- 
λαιοτέρων συγγράμμασιν ἐπεξιὼν, ὅσον μὲν ἦν παρ᾽ αὖ- 
τοῖς γόνιμον, τοῦτο μετ᾽ ἐπιχρίσεως εἰσεποιεῖτο, εἰ δέ 
τι ἀνεμιαῖον ηὕρισκε, τοῦτο πάντη ὡς μῶμον ἀπῳχο- 

35 νομεῖτο, τὰ δέ γε ὑπεναντίως ἔχοντα τοῖς χαλῶς τεθεῖσι 

μετὰ πολλῆς βασάνου ἀγωνιστιχῶς διήλεγχε,, ἔν τε 
ταῖς συνουσίαις δυνατῶς ἅμα χαὶ σαφῶς ἐπεξεργαζό- 

μενος ἕκαστα, χαὶ ἐν συγγράμμασιν ἅπαντα καταθαλ- 
λάιενος. Φιλοπονία γὰρ ἀμέτρῳ χρησάμενος, ἐξηγεῖτο 

80 τῆς αὐτῆς ἡμέρας πέντε, ὁτὲ δὲ χαὶ πλείους πράξεις, 

χαὶ ἔγραφε στίχους τὰ πολλὰ ἀμφὶ τοὺς ἑπταχοσίους. 
Συνεγίγνετό τε χαὶ τοῖς ἄλλοις φιλοσόφοις προϊὼν, χαὶ 
ἀγράφους ἑσπερινὰς πάλιν ἐποιεῖτο συνουσίας" χαὶ ταῦτα 

πάντα μετὰ τὴν νυχτερινὴν ἐκείνην χαὶ ἄγρυπνον θρη- 
σχκείαν, μετὰ τὸ προσχυνῆσαι ἥλιον ἀνίσχοντα μεσου-- 
ρανοῦντά τε χαὶ ἐπὶ δύσιν ἰόντα, 

ΧΧΙΊΙ. Πολλῶν δὲ καὶ αὐτὸς πατὴρ ἐγένετο δογμάτων, 
οὐ πρότερον ἐγνωσμένων, φυσιχῶν τε καὶ νοερῶν καὶ τῶν 
ἔτι θειοτέρων. Πρῶτος γὰρ οὗτος ἐπέστησεν, ὅτι γένος 

ἐστὶ ψυχῶν δυναμένων πολλὰ ἅμα εἴδη θεωρεῖν, ὃ δὴ 
χαὶ μέσον ἤδη εἰκότως ἐτίθετο τοῦ τε νοῦ τοῦ ἀθρόως 
χαὶ χατὰ μίαν ἐπιδολὴν ἅπαντα προνοοῦντος, χαὶ τῶν 
γαθ᾽ ἕν εἶδος τὴν μετάθασιν ποιουμένων ψυχῶν. ἼΕξε- 
στι δὲ τῷ βουλομένῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις αὐτοῦ γεννήμασιν 

45 ἐντυχεῖν, ἐπεξιόντι ταῖς ἐχείνου πραγματείαις, ( ἅπερ 
ἐν τῷ παρόντι λέγειν παρητησάμην, ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον 
μυηκύνῳ τὸν λόγον, ἐπεχδιηγούμενος ἕχαστα) " ὁ δὲ ἐν- 
τυγχάνων εἴσεται, ὡς χαὶ τὰ πρότερα ἀληθῇ πάντα 
περὶ αὐτοῦ ἱστόρηται, ἔτι δὲ μᾶλλον, εἴ τις εἶδεν αὐτὸν, 

80 ἐπέτυχέ τε τῆς ἐχείνου θέας, ἐξηγουμένου τε ἤχουσεν 
χαὶ διεξιόντος λόγους παγχάλους, Πλατώνειά τε χαὶ 

Σωκράτεια χατ᾽ ἐνιαυτὸν ἄγοντος. Οὐ γὰρ ἄνευ θείας 
ἐπιπνοίας ἐφαίνετο διαλέγεσθαι, χαὶ τὰ ταῖς νιφάδεσσιν 
ὄντως ἐοικότα ῥήματα προχέειν τοῦ σωφρονοῦντος ἐχεί- 
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ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΡΟΚΛΟΣ. 

ΠΟῚ ΔΠ1}}1:15 Ορροπογοηί ᾿υδ {8 ρα τ βοδηί!, υἱἵδ "15 οαυδα 

ογμᾶθαίυγ. 

ΧΧΙ!. ος φυοχυο νἱγίαἴπηι σοπογὸ δρδοίυΐο, ἀθεαυδ τοὸ- 
Ἰοβίία οἱ πιοάεγδίε, δὲ νϑυἱἱ ρος σγδάυπι ϑυπιε Πιγοῖς- 
Ουὐπηαυ8 ρῥρτγοργοβδι8 (εἰ θη5, δὰ υἱγίυ 65 πη χίπιδε οἱ ἐθπ- 
8 ΠῚ 581 Π185 δβδοθηάί, ἀιοδ υδι1.5 (οἰοἑδία Ὡδίθγαρ αἱ 

ἰηϑι υἱἱοηθ δὰ βαϊθηϊδη) οοπιρᾶγαίδ, 9381 ἰίδηαυο Ρυγρλίαςε 

ἀοί(αοδίυβααε οἱ πα(᾿ν} 818 5ι νἱοίογ, βδυδησα ἄδαυς δθεὲ» 
ΥΔῊΪ5 580 6 {188 {Π γΓοϊ ογὶβ ἃς ἰδοίδίογ θυ, ἱρδο δάνίδ εἰτς 
(ε!Ποἰἴον ροποίγαυϊ, οἱ οοηἰοηρίδίον δε 6ϑὲ τόσο μοδίο- 

τυ) φυῶ ΠΟ δυηΐ βροοϊδουϊογαπι; ποῦ διρ 5 ρεοξιὶς 

ἀἰδδογιδίϊοπίθυ8 διιΐ ἀοπιηοπδίγαί ἰοηΐηβ ἱπάΐρεπβ δὰ οοἱἢ- 
δοπάδηι δἰ δὶ [δι Γογυπι βο δ ἶᾶπι, βο, τους οουλοζιε 

ἰπἰαἰΐα,, δἰ ρ! οἱ δυ8 πποπίδὶὲς νὶβ οοπδίίθυς δροοΐδιι ὄχεα; 

ΡΙ γα πιθη 8 αἰνίπερ, οἱ δεδοουΐίαβ υἱγίαϊθπι, 4φυδαι Ὡδῆνυ 

Ργοργίο 58115 ργυἀθη[ἰδι ἀϊχογιέ, γοοϊ5 ξαρ οηἰϑα), δα κἡ 

αυοὰ 651 πΠοπηθη δἰἰυὰ πηδρίϑ γοπογδῦ 6. Αἀ εα᾽5 ργάσϑογι- 

Ῥίυπη ΟΡΟΓα 80 γὸ 'ρϑᾶ ρὲ] οϑορὶια8 οπληθην φυϊά θη ἐβοοίοσδπι 

Ογαοογυπι ὈΔΓΡΘΓΟΓΟΠΊ406, οἱ 4128 (Δθυϊάγιπ σοπιεοσηί 

δαυτηθγδία οβί, (Δοῖ]6 ρεγβρεοχὶΐξ, οἱ ἴῃ ὕὑδυπ Θογώεα αὶ το- 

ἰυπί εἰ ροδδιιμὶ 8586 4ιΐ, ἱῃ ΟἸΑγίβϑίπηᾶ 06 Ροβυΐῖ. δίπριυ 

γοΓῸ αἰνίηΐυβ ἰπἰογργοίδίυβ, οοἰδηἀθηϑχας ἰμΐογ 1}18 οοηςθα- 

810), ΟΠ Πἶ 115 Δ ἸαὈΪΟΓΌΠ) δογ ρ ἰ8 ρεγυθϑίισαίίβ, χυϊοηυδὶ 

ἴῃ {||8 σοπυΐηὶ βδροῦίβ φοῃμθγδ 4 }6 ὁοηβοηδα ΘΟμηρεοβδίατη 

οἰ πα  , ἤθη 5ἰη6 ᾿ἀϊεῖο δάϑεϊν!ξ ; δὶ φυϊὰ νοπίοβυῃ, οἱ τὰ. 

ΠὺΠ| Γρογίβεοί, δᾶ ομηῃίπο γοθοὶΐ, υἱροία νἱ(ϊοϑ8 ; ᾳιπρηυὸ 

γραία μοϑβί(ἷἰς δάγεγβα (γοπία οσσυγγογοηΐ, ᾿ς αἰ Π δῆς ἴῃ. 

δυο Θχαπκῖπα (ογίϊ(ογ σοηγο}}}ξ, οἴ ἰῃ οοηνθη θεῖ ὀστοῖς 

51} εἴ ρεγβρίουθ φυθαυθ ἰγδοίδηβ, οἵ ἰη [ἰδ γὶ5 οσςίδ ὠρ.- 

ΒΟΥ θ6η8. Ὑἱγ 6ηΪ πὶ δὰ πηΐγδου! αι ἰαογοσῦβ ΠΠῸ σερμα ἀϊν 

΄υΐπδ8, ἰηἰογά απ οἰἶδπὶ ΡΙΓ65 ἰοοϊοΠ68 δβο! νὶΐ,, βογίμεδὶ 

οἰΐδιπι ρὶετγἰ πᾶ, 84] δοριἱσοπίογυπι 5θο ρα τογϑύηπιὶ τη υ- 

ἀΐηθηι. Αἀ 4105 ργίεγρα ρἢ]Οϑορ 05 οοηγθη, δογαμοοο 

σοπδιοίϊπο 905 65, οἱ ἰΐογαπη τοορογίϊ ηο5 οαρίτ5 εηα ἐπ πες 

οοὐϊοθγανὶξ, οθ558η5 ἃ ἰδθογο δογ Βοπάϊ; οἱ ἴδε φηϊάδη υηἱ- 

γογβἃ Ἔχβοουΐίυ 6ϑὲ ἰΐᾶ, υἱ ἢθς ἀ608 ἀ6 ποοία φυοχζθα οοἷογο 

σορβδᾶγοῖ οχβοϊηηὶς, 80] 86 ΟΥΘΩΓ, ουϊπιπδηιὶ οἱ οσοϊάοπίὶ 

δδϑίυ 8 βυρρ!εδτοῖ. 

ΧΧΊΠ. ΡΙυγίυπι ρΙδοϊΟΓΌΠ) ἴρ86 ργί πη} δυσίογ Ἔχ ϑΠ{1, 1» 

δηία {ΠΠῸ ἢ δηλ ηὶ ἰῃ πηοηΐθιη τοπογδηΐ, ἰᾶπ| ἰπ γοῦδ Π2- 

[ΓΔ }10115 αυδῆ ἱπί6}]6 οἰ} 1δι.5 δ αἰν᾽ πἰογίυδ. Ῥγίμγες 116 

ἀοοιξ, 6556 ροεηυβιοαάδπι δηϊπιᾶγυπ) ρο οἴ πὶ (δου λίδις 

Ὀἴθγοβ δίπλε! δροοῖθ8 οοπίοιρμδηάϊ, φυοὰ πηράϊ!π) όσα 

ροϑυἑ ΠΟῚ δἰπθ υδγὶ δ πα ἢ ἀϊη 6 πίον τηοπίθε ςοδίοεπι 

δίφιια ὑπὸ γοϊυξἱ Ἰηϊαι! οὔγηΐα ἱπ 61} σοί, οἱ δαίσοδι 

ΨΟΓΒΒ ὑπ 080) δρμθοίοιη ἰδηΐίυη) δείδιηῃ αἀἰϊγίμρεγθ υδδροῖος. 

Οὐυοάϑὶ φυοπὶ ἰυνδί δογρία ἐΠ}05 ρογοιγγογε, οῶσο ρμίυγα 

ἀοριμδία 1} ροου]ατγία οἴεηάογο ᾿ἰοοὈδ, φυδ ορὸ φαίάδοι 

ἾΔΠ| ΓΟΟΘΏΒΟΓΟ γροίογῃἶοὶ, Π6 δἰησιΐα ρογϑοουΐαβ ηἰπγὲς ἰο 

Ἰοησυπὶ ργοάμοογοπ) ογαίίοηοιῃΒ. Ουἱ τοῖο {18 αι ἀϊιὶ 

δογίρίδ Ἵνοϊνοί, (δοῖ α βϑθηι οὶ, οἰΐδπ) δᾶ, φυδὲ ξκυρεζίας 6ὁ 

60 ΠΑΓΓΑν  Πλι18, ὙΟΓΙ 55: Π}ἃ 6556 ΟἸΏΠίΔ, τ Π}10 δυο πιδοὶς, 

δὶ 418 ἰρδιπ) πουϊΐ δὸ ἀθ ἰδοὶα υἱάϊί, δυάί τι 406 ἰπίόγγτο- 

ἰδηίοι οἱ νδοδηίθῃ ργερδίδη ἰδοὶηγβ αἰβϑοείδι οοΐξος, ΡΙδίο- 

πίοδαια οἱ δοογαίίοα ἀοσπιδία ἀπηυΐβ 56 }10}}5 μογβοχυρφηὶἊπι. 

Νοηυδ ἀἰνίηδε ἱηδρί γα ἰοηἷβ Ἔχραγδ [(υ͵886 υἱδοίωγ ; Ξϑρίεη!ν- 



ΜΑΆΙ͂ΝΙ ΡΒΟΟΙ5 ΧΧΙ͂Ν. ΧΧΥ. ΧΧΥ͂Ι. 

νου στόματος. Μαρμαρυγῆς γάρ τινος ἐδόχει τὰ ὄμματα 
αὐτοῦ πληροῦσθαι, χαὶ τὸ ἄλλο πρόσωπον ἐλλάμψεως 

θείας μετεῖχεν. Ποτὲ γοῦν τις αὐτῷ παραγενόμενος 
ἐξηγουμένῳ ἀνὴρ τῶν ἐπιφανῶν ἐν τῇ πολιτεία, ἀψευ- 

δ δὴς χαὶ ἄλλως αἰδοῖος ( Ρουφῖνος αὐτῷ ὄνομα). φῶς 
εἴδε περιθέον τὴν αὐτοῦ κεφαλήν. Ὡς δὲ πέρας ἐπέθηχε 
τῇ αὑτοῦ ἐξηγήσει, ἀναστὰς ὃ ἱΡουφῖνος προσεχύνησέ 
τε αὐτὸν χαὶ τὰ τῆς θείας ἐκείνης ὄψεως ὀμνὺς ἀπήγ- 
γελλεν. Οὗτος δὲ αὐτῷ ὁ ἱῬουφῖνος καὶ χρνσίον ἱκανὸν 

τηνιχαῦτα προσήγαγεν μετὰ τὴν περίστασιν χαὶ τὴν ἐκ 
τῆς Ἀσίας ἐπάνοδον. Ὁ δὲ χαὶ πρὸς τοῦτο ὑπεροπτι- 
χῶς ἔσχε χαὶ οὐδαυιῶξ εἵλετο δέξασθαι. 

ΧΧΙΨΥ͂. Ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόθεσιν ἐπανίωμεν. 
Τὰ περὶ τῆς θεωρητικῆς αὐτοῦ σοφίας εἰ καὶ μὴ ἱκανῶς 

[6 ἤδη προϊστορήσαντες, ἕπεται δὴ λέγειν τίς ἧ σύστοιχος 

δικαιοσύνη τῷ τοιούτῳ γένει τῶν ἀρετῶν. Οὐχ ἔτι γὰρ 
αὕτν, ἐν πλήθει μερῶν, ὥσπερ ἐχεῖναι αἵ πρὸ ταύτης, 
οὐδὲ ἐν διολογίᾳ ἄλλου πρὸς ἄλλο, ἐν οἰχειοπραγίᾳ δὲ 
οὐδὲν ἧττον χαὶ αὐτὴ ἀφορισθήσεται χαθ᾽ αὑτὴν χαὶ 

30 μόνης τῆς λογιχῇῆς ψυχῆς. Οἰχεῖον δὲ αὐτῇ οὐδὲν ἕτερον 
ἢ τὸ πρὸς νοῦν χαὶ Θεὸν ἐνεργεῖν, ὅπερ χαὶ διαφερόντως 
ὃ φιλόσοφος ἔπραττεν. Καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν μεθημερινῶν 
πόνων μόγις σχψολάσας χαὶ ὕπνῳ ποτὲ τὸ σῶμα ἐπιτρέ- 
ψας, ἴσως μὲν οὐδὲ τότε ἔξω ἦν τοῦ νοεῖν. Ὅμως δ᾽ οὖν 

85 ἐπειδὴ ταχέως καὶ τοῦτον ἀπεσείετο ὡς ἀργίαν τινὰ τῆς 

ψυχῆς, καὶ οὔπω χαιρὸς ἐκάλει τῶν εὐχῶν, διὰ τὸ μὴ 
πολὺ παρωχηκχέναι τῆς νυχτὸς, αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ 
ἐπὶ χλίνης ὧν, ἢ ὕμνους ἐποίει ἢ τὰ δόγματα ἐξετά-- 
ζων ηὔρισχε, καὶ ἐξανιστάμενος ἀεθ᾽ ἡμέραν ἀπεγρά- 

40 φετο. " 
ΧΧΥ͂. Σωφροσύνην δὲ τὴν ταύταις ἀνταχολουθοῦσαν 

εἶχεν ἑπομένην. Αὕτη δὲ ἐστὶν ἥ εἴσω πρὸς νοῦν στροφὴ 
τῆς ψυχῆς, πρὸς δὲ τὰ ἄλλα πάντα ἀνέπαφος χαὶ ἀπε- 
ρίσπαστος διάθεσις. ᾿Ἀινδρίαν δὲ τὴν ξυνέριθον τελείως 

36 προὐξαάλλετο, τὴν ἀπάθειαν τοῦ πρὸς ὃ ἔῤλεπε ζηλώ- 
σας, ἀπαθοῦς ὄντος ἐχείνου τὴν φύσιν, χαὶ ὅλως ζῶν, 
κατὰ Πλωτῖνον, οὐχὶ τὸν ἀνθρώπου βίον τὸν τοῦ ἀγα- 
θοῦ, ὃν ἀξιοῖ ἣ πολιτικὴ ἀρετὴ διαζῆν, ἀλλὰ τοῦτον 
μὲν χαταλιπὼν, ἕτερον δὲ ἀλλαξάμενος τὸν τῶν θεῶν " 

40 πρὸς γὰρ τούτους αὐτῷ, οὐ πρὸς ἀνθρώπους ἀγαθοὺς 
ἣ δυοίωσις. 

ΧΧΥΙ. Καὶ τοιαύταις μὲν ἀρεταῖς συνεδίω ἔτι συσχο- 
λάζων τῷ φιλοσόφῳ Συριανῷ, καὶ τὰς τῶν ἀρχαιοτέρων 
ἐπεξιὼν πραγματείας " τῆς δὲ Ὀρφιχῆς χαὶ Χαλδαϊχῆς 

45 θεολογίας στοιχεῖα ἄττα χαὶ οἱονεὶ σπέρματα παρὰ 
τοῦ διδασκάλου λαδὼν, διὰ τὸ μὴ φθῆναι χαὶ ἐν τοῖς 
ἔπεσιν αὐτῷ συγγενέσθαι (προέθετο μὲν γὰρ ἐξηγήσα- 
σθαι αὐτῷ τε χαὶ τῷ ἐχ τῆς Συρίας φιλοσόφῳ χαὶ δια- 

δόμῳ Δομνίνῳ θάτερα τούτων, ἦτοι τὰ Ὀρφέως ἣ τὰ 
50 λόγια, καὶ αἵρεσιν αὐτοῖς προὔτεινε τῶν ἑτέρων ἐπειδὴ 

δὲ οὐ συνήχθησαν, οὐδὲ τὰ αὐτὰ εἵλοντο ἀμφότεροι, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν τὰ Ὀρφέως, ὃ δὲ ἡμέτερος τὰ λόγια, 
τοῦτό τε αὐτὸ διεχώλυσεν χαὶ τὸ μὴ πολὺν ἐπιδιῶναι 
χρόνον τὸν μέγαν Συριανὸν), λαῤὼν δ᾽ οὖν, ὡς εἴρηται, 
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δἷπιο Θπΐη ἐχ ογὸ υϑυΐϑ Ῥγοίυ δα πὰ οδη ἀ βδἰ Πιδα δὲ 

οοὨ(οΓ δε πιδ ηἰνὶ, [ἰδ υἱ δρ᾿εηάοτα οοὐ]! (υἱξογο νυἱάογοηίυτγ, 

οἱ γοϊ χυτὰ εὐυδ νυ]ίυς αἰ νίδ ᾿008 γοϑριοπάδγοί, Ηΐπο Ζημπὶ 

εἱ ἀοορδίὶ δἰφυδηάο εἰ ἰηἰογργοῖδηί ευρογτοηϊεεοί τἱγ πιδρηί 

ἴω ΓΕΡΌΙοδ ποιηίπἰβ Βυϊηι8, νοὶ 8.18 σἰτπιἀϊοβι8 οἱ δοχυΐ 

ἀἰξηπβ νομογδίίομα, οδρυΐ Ργοοὶὶ Ἰυπιΐῖπα οἰγουπιίαπάϊ βοηδίὶ. 

Ουυμηᾳᾳὁ ρ]]οδορίιυδ ἤποα; ἰπἰογργαίδιϊοηὶ ἐπιμοερυΐπ5οῖ, Επ|» 

βπυδ δββυγρθη8 εἰπὶ δἀογαυῖί, ἀἰνίηδαυ 4υᾶπι οὔθογνανό- 

Γαῖ Υἱδίοιῃ 5 ἰ6ϑιἱπηοηΐυ πὰ υγαΐαπι ἱροὶ ρογηΐ δι. ΑὉ οοάδπι 

ΒἈυΐπο ΡΙαγίμηυπη δυτγὶ οἱ ἰυης οὐ]δίυηι ὁδί, αυυπὶ ἤηϊο Ρ6}}} 

Ρογίουϊο ἐχ Αδίαᾶ γϑυθγδυ8 [ι͵886. Ὑγογυῦι Ῥγοοὶι5 μου 

φυοσῦθ τυ η1}8 δργΓουΐξ,, ἡραὺς α}}8 γαϊΐοης το] υἱἱ Γοοΐρο ΓΘ. 

ΧΧΙΥ͂. δ6α υἱ δὰ 68 408 πΠοδί5 ἰηἰ{Ἰο ργοροθυΐηιυδ γευογίδ- 

ἴηυγ, ροϑίαυδη ἀ6 σοπίοπμιρίαἰἑνἃ ρ}}}]ΟΒοΟρ! βαρ οηςίδ,, εἰεὶ 

ῥδγυτὴ ῥγὸ ἀϊχηϊίαἰο, ἀἰδοογυἑ πη 8, ΠΟηϑο΄υ6η8 6δὲ υἱ ͵8Π) 

φυοηι6 ἀϊοδηϊυ5 46 ᾿υβι} 8, φυῶ δὰ ἰος υἱγίυ! πὶ σόηι8 

Ρογιϊποῖ, ΝΘ δηΐπὶ ἢδο δἰ ον, υἱΐ 1125 ἀ6 φυΐθα8 δηΐοα 

αἰχίπηυϑ, ἰῃ ἀϊείγ θυ οη6 δυΐ φγοροτγίίομα τογδδίυγ; βορὰ, 

40}π} ργορτὶϊ δἰἑ τηυπογὶβ δοίϊο, Ποη πίη 0}8 οἱ ἱρβᾶ ρὸῦ 86 ἀ6- 

δηϊείυνγ οἷ 501}119 6586 ΓΔΙΪΟΠΔ 8 ΔηΪ πη. 501 6π| οπἰπ {11} ργο- 

ργίαπιΊ οδὲ δὰ τηοπίοτη οἱ Ποῦπι δοίϊηθ8 δίησυΐδθ υπΐοῦ 

ΓΟίογγα ; αυοά δχί πλΐδ ργογδιιβ γαίΐομθ ΡΠ οδορθι (δοὶ886 

ἰπ.ο6}} γ. Εἰδηΐπι Υἱχ ἃ ἀϊαγηΐδ ἰδροτί θυ 5 γοαυΐθϑϑοηδ 

ΒΟΠΠΠΟΘΌ6 ΟΟΓΡΙ8 γοἢ ἰθηϑ, δς (ογῖα πὸ ἔυπι ιίήοη), νδολυὶ 

ἃ τηρα  δηο οἱ οοπίοιρίδηο. Οογία δοπὴο 4υδπὶ πηδίῃγ- 

γίαα, νου φυοάδη) Δηΐ πιδῈ ἰοΓροΓγὸ, ὀχευβ80, φαυτ Ὠοπύσηι 

ἰρδῦπη νοοδγοὶ ργθοδίοηυτ ἰθρυ.5, αυοὰ ΠΟΙ τη 9η8 Ρ8Γ5 

ποοίίδ ΘΙ 68 ογδὶ, βου δίχυο ἰῃ ἰεςίο γρουπιῦοηβ νοὶ ὮγΠ}» 

πο6 οομῃηροϑυϊί, γε] ἀορηηδίδ Ἔχδηγίπδυ! οἱ γἰπλδίυδ 6δὲ, 406) 

ΒΙΓΩΘΙΒ Ἰηἰογά ει ἰγδα αὶ! ΠΟ γίβ. 

ΧΧΥΎ. δ᾽ π}}}} γαιο6 ἰοπηρογδηζίδη) αυοαῦθ ᾿ιἶδο6 νἱγία ἱ- 
θυ ΔΠΠη6ῃη Θεὲ ςοῃδοοίδίυβ, 4088 Ποη δ 51 ἰΠ ΔΗ Π)88 δὰ Πγ6η- 
ἰοῖ ΟΟΠΥΘΓΒίΟΙΘ, 8118 διιίθεη γοθυ5 αυϊθυδοιηαῦο η6ο ἰδηρὶ 
86 Π60 πιογοεὶ ραίυγ. Ὠδηΐχυο ρογίοοϊδ αυδάδηι Γαἰΐοη6 δι - 
Ἰυηχ βοσίδηη (οΥ υ ἴ Π6 π}., 80 )Πλ8 Ορο δάϑρίγδηβ δὰ 1} 81} 
"ἰθογίδίοπι, χυῶ ἱξπογδῖ ΟἹ Π68 ρϑδβϑίοπος, συδη)αυδ Οὔβαγ- 
γαυἱί ἡδίυγδ ἰΠ 6856 οἱ αιιδπ οΟὨ (ΟΠ ρΙΔΌΔίΌΓ πιοηιΐ αἰ νίηδδ : 
δίψῃ 8460 ΡῈΓ οπιηΐδ ποη Ποηηἰπἰβ αιϑηϊπη)ν δ ὨγοὈὶ Υἱίδηι 
ἀορί!, δὰ ᾳύδηι, υἱ δἷἱξ Ῥ]οιίπιβ, οἰΐδια υἱγίυ 68 ΡΟ] ἰ 28 
ἀοάυςσογα ροδουμ, νογυπι, Ὦδο ἰοΠβ6 ροδί 86 γο οἶδ, 68Π| 
οὐ δἰία φιιδάδηι Π᾿Δαυς ἰοηρο ρογίθεϊογο ἀθογυπι ἱπηπηογ- 
ἰδ αἱ ρμογπλυδγο ἀρρΓθ55:18 οϑὲ ; [8 δηΐπη, ὨΘΠ ἰοπι θυ 9 
υἱγίυΐο ργιρ118., δἰ} }8 ουδάθγα ροβίϊο δὶ, 

ΧΧΥΊ. 6.88 ροῦγὸ υἱγίυ θβ ͵ 8π δἰ δὲ (δην ᾶγοα το αἰ ϊΐ, 

αυυπὶ οἰἰδημηυμ [Γοαυδηίδγοὶ ρἢἰοδορί,υπι! ΘΓ δηυτη, 00Π|- 

τηρηἰδείοβαυοσ νοΐογυπ ονοϊγογοῖ δίαᾳυδ ρούδουδγοίγ. ΟἿ. 

Ρἰΐοῦο Υοσὸ οἱ Οἱ] ἀδίοδ {Πϑοϊορία οχίσυδ φυδούδιῃ οἰοπηοπία 

δου υἱἱ βοιηδ Ὀἱδἰ! ὁχ ογὰ ργδοορίογίβ, αυΐδ ἱρ5ὶ ἱπίοσγυηι 

δυὰ (1 ΟΥρ οὶ οδτἷδᾶ τηδαὶδίγυῃι ἰπἰογργοίδηίοπι διι500}}- 

ἴαγο. ϑυγίδηυϑ δηἷπὶ Ῥγοοὶὸ οἱ ομπμηίΐπο, ηυἱ ϑυγυδ ηδίίοηο 

ΡΠ οβορίνυ8 δο ϑγγίδηὶ [ἰδ πὶ ροδίδϑ δυσοδύδου [υἱΐ, αἰ ἰγμΓ8 

86 Πογιπλ, νοὶ Ογρι ἰοᾶ νοὶ ογδειιΐα,, οι ροϑίγυη, ΟΡίΪΟΠ6 

115 γο!!οΐδ, γοοορεγαΐῖ. Αἱ οπίπη δὲ ἀιὸ πη! π16 ἱπίοῦ δ6 ἰῷ 

οἰϊροηάο οοπερίγδγαπί : Ὠοπιηίηιϊ!5 οηΐ ἢ ΟΓΡ οὶ οδγηλὶῃᾶ δἰ Ὁ 

Ρνυείυ8 ογδοιῖδ ὀχροηὶ πιδἰοραΐ; αυοά ἰΔηγθῃ ἰρϑι}) ρφγ- 

Γδοΐτπι πηϊηἰ 6 δαὶ, αι που ἀΐι ροδίθα ἰῺ υἱνὶδ δ} ρ ΓΟ 356 

41. 
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παρὰ τοῦ χαθηγεμόνος τὰς ἀφορμὰς, χαὶ μετ᾽ ἐχεῖνον 
τοῖς τε εἰς Ὀρφέα αὐτοῦ ὑπομνήμασιν ἐπιμελῶς ἐν- 

τυγχάνων, χαὶ τοῖς Πορφυρίον χαὶ ᾿Ιαμόλίχου μυρίοις 
ὅσοις εἰς τὰ λόγια χαὶ τὰ σύστοιχα τῶν Χαλδαίων συγ- 

ὃ γράμματα, αὐτοῖς τε τοῖς θείοις λογίοις ἐντρεφόμενος, 
ἐπὶ τὰς ἀκροτάτας τῶν ἀρετῶν, ὡς πρὸς ἀνθρωπίνην 

ψυχὴν, ἀνέδραμεν, ἃς ὃ ἔνθους Ἰάμὄλιχος ὑπερφυῶς 
θεουργιχὰς ἀπεχάλεσεν. Καὶ τὰς τῶν πρὸ αὐτοῦ φι- 
λοσόφων ἐξηγήσεις συνελὼν μετὰ τῆς προσηκούσης 

10 ἐκιχρίσεως ἐξεπόνησεν, τάς τε ἄλλας Χαλδαϊχὰς ὗπο- 

θέσεις χαὶ τὰ μέγιστα τῶν ὑπομνημάτων εἰς τὰ θεο- 
παράδοτα λόγια χατεῤάλετο, ἐν πέντε ὅλοις ἔτεσιν 
αὐτὰ συμπληρώσας" ἐφ᾽ οἷς χαὶ τὸ θεῖον ἐχεῖνο ἐνύπνιον 

ἐθεάσατο. ᾿Εδόχει γάρ οἱ προαγορεύειν ὄναρ ὃ μέγας 
15 Πλούταρχος, ὡς τοσοῦτον ἀριθμὸν ἐτῶν ζήσεται, 

ὁπόσος τίς ἐστιν καὶ ὃ τῶν τετράδων τῶν εἰς τὰ λόγια 

αὐτῷ συγχειμένων. ᾿Αριθαήσας δὲ αὐτὰς, ηὔρισχεν 
ἑθδομήκοντα οὔσας. “Ὅτι δὲ θεῖον ἦν τὸ ὄνειρον, 
ἐμήνυσεν ἣ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βίου ἔχθασις. δίω 

30 μὲν γὰρ, ὡς καὶ ἔμπροσθεν εἴπομεν, πέντε ἔτη ἐπὶ 
τοῖς ἑόδομήχοντα, τὰ δὲ πέντε οὐχ ἔτι ἐρρωμένως. 
Ὑπὸ γὰρ τῆς σχληροτέρας ἐχείνης χαὶ ἀνυποίστου 
διαίτης χαὶ τῶν πυχνῶν περιχυμάτων χαὶ τῶν ὁμοίων 

διαχαρτερήσεων χαταπονηθὲν τὸ εὖ πεφυχὸς αὐτῷ 
38 σῶμα, ἤρξατο καρεῖσθαι μετὰ τὸ ἑδδομηκχοστὸν ἔτος, 

ὥστε καὶ ἐνδεέστερον διαχεῖσθαι πρὸς πάσας τὰς ἐνερ- 
γείας, Ηὔχετο μὲν γὰρ καὶ οὕτως ἔχων, καὶ ὕμνους 
ἐποίει, χαὶ ἔγραφέν τινα, χαὶ ἑταίροις συνεγίγνετο, 
πάντα δὴ ἐπὶ τὸ ἀσθενέστερον πράττων: ὅθεν χαὶ 

30 μεμνημένος τοῦ ὀνείρου ἐθαύμαζεν, χαὶ ἔλεγεν ἔχά- 
στοτε, ἑόδομήκοντα μόνα ἔτη βεδιωχέναι. Οὕτω δὲ 
ἀσθενῶς αὐτὸν ἔχοντα, προθυμότερον ἐποίει μάλιστα 
περὶ τὰς ἐξηγήσεις “Ἡγίας ὁ νέος, δείγματα γέρων καὶ 

ἐχ μειραχίου ἐναργῇ πασῶν τῶν προγονικῶν ἀρετῶν 
86 χαὶ τῆς ἀπὸ Σόλωνος χρυσῆς ὄντως τοῦ γένους σειρᾶς. 

Συνεγίγνετο οὖν αὐτῷ ἐπιμελῶς ἔν τε τοῖς Πλατωνι-- 
χοῖς χαὶ ταῖς ἄλλαις θεολογίαι. Καὶ γραμμὰς δὲ 
αὐτῷ ὁ γέρων παρεδίδου, χαὶ σφόδρα εὐφρκίνετο, δρῶν 
τὸν παῖδα κατὰ πῆχυν ἐπιδιδόντα πρὸς ἕχαστον τῶν 

40 ἀαθημάτων. Καὶ ἧ μὲν περὶ τὰ τῶν Χ αλδαίων αὐτοῦ 
παρασχευὴ ἀχροθιγῶς πως εἴρηται, 

ΧΧΥΙΙ. ᾿Αναγινώσχων δὲ ἐγώ ποτε παρ᾽ αὐτῷ τὰ Ὀρ- 
φέως, καὶ οὐ μόνον τὰ παρὰ τῷ Ἰαμόλίχῳ καὶ Συριανῷ 
ἀχούων ἐν ταῖς ἐξηγήσεσιν, ἀλλὰ πλείω τε ἅμα χαὶ 

45 προσφυέστερα τῇ θεολογίᾳ, ἤτησα τὸν φιλόσοφον μηδὲ 
τὴν τοιαύτην ἔνθεον ποίησιν ἀνεξήνητον ἐᾶσαι, ὑπο- 
μνηματίσασθαι δὲ χαὶ ταύτην ἐντελέστερον. ὋὉ δὲ 
ἔφασχεν προθυμηθῆναι μὲν πολλάχις γράψαι, χωλυ- 
θῆναι δὲ ἐναργῶς ἐχ τινῶν ἐνυπνίων. Αὐτὸν γὰρ 

ὃ0 ἔλεγεν θεάσασθαι τὸν διδάσχαλον, ἀπείργοντα αὐτὸν 
μετὰ ἀπειλῆς. Μηγανὴν οὖν ἐνταῦθα ἄλλην ἐπινοῶν, 
ἠξίωσα γὰρ παραγράφειν αὐτὸν τὰ ἀρέσχοντα τοῖς τοῦ 
διδασχάλου βιθλίοις " πεισθέντος δὲ τοῦ ἀγαθοειδεστά- 
του, χαὶ παραγράψαντος τοῖς μετώποις τῶν ὑπουνη- 

ΜΑΡΙΝΟΥ͂ ΠΡΟΚΛΟΣ, 

ἀοβὶϊε πιδρηῖς ἢἸῈ ϑγείδηυς. Π{8406 ρεΐίμλις, οἱ εἰ χίοπαι 

δ πἰηΐου 8 ἐχ ργεοορίοείβ ογα πδυκέϊ, δή ξεγέρίος ομπενίκα 

ἴῃ Οτγρίιθαιῃ σοΙηπηρηίδγοδ ΒΌΠΩΠ.2 ΟΠ) ΕἰΓΔ δεσδ 

Ῥοτγριιγγίίσυς δὸ ᾿δη)θίϊοεϊν! οορίοβὶβ ἰὰ ογϑει δ οἰ εὐασῦσ 

δογὶρίδ ΟἸναϊ ἀδοογυπ) ἰυουϊταϊοηϊθακ, ἔστ ὑρτὲς οεδίσία 

δϑϑίάυο ἱηπυίγυ5., φυδοίυῃ; μοινίπὶ ᾿ἰοοῖ,, ρεοίθεξ δὲ :ν 

8[᾿σ᾽ πὶ βυπιηδγαη) υἱγίυΐυπι, 4ι.85 ἀἰτίινς 1116 δ δοΣιέκικω 

Ργϑοίδγα ργογβυβ δα ἀνία ἐἰουγροδϑ εοϊεδὲ ἀρρεΐδοσο. ἔν 

Ροϑιἰοπίθυ5 ἰίδαια μἱ!οφορθοτγυπι, φυὶ ἀεϊδῖς οΌεει μόικο- 

δβεγδηίΐ, οὐ  ἰζοηὰὶβ ὨΟἢ 516 δχᾳιί βίο υάϊείο ἱπεεμάδτα ἱπα 

81 ἀοοίγίμεθ ΟἹ δ! ἀδί δε οδρ᾽(δ οἱ βοηίοθηϊίας, δὲ ρει δο. 

ἀἰξϑίπιοβ 4 όϑ486 ἰῃ ἀἰνίπδ ογδου δ σαι οἰ δεῖος ἐδ πυσπαὶ 

οοπίγαχὶ, φυϊπαυδηηίο ἰμίοσγο ἰά ορὺβ ἀρβοίτεςες, ἀκ φζαο 

ἰοῦ εἴδη) ἀϊτίηυπι ϑοπηηίυπι δοπιηίδυϊ. Ὑξιες ἴφεὶ εἰ 

ρΡεγ αυϊοίοπι δάδϑδα τηᾶσηυβ ΡΙυἱάγοί5, δἴδιπμδως ἐπα 

ἰοΐ δῆηοβ ψιιΐυγυπι, αὐοί ἰπ οτδουϊδ ἰεἴγωδες Ἔεοδιρο- 

δ ͵556ε(. Ηογυπι [Π|6 ροϑίθα ὨσπΊεγο ἰηϊΐο, Ξορίυδ αι 

ἀοργομοηάϊξ. Οὐυοά νογὸ αἰτίη (υογὶῖ νόσος φουπασταν 

[(Δοἷ]6 οδἰεηαϊ!, ἰῃ Οχίγοπιο τἰ δ ἰρδίιιϑ, γοὶ εὐεωΐας. Οὐΐδοα 

ἐπΐπ εἴ δορί υμδσίηΐα δΔῆπος Υἱγοπάο διιἐρίξ, αἰ ςαρεὰ οἴραι 

ἀϊχίιηυϑ; φυίπαυθ γ γὸ ρμοβίγεηνς Ποἢ διωρίμιες νἱεδνας ἐπέ». 
δεῖδ υδι15 651. Ὠυτγίογα δἰφυϊίοπι {Π|0 ἃς νἱχ ἰοέογαια ἀϊσίν 

δόπογο γα γίβαιιο ᾿δυαίοπίδυς8 οἱ ἰοὶ ἱποάιῖς εξνδδμελί πὸ 

ΟΟΥΡΟΣ, Ορίἱπι6 Δοαυΐ ἃ πδίιυγὰ δϊεοίυπη, μοὶ βορέας-- 

δηιπι εοἰδίἰϊ5 δηηυπ ὀχδοίυη ἰδησυόγα εαὐρμὲξ, υἱ ἐπ ἀσὼν 

Ὀυ5 ΘΧροαϊοπαϊβ ἰοησα 6βδοὶ 4φυδπι δηῖς γοσηξοδίοσ. Ογδῖν ας 

ἰδπηθπ οἱ σομῃροηοῃ 8 Πγπιηΐβ8 ποῦς ἰἰΔ οΘοπυμδγδινς τωγῶει 

ἀοϑι; βογίραὶϊ ἰάθη) ποπηυ δ, οἱ στ της ὶς τοσταὲςς 

οβί, βϑὰ ἰῃ βἰῃσυ}!}8 ργίϑιϊδς υἱγθβ ἀδοδ εγατίξ. ἢϊως οὐαι. 

ΠΑΘΙΏΟΓ Πιϊγαΐυ5 ὁπ, οἱ βορίυδρίίδ ἀιππίδιδι δηνος τῖχυ-ς 

δὲ ρϑϑ35ἰπὶ ἀἰχὶί. Τη) ἱπῆγπιο δυΐρι οὐογροῖὸ φυῦξῃ αἰετείετ. 

δΙδογίογοπι "ΠΠπ πηᾶχίπιο δι} ἱπίογργείδμ 2 δοσιρὶ γοδόμὲ 

Ηορίδδ ᾳυϊύδηι "υνοηΐ8, 4υἱ ἃ ἰεπογὶβ [2 ἐξγοσὶδ δτιξσεως 

ΟΠληἷδ σοηογὶβ Υἱγίυϊυ Π] δἰσῃδ ργξρ 56 (ἐγοῦδι, οἱ “26ε υσε- 

ογαΐ δι} γθδὸ ἢ} 5 ἃ 50|0η6 οδίοηδο. Ηἰς Ῥγοοῖο Ρίδίσσν.;α 

δἰίαϑαιια {Ποοϊοςίαϑ ἰγδά θη 8ι}}ν85511 αἰ ρου ἐβοῖσοο : Ῥτοῶα 

γ6ΓῸ δοίδίο ᾽δπὶ ργονοοίυϑ βογρϊ5 ουἱβ φχυυπ) δὐοϊεσεσιῖς (πα- 

ΤΠ 4118 ἢοη τηράϊοοτγίίεν Ἰωἰδίιβ δεῖ, μοΞίφοδε ἰαἰεβειὲ 

δου) ἰῃ αυον β ξόπογα ἀοοίτγίηξο συθίίδ!οες ρεοξοοξως ἔμεντε. 

Αἴᾳυς [ἰοὺ ἀς δρραγδίια ρἰ]!οδορὶι! ἰῃ Οἰιδλδίς οεθοιὼ 

Ὀγουϊίογ δο βίγοἰϊπι ἀϊοίδ δυηίο. 

ΧΧΥΊΙΙ. Αἱ ορο, ἰοοἰ8 φυοάδηι ἰδροτε δρυὰ ἵπευτα τετ- 

θυ5 ΟΥγρ!ιεί, δυά ΐδαυς ἱπῖογ οὐυς οοπιπηοπ διίοσος βόα δυκνόο 

115 41:88 ἀρυά [Δ] οΠυπὶ ἃς ϑγτίδηυπι ΟΟςογΓι, φοά ρε- 

γἰδυ5 οἰΐδιν ἃ}}}9 γεοοπαϊ πὶ Εἰ νδοϊοσίἀπι δδρόεεειθας, ρὰμδι- 

Βορἤῆσαὶ γουρϑνί, υἱ ἢθὺ δὸς αἀἰνίηα ολιτηίοδ ἱβενρέλασ 

γε παυογοῖ. ΤῸΪΙ Ὑ6ΓῸ ΓΟΒρΡΟΏ 50), οἰ πγάθαι οδρμέος ὧδ τ. 

Ροηαϊβ ἰῃ ΟτΓΡ ἶοδ ̓ οοιηπηοηίδτὶἐβ οορὶ ἰΔηΐοια σταυνες μεν 

ἔπ [586 ΠΟ 0.20 δοπιηίο. Υ δας ποίμο [Π δίκαν “ν- 

γίδηυς, φαΐ πιϊ ηἷβ 8 }}} υἱ{}5 ἃ ργοροκὶίο ουπι ὠεϊεστεσεῖ. λπ 

ἰρλίυγ πιϑοϊηῖς 10 π| ἀρστοθδις ογανυὶ, υἱ κυ ἴδει φὰς κα 

τηδεἰβιγὶ ᾿ἰδυὶβ ργεβείρυο εἰ ρεοδαγοηΐυν, δἀδοῖδγει ονα 

αὐυυπὴ ρογβυδϑιβ ἃ π|Ὲὸ (οείβδοὶ ἀοοίος οριΐπγες οἱ ἐδ ἃ ᾿ν 

βἰῃσυϊογυπι οοιππιοη(δείογυμι ποι} δβοοίδεςει, άπ πο 



ΜΑΒΙΝΙ ΡΒΟΟΙ ΘΚ ΧΧΥΤΙΙ. ΧΧΙΧ. 

μάτων, ἔσχομεν συναγωγὴν εἰς ταὐτὸν ἁπάντων, χαὶ 
ἐγένετο εἰς Ὀρφέα αὐτῷ σχόλια καὶ ὑπομνήματα στίμων 
οὖκ ὀλίγων, εἰ καὶ μὴ εἰς πᾶσαν τὴν θεομυθίαν ἢ πάσας 
τὰς ῥαψῳδίας ἐξεγένετο αὐτῷ τοῦτο ποιῆσαι. 

,᾿ ΧΧΥΠΙ]. Ἀλλ᾽ ἐπεὶ, ὡς ἔφην, ἐχ τῆς περὶ τὰ τοιαῦτα 
σχολῆς ἀρετὴν ἔτι μείζονα χαὶ τελεωτέραν ἐπορίσατο τὴν 

θεουργικὴν, χαὶ οὐχ ἔτι μέχρι τῆς θεωρητιχῆς ἔστατο, - 
οὐδὲ κατὰ θάτερον τῶν ἐν τοῖς θείοις διττῶν ἰδιωμάτων 
ἔζη, νοῶν μόνον χαὶ ἀνατεινόμενος εἰς τὰ χρείττονα, 

) πρόνοιαν ἤδη χαὶ τῶν δευτέρων ἐτίθετο θειότερόν τινα 
καὶ οὐ χατὰ τὸν ἔμπροσθεν εἰρημένον πολιτιχὸν τρόπον. 
"αἷς γὰρ τῶν Χαλδαίων συστάσεσι καὶ ἐντυχίαις χαὶ 
τοῖς θείοις καὶ ἀφθέγκτοις στροφάλοις ἐχέλρητο. Καὶ 

γὰρ ταῦτα παρειλήφει, χαὶ τὰς ἐχφωνήσεις χαὶ τὴν 
5» ἄλλην χρῆσιν αὐτῶν μεμαθήκει παρὰ Ἀσχληπιγενείας 
τῆς Πλουτάρχου θυγατρός. Παρ᾽ αὐτῇ γὰρ χαὶ μόνη 
ἐσώζετο ἀπὸ Νεστορίου τοῦ μεγάλου ὄργια, καὶ ἣ συμ- 
πασα θεουργιχὴ ἀγωγὴ, διὰ τοῦ πατρὸς αὐτῇ παρα- 
δοθεῖσα. Πρὸ δὲ τούτων ἐν τάξει ὃ φιλόσοφος τοῖς 

0 Χαλδαϊκοῖς χαθαρμοῖς χαθαιρόμενος, φάσμασι μὲν 
᾿Εχατιχοῖς φωτοειδέσιν αὐτοπτουμένοις ὡμίλησεν., ὡς 
καὶ αὐτός που μέμνηται ἐν ἰδίῳ συγγράμματι. "Ομόρους 
τε ἐχίνησεν, ἴυγγά τινα προσφόρως χινήσας, καὶ αὐχμῶν 
ἐξαισίων τὴν Ἀττιχὴν ἠλευθέρωσεν. Φυλαχτήριά τε 

ἰδ σεισμῶν χατετίθετο, καὶ τῆς τοῦ τρίποδος μανςιχῆς 

ἐνεργείας ἐπειράθη, περί τε τῆς αὑτοῦ λήξεως στίχους 
ἐξέθαλεν. ἤξδοξε γὰρ ἔτος ἄγων τετταραχοστὸν ὄναρ 
λέγειν αὐτὸς ἔπη τοιαῦτα" 

Ενθ᾽ ὑπερουρανίη πωτάσχετο ἄμόροτος αἴγλη 
}0υ Πηγαΐης προθοροῦσα πυρισμαράγον θιασείης . 

καὶ δευτέρου δὲ ἔτους ἀρξάμενος ἐπὶ τοῖς τεττάραχοντα, 
χεχραγὼς ἐδόχει λέγειν ταῦτα" 

Ψυχή μοι πνείουσα πυρὸς μένος εἰλήλουθεν, 
Καὶ νόον ἀμπετάσασα πρὸς αἰθέρα πυρσοέλιχτος 

8δ Ὄρρνυται, ἀθανάτης τε βρέμει πολντειρέα χύκχλα. 

Καὶ πρὸς τοῖς εἰρημένοις, ὅτι τῆς Ἑρμαϊκῆς. εἴη σειρᾶς 

σαφῶς ἐθεάσατο, χαὶ ὅτι τὴν Νιχομάχου τοῦ Πυθαγο- 
ρείου ψυχὴν ἔχοι, ὄναρ ποτὲ ἐπίστευσεν, 

ΧΧΙΧ. Καὶ πολλὰ ἄν τις ἔχοι λέγειν μηχύνειν ἐθέλων, 
40 χαὶ τὰ τοῦ εὐδαίμονος ἐκείνου θεουργικὰ ἐνεργήματα 

ἀφηγούμενος. ἱἙνὸς δὲ ἄλλου ἐκ τῶν μυρίων ἐπιμνη- 
σθήσομαι- θαῦμα γὰρ ὄντως χαὶ ἀχοῦσαι. Καὶ Ἀσχλη- 
πιγένειά ποτὲ ἣ Ἀρχιάδου μὲν χαὶ Ἰλουτάρχης θυ- 
γάτηρ; Θεαγένους δὲ τοῦ χαθ᾽ ἢ ἡμᾶς εὐεργέτου γαμετὴ, 

456 ἔτι χόρη οὐσα χαὶ ὑπὸ τοῖς πατράσι τρεφομένη, νόσῳ 
χαλεπῇ χατείχετο χαὶ τοῖς ἰατροῖς ἰάσασθαι ἀδυνάτῳ. 
Ὁ δὲ ᾿Ἀρχιάδας ἐπ’ αὐτῇ μόνη τὰς ἐλπίδας ἔχων τοῦ 

γένους ,) ἤσχαλλε καὶ ὀδυνηρῶς διέχειτο, ὥσπερ ἦν 
εἰχός. Ἀπογιγνωσχόντων ὃὲ τῶν ἰατρῶν ἦλθεν, ὥσπερ 

80 εἰώθει ἐν τοῖς μεγίστοις, ἐπὶ τὴν ἐσχάτην ἄγχυραν, 
μᾶλλον δὲ ὡς ἐπὶ σωτῆρα ἀγαθὸν τὸν φιλόσοφον ν χαὶ 

λιπαρήσας: αὐτὸν ἠξίου σπεύδοντα καὶ αὐτὸν εὔχεσθαι 
ὑπὲρ τῆς θυγατρός. Ὁ δὲ παραλαβὼν τὸν μέγαν Πε- 

6ὁ 

65ΐ ποῦὶ8 ᾿ογι οπιηΐυη ΟΟἸ]οοἰΐο, δίφιια δίὰθο ἴῃ Ογρίθιπὶ 

50})0118 οἱ Οομμπηδηίαγία ΟΠ ῬΆΓΥϑῈ ΠΟ 8, 4 Δ η 1181) ἰῃ 

υπίνογβαμα ἰ᾿δπ αἀἰγίπδπι ρορϑίῃ δίαῃθ ἰπΐοσγαξ γι ῃϑοα δα 

Οτγρἢ ο88 ἰάθη) ργεοδίδγο Ῥγοοῦΐο βοὴ [{|} ἰηίορΓιΠ,. 

ΧΧΥΠΙ. Οὐυδηἀοαυϊΐάσιῃ γοΓο, οοὺ ἀϊείυπι οοΐ, αχ ἰπογοάϊ- 

ὉΠ Ιᾶτὰπι Γαγιηι δίυἀΐο τ ΔίοΓ Πα 5' οἱ ρμογίθο ογθιηαια νἱγ- 

(υ{8 {Πουγρίοδε σγτδάυπι οοπο  ανογαί., ἈΪΠΟ ΠΟῚ διηρ! υ8 ἰῃ 

οοηἰοιηρίαἴνα δι θ6 Ε{Π|, ΠΟαῸ6 δ᾽ ἔογα γῸ σοπογα ἀπ} οὐ ἢ. ἐπὶ 

αἰ ν᾽ ἰδ ὑγοργίοἰδίυπι οοπίοηίι8,, τηοπίοιη ἀπηίαχαί αἱ οορὶ- 

(δι ἰοπθῖ ἴῃ ργεθβίδηςίογα ὀχβογυϊξ, δβοὰ οἱ δϊδγιπιὶ βοῆι5 

ἦϑτῃ συγαν  αἰν πίογα αυϊάδπι {|18 ποο οἷν }}} 8} ρ1108, ἀθ υᾶ 

δυργᾶ δοίιπ [υ]}, γαϊίοθθ. ΟἹ δ᾽ ἀδεογυπη οπίπὶ σα “ἢ 05 ἃς 

ΟΟἸοαυ 8, ἀἰνὶ πίϑαυ οἵ βογῃλοπα πιο! οὶ δι}5 εἰγουμηγοίδί ο- 

εἰ θυ8 υ5018 6δῖ ; φυϊθυδ ρογοδρ 8, βίη ἢ δ. 10η 65 ΠΠογυμ 86 

τε] αυυπ υδυ ρογα ἀἰοὶξ οχ Αβοϊορί σοπηία, Ρ]υἰαγο ὶ Π| 14, 

1118 ἐπί πὶ 8014 ἴ1}}} βεῦυδυδί ἃ Νοϑίογίο υ5416 ρβοῦ μαΐγοπι 

ἰγδαϊ πὶ δἰ] πιᾶρῃογαι ογρίογαπι υπίνογβοουα ἀἰβοὶρ! πα 

{πρυγρίεο ποι απ. Απίοδ 4υυ 46 ρ}}}]Ο5Ορ} 118, ΟἰΔ] ἀαἰοἰ5 

ἰυδίγαιοπΐθυ.8 τὶ δίαιιθ ογάϊπα ρυγραίυ5, ᾿υοἱ 8 Ηροδίοβ. 

Ρἰναϑπγαι}8 'ρθ6 δρορίοβ ἰηίογίυϊξ, οὐ͵ 8 γοὶ ἰῃ σομμησηίδγίο 

υούδη) 500 ἰμ56 δἰϊοιμί [Δοἱξ πιθηιοπρη. δε οἱ ἱγημα 

αυδάδη) (8176 δρίιδογυ]α Ηδοδίϊοδ ) ορρογίυησ πηοί( ἰαΐδ ἐϊη- 

ὕγοβ ἀοάυχὶί, εἱ Αἰ(ἰσδη ἱπίδιιβίο διϑοίυ ἢ ογαν!. Τογγα 

4υοᾳ06 τηοίυ}5 μΟ5.{18 (Δϑοΐ δ ἰπ} υ, οἱ [τ ροάς (ἀ{}{}|28 

Θιρογίπηρηΐαπι νἱγίυ [8 οορὶἑ, οἱ ἀ6 8υ.8 ἱρβίυδπχοὶ δογία γογ- 

818 (ἀ}. ΑΠΌ ἃσοηδ 4υδαγδσοδίπμιπ) [108 δἰ δὶ γογδίο !] 8 

ἀΐοογα μῸΓ αυϊθίοιῃ νἱδὺδ [0} : 

[πιπιουῖδ!ἑϑ ἰδὲ 6ϑὲ, χυδ]}8 δῦρον τίπογᾶ, βρί ΠΟΥ, 
δ [οηΐδ Θχδὶ θἢ8 αἰνίηΐ ᾿υπλΐπ|5 ἰξῆδο. 

δισιπάύυπ δυο ἃ αυδἀγαροβίπηο ἃπηυπὶ δυθρίοδίυϑ, [0808 

Υἱδὺ5 δ᾽ 0] οϑί ὑθγϑιιδ 8 {ἃ γο 6 ργοηυποίδγο : 

Ἐδοδ δηἰπιᾶ Παδιηπηδϑ ἀἰνὶ ηἰ αχδρδίπδι ἰρηΐβ, 
Ας πιοηΐσιῃ ραηάδη5 δὰ ἰυοϊάδ δἰάστα [οτγίαι 
[διθ8 οἱ ἱρδα, ἴδηθγο [Γοι6Π5 σα] 512 Τοιρα. 

Ὀγδίογοδ δ οδίδηδιη Μογουγί! ἢ} ραγίϊῃογο 86 νἱ8ο ρβορ- 

βρίουο ἱπ| 6] οχὶ τ; οἱ ΝΙσομηδολὶ ΡΥ ΠδροΓαὶ δηϊ πη8πὴ ἱρ5ὶ Θ0η- 

{Ἰσί556, δοπγηίυπη δ᾽ἰαυδηῦο [οοἱξ [6 η}. 

ΧΧΙΧ. Ουοὐϑὶ πρἰ ΐ ρΓΟΙΙΧΟ 6866 ρ]δοογοῖ, Ρ[υγἱηη88 Ὀδδ[ἰ8- 

δἰ αὶ 1118 Ὑἱγὶ ορογδίίοηθθ (δυγρίοδβ ΓΟίδγγο ροβϑοπη, οΧ 

αυδγῖιπ) ἰῃΠηἶ 0 πυπηορο υηδίη ἀυπίαχαί ἢὮΟΟ 000 Πηδπηογαῦο, 

886 πηΐγδη) 8. Αϑο]ορίσεηίδ, Αὐτοὶ 8615 οἱ ΡΙυἱδγοί να ἢ] 18, 

ΤΙΠοδρδηΐβ γθγο, οὐΪὨ πο8 ρίυγδ Ὀδησἤοία ἰῃ δοοορί8 γοίογὶ - 

τγ18, υχοῦ, σαυηι οἰἰαπηπ πη) ρ0.6}}8 6656 δίας ἰῃ ραγοηίζι πὶ 

(Δι) 18 δ᾽ ογοίυγ, ἰῃ Π]ΟΓΌυ ΠῚ φγαν βίη) οἱ ἃ "πη δαἰεἷδ ἰῃ - 

ΟὐΓΔὈΠ16 πὶ Ἰποἰ ἀϊξ, Αγολιίδ 68, ααὶ ἴῃ Δ 5018 ξροπὶ ββῃογίβ 

δὺϊ ὨΔΌΘΡ δὶ γοροϑίίδπι, φρρογγίπη)0 δηΐπλο ἔογγο, ἰυροτγο, υἱ 

Ρᾶγ ογδῖ; πηθαϊ οἶδ γθγοὸ ἀθϑρογδηςρυϑ, αυοά ἰῃ ΓΘ υ}5 πγαχίηνὶ 

το ῃἰὶ ἰδοο6 16 ἑοοπϑιιανογαΐ, δὰ ουργοιηδῆ) δποοῖδη) 00η- 

[ἀσογθ, ος δὲ, Ργοοὶυπὶ ρἰ ἡ] οϑορῆυπι γοὶυΐϊ ΟΡ λ}Πὶ 861- 

γλίογοπι δαΐγα οἰ 8350 6 ἰπϑῖδγα, υἱ ργο ἢ ἰδ δὶπα οἰ - 

εἰδέϊοπο ργοοὶθι5 ευΐδ ἀρυά ἃ ουῃ) ἰπίςγοούογοι. Ηἰς ἰίδαυα 
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ριχλέα τὸν ἐχ τῆς Λυδίας, ἄνδρα μάλα καὶ αὐτὸν φι- 

λόσοφον, ἀνήει εἰς τὸ ᾿Ασχληπιεῖον προσευξόμενος τῷ 

θεῷ ὑπὲρ τῆς χαμνούσης. Καὶ γὰρ ηὐτύχει τούτου 
᾿ς ἡ πόλις τότε, καὶ εἶχεν ἔτι ἀπόρθητον τὸ τοῦ Σωτῆρος 
δ ἱερόν. ἸΣὐχομένου δὲ αὐτοῦ τὸν ἀρχαιότερον τρόπον, 
ἀθρόα μεταθδολὴ περὶ τὴν κόρην ἐφαίνετο χαὶ ῥαστώνη 
ἐξαίφνης ἐγίγνετο" ῥεῖα γὰρ ὃ Σωτὴρ, ὥστε θεὸς, ἰᾶτο. 
Συμπληρωθέντων δὲ τῶν ἱερῶν, πρὸς τὴν Ἀσχληκι- 
γένειαν ἐδάδιζε χαὶ χατελάμόανεν αὐτὴν ἄρτι μὲν τῶν 

10 περιεστώτων τὸ σῶμα λελυμένην παθῶν, ἐν ὑγιεινῇ 
δὲ χαταστάσει διάγουσαν. Καὶ τοιοῦτον ἔργον διε- 
πράξατο οὐχ ἄλλως ἣ κἀνταῦθα τοὺς πολλοὺς λανθά- 
νων, χαὶ οὐδεμίαν πρόφασιν τοῖς ἐπιδουλεύειν ἐθέλουσι 
παρασχὼν, συνεργησάσης αὐτῷ πρὸς τοῦτο χαὶ τῆς 

16 οἰκίας, ἐν ἣ αὐτὸς ᾧκει" χαὶ γὰρ πρὸς τοῖς ἄλλοις 
εὐτυχήμασιν, ἁρμοδιωτάτη αὐτῷ χαὶ ἣ οἴχησις ὑπὴρ- 
ξεν, ἣν χαὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ Συριανὸς χαὶ ὃ προπάτωρ, 
ὡς αὐτὸς ἐχάλει, Πλούταρχος ᾧχησαν, γείτονα μὲν 
οὖσαν τοῦ ἀπὸ Σοφοχλέους ἐπιφανοῦς ᾿Ἀσχληπιείου, 

80 χαὶ τοῦ πρὸς τῷ θεάτρῳ Διονυσίου, ὁρωμένην δὲ ἣ χαὶ 
ἄλλως αἰσθητὴν γιγνομένην τῇ ἀχροπόλει τῆς ᾿Αθηνᾶς. 

ΧΧΧ, Ὅπως δὲ αὐτὸς καὶ αὐτῇ τῇ φιλοσόφῳ θεῷ 

προσφιλὴς ἐγένετο, παρέστησε μὲν ἱκανῶς χαὶ ἡ αἵρεσις 
τοῦ ἐν φιλοσοφίᾳ βίου, τοιαύτη γενομένη οἵαν ὃ λόγος 

25 ὑπέδειξε - σαφῶς δὲ χαὶ αὐτὴ ἣ θεὸς ἐδήλωσεν, ἡνίχα 
τὸ ἄγαλμα αὐτῆς τὸ ἐν Παρθενῶνι τέως ἱδρυμένον ὑπὸ 
τῶν χαὶ τὰ ἀχίνητα χινούντων μετεφέρετος ᾿Εδόχει 
γὰρ τῷ φιλοσόφῳ ὄναρ φοιτᾶν παρ᾽ αὐτὸν εὐσχήμων 
τις γυνὴ, καὶ ἀπαγγέλλειν, ὡς χρὴ τάχιστα τὴν οἰχίαν 

80 προπαρασχευαζειν" « “Π γὰρ χυρία ᾿Αθηναῖΐς ν ἔφη 
« παρὰ σοὶ μένειν ἐθέλει. » ἦν γε μὴν περὶ τὸν 
᾿Ασχληπιὸν αὐτοῦ οἰχειότητα ἔδειξε μὲν χαὶ τὸ πρῴην 
ἔργον͵, ἔπεισε δὲ ἡμᾶς χαὶ ἐν τῇ τελευταία νόσῳ ἐπι- 
φάνεια τοῦ θεῦῦ, Μεταξὺ γὰρ ὧν ὕπνου χαὶ ἐγρηγόρ- 

80 σεως, εἶδε δράχοντα περὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ ἕρποντα, 
ἀφ᾽ ἧς αὐτῷ τὴν ἀρχὴν ἐπέθετο τὸ τῆς παρέσεως νό- 

σημα, χαὶ οὕτω ἐχ τῆς ἐπιφανείας ἀναχωχῆς τινὸς τοῦ 
νοσήματος ἤσθετο, χαὶ εἰ μὴ προθυμία καὶ πολλὴ 
ἔφεσις τοῦ θανάτου ἐκώλυσεν, ἐπιμελείας δὲ τῆς προσ- 

40 ηχούσης ἠξίωσε τὸ σῶμα, ὑγιὲς, οἶμαι, τέλεον αὖθις 
ἐγεγόνει. 

ΧΧΧΙ. Κἀκχεῖνα δὲ μνήμης ἄξια διηγεῖτο ὑπὸ συμπα- 
θείας οὐκ ἄνευ δαχρύων. ᾿Εδεδίει γὰρ, ἀκμαζούσης αὐτῷ 
τῆς ἡλιχίας, μήποτε ἣ τοῦ πατρὸς ἀρθρῖτις νόσος, ἅτε 

45 γιλοῦσα καὶ εἰωθυῖα δὲ τὰ πολλὰ εἰς παῖδας ἐκ πατέρων 
χωρεῖν, οὕτω χαὶ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔλθοι" χαὶ οὐχ ἀδεὲς, 
οἶμαι, ἐδεδίει. Ἤδη γὰρ ἦν πρὸ τοῦ, ὅπερ καὶ ἔδει 
πρότερον ἱστορῆσαι, ἀλγηδόνος τοιαύτης αἰσθόμενος, 
ἡνίκα δὴ χαὶ ἄλλο παράδοξον ἐγεγόνει περὶ αὐτόν. 

"0 Συμβουλευθεὶς γὰρ παρὰ τινῶν ἐπέθηχε τὸ λεγόμενον 
πτυγμάτιον τῷ ἀλγοῦντι ποδὶ, χαὶ χειμένου αὐτοῦ ἐπὶ 
τῆς χλίνης, στρουθὸς ἐξαίφνης χαταπτὰς ὑφήρπασε τὸ 

πτυγμάτιον. Ἣν μὲν οὖν καὶ ὁ σύμθολος θεῖος χαὶ 
ὄντως παιώνειος ἱκανός τε θάρρος ἐυποιΐῆσαι περὶ τοῦ 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΡΟΚΛΟΣ. 

δεειπιρίο βοοῦπ) Ρογίοα Τγάϊο, Υἷγο ἤο; ταὶπας ἀϊσιϊρωκοο 

Ρἰοδοριὶ ποιΐδο, ΔΕβουϊδριὶ ἰδαηρίυπ) μοι} ρτο δοξιοῦΣ 

88 1016 ] ἄδιιπι ογτδίυτυς. Ηοο δηΐ πυππε Ὡς ἰοπιροῦς 

οἰν [25 (6! οἰϊον (γυοθαίυγ, οἱ ἀοὶ δεγναίογὶ ἰοεωρὶο δάξιυς 

ἰπΐόρτγο πιϊπίαηθαυς νδδίδίο ρδυάευαί. δίηνυϊδε ἰρλίυτ Ρτο- 

οἰυβ δοίίᾳυο τὶ ογᾶγοί,, πιᾶρηδπη) ρι6112 πηυϊδίϊοηδεη ὕβοῖ- 

δίᾳυο δυὶ Ιονδιγδπίυπι οχίθρίο δοηϑὶξ,, π1}}} 0 φυρρο δεροῖ 

δε ΚΕ δουϊδρίυβ δδῃϊίδι! γοϑιἰυἱδ υἱροῖς ἀδῶς. 5δοσὶς δεὲ- 

ιἰ5, δά Αϑεϊοριφοπίδπι Ῥγοοΐιβ οὐπυοθηϊ!, μοογίνασς ταδὶις, 

υῶ οδπι δηΐ6 γοχδυογδηΐ, ᾿ἰθογαίδι 80 δδηϊ δίο [δ ἰεῶ- 

ἰθπι ἀεορτγοϊοπαὶϊξί. Οοίεγυπη υπίγογοι ἧοο ποροίοδι ἃ 

Ῥγοοῖο ρεγδοίυπι οβί εἴδη μἰογίβαια δ 118, δίᾳις [8 υἱ μεῖ- 

βογυίαγίὶ οοδηξῖμ5 πυ}Π1υπὶ τοὶ ἐμ ἰοίυπι ργοοθεγοῖ, Αἀ χυοὰ 

ἱρϑυπὶ δεαϊθυδ, ᾳυδᾷ ἱπΔυϊίδ θαι, πιδχίπθ οοεηπιοθία υἱὸ- 

δοίυγ. Νδῆ) ργδίον 8125 (υγίυηδε ἀοίλ αυοχυθ 1}}} πππὶ 

δριἰδβίπηδ, χυδπ) ρδίος ο᾽αβ εἶνε ργωςορίος ϑυγίδηιβ, εἰ 
δνι8 ( [ἴδ ὁπίπι ἱρ86 γόοοᾶγο οὐπὶ ποα ἀυδ θδὶ ) Ρ] υἱδγοδιως 

υοπάδπι ἱη] δἰ ἰδνογαὶ, υἱείηαπι “ἘΞοιαρὶὶ ἔδπο,, ἃ 50- 

Ρἰιοοϊα οοἰουγαιἐβδπο, οἱ δοὰϊ 1 νοεῖ, αι 65 ργορε 11.ε8- 

ἔγυπ, ρτγοβθρίσπίθμηυδ γογϑῸΒ ἀΓΟΘΠ) 5 Πηπ|δτ Ἀπ ΠΟΤΥΣ 

δυὶ 5816) δ 1} οοπερίἰοπάδῃι. 

ΧΧΧ. Ουδηίαπι Υ ΓῸ δ ἰρδδ ργιβδί δ δδρίἜβιδ ὁξα Μι- 

ῃεῖνὰ δύ διηδίυβ {ἰοτὶΐ Ῥγοοΐι5, ρυπάς ἀοοεῖ σΟΩτ5 τὴ ρὲ υ- 

Ἰοδορίευμι, αυοά, ἰρδ8 δυδάοπίο, ἀοϊορὶ, ἰάχυς ἰδιίο ἐπε 

δυσοθεδι, υἱ ᾿ιδοίδηυβ οςἰοπαΐτηυδΒ. ϑοὰ εἰ 'μδδ ἢος κοδαὶ- 

[(ἐϑἴο ἀοιυοηεδίγανϊ, φυυπ) ἱπηᾶζο οἷ 5, ἰῃ Ῥαγίορηοῦδ, δὲνὸ 

Κρ ]ο, 60 υδ4υς6 ἀδάϊοδία, 8δὖ ἰΐ5 αιυὶ δδιοι ξοῖπιδ φιστ 

δίᾳιια ἱπιπηοία ἰ000 ΓΏΟΥΘΓῸ ποὺ ἀσδὶίδηί, (οἰ ογοίις. ΥῈΔ 

Θηἷπ| ρἐ]ΟδΟρΙΙΟ 6 δοιηΐ ἢ) δι 6556 Π}1}}}6Γ Ὠοηοϑὶδ ἰοίτωδ, 

4υ8: πιοῃοΓοί δι65 4Ζ0Δη) οἰ ἰδδί πη ἰῃδίΓι!εΓὸ, α οι 2 οἡηυὶϊ- 

ἄοπι Μίπογνυι ν ἰηαυ, « δριιὰ ἴδ οοπηπιογατγὶ ρἰδοοῖξ. . Οὕδιη 

ῬΟΓΓΟ ὡγαΐ8 80 (ΔΠ|}} 1 Γὶ5 ΖΕ βου] αρίο (μογίϊ, ργοσῖος θὰ {2 

ρβδυ]οὺ δπίθ Ὠδγγδυ 8, ΠΟὨὈΪ5 ρογβυδοιῖ, συορὰ ἴῃ δυργεῦο 

ἸογῦῸ δυ0 οὐυδάδπι ἀεὶ βαηϑὲὲ Ὀγεδε(δῃ. Μοάϊις ΘὩ τ 

ἰπίογ βο)ηυΠηι 80 Υἱ 85 οοπϑίυἱυ5 γι} ἀγδοοῦσαι οδρὲϊὶ 

8.0 Οὐὔγοροπίοθιη, οχ 400 ΠΊΟΓΌι18 ἱρδὶ γοιη 55 οἢ 5 ἰηἰἰυαι 

(εεἰϊ, αἴφυς ᾿ἰὰ ὁχ |.80 Υἱβίοπο διἰαἴυπι ε8ὲὶ φυοδάδπι ὡρξτι- 

ἰυαϊπὶ {Π᾿8 οἰ πηοηίιπι, δάθο υἱ 5Δηϊ αι! ἰηίοατα γοδιἑυῖϊααι 

[υἱδβθ6 ογ αἰ ὲ]6 δἱΐ, πίδὶ ἀδδιἀδείυπὰ αυὸ ἀυοσεδαῖως δας 

ὀχδβρῃθοίαδίο ἱηροῖδ πιογί[5 ἢοο ῥὈγοϊ υυΐβοεΐ,, νεῖ ἴρθο ουτρος 

δυυπὶ αἰ Θη 5 οὐ Γᾶγα ΠΟῚ δυ8406 ὀσχυς παυυΐεδεῖ. 

ΧΧΧΙ. δοὰ οἱ φς ᾳυοᾳῦς ἀΐρηδ 4118 πηοπιοτεπίυτγ γεϊζοϊῥὲ, 

ἢοῃ αυϊάδη) δἰπθ ἰδογγαγ δ ργᾷ οομάοϊοηιϊίδΔ. Ὑεείξας εὐ 

(υογδί δυείδ δἰδία, π6 δυί γι ἰβ ρδίσίὶ ἰμίεδίδ, φυὶ τοοεῦα: 

(τοχυδηίογ δηγδί βοϊοί7::6 ἰη Πἰθογοβ ἃ ρδιγοη( δας ἀεεγί γδεὶ, 

δ οἱ φυοαῦυς τπηοἰδβἐἰδπιὶ ογοδγοῖ. Νόαυς δος, υἱ τ᾽ είας, 

εἰἴγᾶ οδυδᾶπι δχίϊηλυ . 98π| οηΐπὶ δηίοδ, ἰὰ φυοὰ μείως 

ὨΔΡΓΔΠΌΠῚ ἃ ποὺ ΐδ ογᾶΐ, ἀοϊογίθει:5 6 υϑπγοὰϊ σεἰυϊδίυ 6εΐ͵ 

αυυχ δἰυὰ φιοάάδη) τηίγυηι ἱραί δοοίἀϊ, Εχ ριδβοσείρίο ςα- 

Ἰυδάδι, ᾳυδπὶ οοπβυϊυεγδί, ροὰἱ ἰδθογδηίὶ ἱπυροευὶϊ ετὸ- 

Ρἰδείγυπι, φυοά, ἀυπὶ ἰη Ἰἰϑοῖο ἱδοεῖ, δνὶς ἱβορίηδ δέ τοίδδς 

εεἷρυϊ, Ἑυϊὲ οογία οὺ οὔγθη Ῥγοῦὶο ἀὐνίδυμ δὲ τεέσὰ κὃ- 

Ἰυ γι, φυοά οἰΐδηι ἰπ (υἱυγυ ἐἰἰ, εἱ θοδΟ δηΐδιο ἐξεεὶ, 



ΜΑΒΙ͂ΝΙ ΡΒΟΟΙ5 ΧΧΧΙΙ. ΧΧΧΙΠΙ. 
μέλλοντος " ὃ δὲ, ὥσπερ ἔφην, καὶ ἐς ὕστερον οὐδὲν 
ἧττον φόδῳ τῆς νόσου χατείχετο. Ἱχετεύσας δὴ τὸν 
θεὸν περὶ τούτου καὶ δεηθεὶς φῆναί τι αὐτῷ σαφὲς, χα- 
θευδήσας εἶδε (τολμηρὸν μὲν χαὶ ἐνθυμηθῆναι, τολμη- 

δ τέον δ᾽, οὖν ὅμως χαὶ οὖχ ἀποδειλιατέον τὸ ἀληθὲς εἰς 

φῶς ἀγαγεῖν) εἰδε δὲ, ὡς ἐδόχει, ἤἦχοντά τινα ἐξ Ἐπι- 
δαύρου καὶ ἐπιχύψαντα εἰς τὰ σχέλη, χαὶ οὐδὲ τὰ τ6- 
νατα διὰ φιλανθρωπίαν ἀπαρνησάμενον φιλεῖν. Διετέ. 
λεσεν οὖν τὸ ἐντεῦθεν πάντα τὸν βίον περὶ τούτου 

10 θαρρῶν, χαὶ εἰς γῆρας ἀφίκετο βαθὺ, μηδενὸς ἔτι πάθους 
τοιούτου ἐπαισθανόμενος. 

ΧΧΧΊΙ. Καὶ μὴν ὃ ἐν Ὰ δρόττοις θεὸς ἐναργῶς ἔδειξεν 
τοῦ θεοφιλοῦς ἀνδρὸς τὴν πρὸς αὐτὸν οἰχειότητα, Εὐμε-, 
νῶς γὰρ αὐτὸν ἐδεξιοῦτο ταῖς ἐπιφανείαις φοιτῶντα πρὸς 

15 τὸν νεών. Καὶ ἀποροῦντι αὐτῷ χαὶ εὐχομένῳ μαθεῖν 
τίς ἢ τίνες οἱ ἐπιφοιτῶντες καὶ τιμηθέντες ἐν τῷ τόπῳ 
θεοὶ, διὰ τὸ μηδὲ τοὺς αὐτοὺς χρατεῖν παρὰ τοῖς ἐπι- 

χωρίοις λόγους (ἐνίων μὲν δοξαζόντων Ἀσχληπιοῦ 
ἤι τὸ ἱερὸν καὶ τοῦτο ἐκ πολλῶν τεχμηρίων πιστου- 

30 μένων καὶ γὰρ ὄντως ἀχοαὶ λέγονταί που εἶναι τῷ 
τόπῳ, καὶ τράπεζά τις τῷ θεῷ ἀνειμένη, χαὶ γρησμοὶ 
δίδονται ἑχάστοτε ὑγιαστιχοὶ, χαὶ ἐχ τῶν μεγίστων 
χινδύνων σώζονται παραδόξως οἷ προσιόντες" ἑτέρων 

δὲ τινῶν οἰομένων τοὺς Διοσχούρους ἐπιφοιτᾶν τῷ 
30 τόπω᾽ ἤδη γάρ τινες χαὶ δύο νεανίσχους, ὡς ἐδόχουν, 

ἐθεάσαντο ὕπαρ κατὰ τὴν ἐπὶ τὰ δροττα δδδν, μάλα 
εὐειδεῖς, ἐφ᾽ ἵππων θέοντας καὶ λέγοντας ἐπὶ τὸ ἱερὸν 

σπεύδειν, ὡς ὑπολαδεῖν μὲν ἀνθρώπων εἶναι τὴν ὄψιν, 
πεισθῆναι δὲ παραυτίκα, ὅτι δαιμονιωτέρα ἦν ἣ ἐπι- 

80 φάνεια᾽ ἐπειδὴ γὰρ πρὸς τῷ νεῷ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο, 
οὔτε πυνθανομένοις ἐλέγοντο ὦφθαι τοῖς περὶ τὸ ἱερὸν 
ἠσχολημένοις ἀνθρώποις, ἀλλὰ χαὶ αὐτοῖς ἐχείνοις 

ἐξαίφνης εἰς τὸ ἀόρατον μετέδαλλον ), ἐχ τούτων οὖν, 
ὡς εἴρηται, ἀποροῦντι τῷ φιλοσόφῳ χαὶ οὐχ ἔχοντι 

56 ἀπιστεῖν τοῖς ἱστορημένοις, καὶ δεηθέντι τῶν ἐντο- 
πίων θεῶν μηνῦσαι αὐτῷ τὴν σφῶν αὐτῶν ἰδιότητα, 
ἐδόχει οἱ ὃ θεὸς ὄναρ ἐπιφοιτᾶν χαὶ ἐναργῶς ταῦτα 

ὀφηγεῖσθαι" « Τί δαί; Ἰαμόλίχου οὐχ ἀχήχοας λέ- 
γόντος τίνες οἱ δύο, χαὶ ὑμνοῦντος Μαχάονά τε χαὶ 

4υ Ποδαλείριον ; » Καὶ πρὸς τούτοις ὃ θεὸς τοσαύτης τὸν 
εὐδαίμονα τοῦτον εὐμενείας ἠξίωσεν, ὥστε καθάπερ 
οἷ ἐν τοῖς θεάτροις ἐγχώμια τινῶν λέγοντες, οὕτω καὶ 
αὐτὸν παρεστάναι χαὶ λέγειν μεθ᾽ ὑποχρίσεώς τινος χαὶ 
τοῦ σχήματος τῆς χειρὸς ἀποτεινόμενον {ἐπ᾽ αὐτῶν δὲ 

ἐρῶ τῶν θείων ῥημάτων) " « Πρόκλος ὁ κόσμος τῆς πο- 
λιτείας. » Καὶ τίς ἂν εἴη μαρτυρία ταύτης μείζων 
περὶ τῆς θεοφιλείας τοῦ τὰ πάντα εὐδαίμονος ; Διὰ δὲ 

τὴν περὶ τὸ θεῖον πολλὴν συμπάθειαν πάντως εἰς δά-- 
χρυα ὑπήγετο, εἴ ποτε χαὶ τούτων ὧν εἶδε πρὸς ἡμᾶς 

ὃυ ἐποιεῖτο μνήμην, χαὶ τοῦ εἰς αὐτὸν ῥηθέντος θείου 
ἐγχωμίου. 

ΧΧΧΙΙ. Ἀλλ᾽ εἰ οὕτως ἐθέλοιμι πᾶσιν ἐπεξιέναι χαὶ 
τὴν φιλίαν αὐτοῦ φράζειν τὴν πρὸς τὸν Πᾶνα τὸν “Ἑρμοῦ, 
καὶ τὴν πολλὴν εὐμένειαν χαὶ σωτηρίαν, ἧς ἔτυχεν 

4 σ' 
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βυδάεγα ροϊογαί. θυ ΐο,αἱ ͵Δπὶ ἀϊχὶ, ηἰδμ]ο βοοίαβ {ἰ- 
ΙΏΟΓΘ ΘΓ δησουδίωγ. ϑυρρίίοαν! ἰκΐυγ ἀθοὸ ᾿ος πο- 
πηΐπ6., ΟΓδΥ (4016 ἐΌπ), αἱ ον ἀεπίϊα5 δὴ ΠΠ|0 ἀοοογείωγ ἴ ιο 
[δοῖο φυυτη οράογημχίβδοῖ, νἱάϊΐ ( δυάδαχ φιάθι οϑὲ ἰδ] 6 δἰαυϊὰ 
Υ6} πηθηΐθ οοῃοίρεγθ, δυάἀοπάυπι ἰδ που οχίϊπηοβοθη- 
ἄυπη, χυο σοῦ [88 ἰῃ Ἰυσδπι ργοίδγδίιγ ) Ζαθπηδη) οχ Ερὶ- 
ὄδυγο ]ιομηΐηθπι δὰ 86 δοοδάδηίθμ, δοουγδί 8616 ΘΟη- 
(ει ρ  δηΐοπι ἰρδίυβ ΟΓΌΓᾶ, Π6 0 ὈΓΔ ᾿ΠηΔη βθἰ 0 ΔΠΊΟΓΟ 
ἀράϊρπδηίδηι σοηυδ οδουϊο οοηϊίησογο. Οὐ Υἱβὸ Ῥγοοῖι8 
ΡΘΥ ΟἸΒΒΘΩΣ Υἱΐδι ἀδἰπάδ ὈΟΠΟ δηίπιο [υἱξ, οἱ δὰ Θχίγοιδη 
ϑϑηθοίυ δ) Ὠ0}}}8 ΔΙ Ρ 08 οὐυϑηηραϊ ἀοϊοτίδυ.8 γοχδίαβ οβί. 

ΧΧΧΙΙ. δου 5 πουρὲγ, αυΐ Δ Αἀγοί(οη 8 οΟἸἑξυΓ, ΠΟ πΐπα8 

ῬΟΓΒΡίοΙ6 ἀδιηοηβίγαυ, αυλπ) (Δι) ΔΓ  ἐ6Γ οο᾽ αγοίυγ 80 110 

Υἱτὸ αἰΐδ οδγ ββϑἰ π)0 : ἱρβί δηΐπι (ορίυπι [Γαι δηἰδηΐ ἤθη 86- 

[η6] απ ύοὶα 856 νἱἀδηάιη) ΡγΓδθυϊ. Ουυμηαια ἀυθίυς πογό- 

τεῖ, εἱ βεῖγ νϑ]εί χυΐδ ἀθὺ8 ναὶ φυΐπδπι ἰδίο ἰῃ Ιοοο ἀοφογοπὶ 

οοἸεγοῃίυγαυθ' ἀἰΐ,, φυΐα ΠΟ δδ6Πι δοη(οηςἷἃ ἰποοϊδγαη) θὰ 

ἀ6 τὰ οὈμποῖ, --- 8118 ορ πη θυ, 4:βου!ρί! ἰδὲ ἰθιηρίατα 
6886, 80 ἀ6 ᾿οῦ ρ6Γ γνδγίδ βἷσῃα Ρογδιιδϑἷδ ; Π8Π) σογία οἱ γοοθῦ 

ἴῃ 110 Ιοοο ὀχδυαϊγὶ ἀϊουπίωυτ, οἱ πιθηβἃ ἀθ0 οοῃϑοογδίδ οϑΐ, 

οἴ ογδου]ὰ ἀδ δδηϊϊδίθ γθουρογδηάδ γοἀυηίιτ ραςβίῃ), οἱ ὁχ 

ἐταυ δδί πι8 υἱίϑθ ρΘγΙΟι 15. Πηΐγαου!ο ᾿ἰϑογαπίυν δοοδαδηίος : 

8118 οοηΐγδ οχ ϑ Π Δ η ἰυ8 Ὠ᾿οβουΓοϑ [Π10 ἰῃ Ιοοο νογβαγὶ, 

αυΐὰ πιογδηΐ αυΐ, ἱπ Υἱᾶ 4029 Αἀτοιί8 γϑγϑι8 ἰοῃαά δ, Ὀΐηος 

ἦυνθηεβ νἱάογα 8}}}] Υἱβὶ ογδηΐ ([Ὁγηγᾶ δι ΟΠ ΓΓΪΠ108 αἱ ἰῃ οαυΐς 

ἙΠΟ]ογγίπι νϑοίοϑ, αἰοθηῖθθ 56 δὰ [6 Π}Ρ| 0} ρΓΟΡΟΓΆΓΟ ; ἰ108 

οΥγἂ αὐυἱάδη) δἶνα γυ]δυ5 Γεΐδγγα Πομπιίηυπι, βἰδί πὶ δυίδπὶ ἢ- 

ἄπ (Δοΐδιη 6556, οὐ ἀΐνὶ πἷοῦ ργεβοηίίδ (πογὶξ ; Ζυυ ΘἢΪ ΠῚ 

δὰ ἰοπηρ! πὶ 8Π| ΠΟΙ Π68 δοροδϑίβϑϑδοηΐ, ἰἰβάθη ἢἰ}}}} (816 

50 ϑο ἰδη }0ι.8 παγγδίσηι (οἷ [τ 6 ἢ 68 [8Π| ΠιοιηοΓδίοβ ἃῃρᾶ- 

ΓΌΪ586 Γηΐη δ γϑ οἱγοδ βδογὰ οσοιρ8 18, 564 πιοχ ἰίογυ Υἱβυὶ 

ΘΟΓΌΠάΘΩ 86 ΒυδίΓᾶχογυηῖ : --- Οἶγοδ ἰγδς ἰἴδα!!6 φαυ ἀμ" 

θίυ5, υἱ αἀἰοίυπι 6581, ἰιδργογοῖ ρ}}}]ΟΘΟρ ἢ 118, ΠΟ.116 Ὠδεγδί 8 

βάδιη πορᾶγοϊ, γοβϑββοίᾳιια ἀθ05 ἱρεῖυ8 ᾿ἰοοΐ ἰηἀ!μοί68, υἱ 86 

ρδο8, 4ιυ͵ηδη) ὁ586ηΐ, Πηδηϊ[οϑίαγο αἰ σηαγοηίαγ, Υἱϑι18 οἱ οδί 

ΡΟΥ ΒΟΙΏΠἾῺ ἀ6}8 δρ686 80 ρογϑρίοια 80 δά ἰρδυπι ρΓῸ- 

[τὶ : « Οὐἱά γϑγο ὃ ΝΟΏΠΘ ἱπδυά δι ἀ6 [δι] οἰ) ἀοοσοδηΐθ 

« φυὶ ἄυο ἰδἰΐ οβδοπί, Μδο;δοποιηψυς δὸ Ροάδὶ ἐγ υτη Ο6]6- 

« Ὀδγδηϊοῦ.» Τδηΐίδ ἱπβύῦροῦ Ὀοδίυπι Ὠοδίγυ ὈΘηΘΥΟΙ] οη ἰδ. 

ἀϊφηδίιιβ 6βὲ ἀδι}8, υἱ, γεἰτ} φ] ἴῃ 1Ποδίτβ ἰδυ 68 δ] ογ ἢ. 

ἀδοδηϊδηΐ, [0 οἱ ἰρβα 86 βίἰἰογὶ(, νοσθαυδ οἶδγα οἱ ἢ 1. 

οοπηροδίϊο, ργοίθηβδ ἀδχίγα [αυϊά πὶ τογῸ ἰρβᾶ υϑγθα πυι ἰδ 
τοίεγγο Ἰυναῖ 9), ὀχ ἰδίηδγο πο αὐ  νογὶϊ.: « ῬγοοΙ 5 ἀδοιις 

« οἰν ἰδ(᾿8. ν Οὐυοάηδπι γεγο ροίαϑί 6556 αἰ υἃ πη8}0}5 (65{}Π|0- 

πἰυπι ἀ6 Ὀθα(ἰΞϑἰηἱ ᾿λ.}05 νἱγὶ δηγίοἰ [8 ουη ἀθο ἢ Αἱ {116 αυΐ- 

ὅδε ργορῖογ ἰπδίζηπδαι δυιρδί ἰδ), φυᾶ αἰ ὑοη]υπροθαίωγ, 

Ὠπηαιιδη) ἰδογΎ π)88 ρου] οοη ἰπογθ, αυυπὰ ἢυ7 5 ἃρυ πος 

γοὶ τηϑηϊοηοιῃ (δοἰΐ, ἀἰνπυπιαυο ἀδ 56 δῃοοπηυΠ) ΟΟΠΊΠΊΘ: 

πιογᾶνϊί. 

ΧΧΧΙΠ. Οὐοάϑὶ νοὶ πὶ βἰηση δ 5 τ" 6 γ ργοβοαιΐ οἱ ΓΟΙΌΓΓΘ 

ἀο(Δηϊν!ΠἸαγί (αἰ οὐ ϑάσθηι οὐ Ρδης Μογοιγὶΐ ἢ]}ο, ἐδ [Γρηηοη- 

(ἰδ θοπονοϊοηία: ἀοοι θη 18 ἃς πη} {Π0Π1| ΟΡ, φυδι πι.- 



ΜΑΡΙΝΟΥ 

᾿Αθήνησι παρὰ τοῦ θεοῦ, ἔτι γε μὴν τὴν εὐμοιρίαν ὅσην 

ἔλαχε παρὰ τῆς Μητρὸς τῶν θεῶν ἐπεχδιηγεῖσθαι, 

ἐφ ἢ δὴ μάλιστα ηὔχει καὶ σφόδρα εὐφραίνετο, ἀδο- 

λεσχεῖν ἴσως ἂν δόξαιμι τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐνίοις δὲ 

υ χαὶ ἄπιστα λέγειν. Πολλὰ γὰρ ἦν καὶ μεγάλα καὶ τὰ 

παρὰ τῆς θεοῦ εἰς αὐτὸν ὁσημέραι πραττόμενά τε χαὶ 

λεγόμενα, ὧν διὰ τὸ πλῆθος καὶ τὸ ἀπροσδόχητον 

συγγραφῆς οὐδὲ τὴν μνήμην ἔχω γε νῦν πάνυ διηρ- 

ϑρωμένην. Εἰ δέ τις ἐπιποθεῖ κατιδεῖν αὐτοῦ χαὶ 

10 ταύτην τὴν ἐπιτηδειότητα, λαδέτω εἷς χεῖρας τὴν μη- 

τρῳαχὴν αὐτοῦ βίδλον. ρψεται γὰρ, ὡς οὐχ ἄνευ 
θείας καταχκωχῆς τὴν θεολογίαν τὴν περὶ τὴν θεὸν ἐξέ- 
φηνεν ἅπασαν, χαὶ τὰ ἄλλα τὰ μυθιχῶς περὶ αὐτὴν 

χαὶ τὸν Ἄττιν δρώμενά τε χαὶ λεγόμενα φιλοσόφως 
ι0 ἀνέπτυξεν, ὡς μηκέτι θράττεσθαι τὴν ἀχοὴν ἐχ τῶν 

ἀπεμφαινόντων θρήνων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐχεῖ χρυ- 

φίως λεγομένων. 
ΧΧΧΙΨΥ. Ἐπιδραμόντες τοίνυν χαὶ τοῖς ἀπὸ τῆς 
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θεουργιχῆς αὐτοῦ ἀρετῆς ἐνεργήμασι χαὶ εὐτυχήμασι, 
ὅυ χαὶ διὰ πάντα ἄνδρα παρισωμένον ταῖς ἀρεταῖς ἱστορή- 

σαντες, οἷον οὐδεπώποτε ἐν τῷ μαχρῷ χρόνῳ ἑωράχασιν 
ἄνθρωποι; πέρας ἤδη ἐπιθῶμεν τοῖς περὶ αὐτοῦ λόγοις. 

Γέγονε δὲ ἡμῖν ἥ ἀρχὴ οὐχ ἀρχὴ μόνον, ὑδὲ ομὴν, 
χατὰ τὴν παροιμίαν, ἥμισυ τοῦ παντὸς, αὐτὸ δὲ ὅλον 

40 τὸ πᾶν. Ἀπὸ γὰρ τῆς εὐδαιμονίας αὐτοῦ ἀρξάμενοι 
χαὶ δι’ αὐτῆς μέσης προελθόντες, ἐπ᾽ αὐτὴν αὖθις ἐπ- 
ανήλθομεν, τῷ λόγῳ τὰ παρὰ τῶν θεῶν καὶ ὅλως τῆς 
προνοίας δωρηθέντα τῷ σπουδαίῳ ἀγαθὰ παραστή- 
σαντες, εὐηχοίας καὶ ἐπιφανείας χαὶ θεραπείας χαὶ 

80 τὴν ἄλλην αὐτῶν ἐπιχουρίαν μηνύσαντες, τά τε ἀπὸ 
τῆς εἱμαρμένης χαὶ τῆς ἀγαθῆς τύχης αὐτῷ χληρω- 

θέντα, πατρίδα τε χαὶ γονεῖς καὶ σώματος εὐφυΐαν, 
διδασχάλους τε χαὶ φίλους, χαὶ τὴν ἄλλην περιουσίαν, 
μεγέθει τε καὶ λαμπρότητι τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις 

35 ἅπαντα διαφέροντα τῷ λόγῳ παραστήσαντες, ἔτι γε 
μὴν τὰ ἐχ τῆς οἰκείας αὐτοῦ προαιρέσεως καὶ οὐχ ἔξωθέν 

ποθεν ἐπιγενόμενα πλεονεχτήματα ἀπαριθμησάμενοι 
(τοιαῦτα γὰρ ἦν τὰ κατὰ τὴν σύμπασαν αὐτοῦ ἀρετὴν 
τῆς ψυχῆς κατορθώματα), συλλήδδην δὲ τὴν ἐνέργειαν 

40 αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἐπιδείξαντες χατ’ ἀρετὰν τελείαν 
προϊοῦσαν, καὶ τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς ἱκανῶς χεχορηγη- 

μένην θείοις τε καὶ ἀνθρωπίνοις χαὶ ἐν βίῳ τελείῳ. 
ΧΧΧΥ͂. Ἵνα δὲ καὶ οἱ φιλοχαλώτεροι ἀπὸ τῆς τῶν 

ἄστρων διαθέσεως, ὑφ᾽ ἢ ἐτέχθη, συμδάλλειν ἔχοιεν, 
46 ὅπως ὃ χλῆρος αὐτῷ τῆς αἱρέσεως οὐχ ἐν τελευταίοις 

ἔπιπτεν οὐδὲ ἐν μέσοις τισὶν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πρωτίστοις, 
ἐξεθέμην αὐτῶν τὰ σχήματα, ὡς εἶχεν ἐν τῇ γενέσει, 

Θ Κριῷ, μορίῳ ι΄ κχτ' 
(Φ Διδύμοις ιζ' χϑ' 

50 Ὦ Ταύρῳ χδ' χΥ 
2. Ταύρῳ χδ' μά 
α' Τοξότη χϑ' ν' 

Ο ἰχθύσι χγ 
ᾧ ὑδρυχόωῳ δ' μϑ' 

ΠΡΟΚΛΟΣ. 

ἤδη ἰσιυὰ Ρτγοςῖο Αἰποηΐς ἴεγγο ἀϊξηιδίυπι ἐπί, ὑτγοίεγοδ ἂς 

[(εἰϊε τα 8 ΖθηοΓα ργοόγβυδ βίηρυ]ατί, φυοὰ ἃ Μαῖγε ἀδίτω ἱγαὶ 

οδιϊρίε, οἱ ἰῃ χφυο ρο(βϑίαλυ πὶ ἰπυπιριᾶγα δὲ ρδυάετγε εο- 

Ιοδδῖ, [ογίϑ Ἰθοίογίδυϑ πηι]8 ἰοπιεγα ἀΐοογα, 8} 115 ἱπεγοᾶί- 

Πα ργοίογγε υἱάθρον. Μυ] ἃ ἐπΐτι οἱ πιᾶριιᾶ (υετγυπὶ 4υοῖ ες 

ἄθδ ἴῃ ἰρβιιπ Ὀθηο (Δοίδ οἱ ἀϊοίδ, φυδ' ἀυυ πὶ ἱππυπηεγὰ αἰαὶ 

οἔ ἱπδυάϊία, πθς ἴρ56 δοουγαῖδ πηρπιογίδ ἰῃ ᾿γεϑεΏ ἰεΏξο. 

Ουοάκΐ αυΐβ ἀοδίἀογαί οἰΐδη) ἴῃ 1.18 φυδὶῖς (υετῖϊ οορποδοεγε, 

αὐ ΠΠὈγαπι ἀ6 τηδίγο ἀθυπ) ουοῖϊναΐ ορογίοϊ, ἐχ 400 ἰδῖο! - 

ἸΙμεῖ, ρἰν!οβορίνυιην ποῦ δῦϑαθς ἀϊνίπδ ορε οἴπϑεπι ὁδαε ἰΠ ας 

{ποοϊορίαπι ἱπ Ἰυσεπὶ ργοίγαχίβϑα, οἱ ργϑίογεδ, αυδεῦπαυε 

οὕ ἀ6 οδάοι ἴυπι ἀ6 Αἰ ἰῃ (Δ 00υ}}8 ἀσυπίυν ἀϊσαηίαγτε, 

ΡΠ οδορ ἶοο ποτα Θχρ ἰοᾶ856, υἱ οοββοηΐ ἀεηίᾳυε ρούΐδᾶς 

διιγ68 ἰυγθδγὶ ρμαγοορίβ Ἰδππθη(δ( θη υ8 οοἰεγίδαυε ααϊθει5 

ἡΠ1ἃ ρογβοπδηΐ ρἰθηΐβ Ἰηγϑίογὶ!. 

ΧΧΧΙΨΥ. Ροβίᾳφυδηι ἰρίίυν Υἱγί ἴοι Ῥτοοῖὶ εἰΐδπὶ {ΠΘΌΓΕΙ- 
οδη οἰ θαι δοίίοη68 80.40.88 [Εἰ εἰ[ογ 1} οἶγοδ δασράδαι ἐτὸ- 

πογυηΐ ρογοιγγίπιυβ,, οδἰοπαϊπηυδαυδ, ευπὶ 4υογβ βέθετε 

υἱγίυυπῦ ἤθη Πλπογοπὶ ἜΧβ 1586, 4υ]6π) οὐγία υἰγαπι ΠΕ 

Ἰοηρίβϑ πιὰ ἰΘμΡΟΥΆ ΠΟῚ ΘΟΠΒΡΟΧΕΓΕ Πηογίδ!ε8, δυρεγοεί υἱ 

ἤποπι οταιϊοηὶ ἀ6 ἢΠ| 0 ποϑίγα ἱπιροηᾶπιιβ. ΕΠῚῚ οπῖπη 21 

ἰυπι ποθὶβ πο ργίηοὶρίυ τι δογιηοηΐδ ἀυηίδχαΐ, Ποχυδ, αυοά 

οδί ἴπ ργουογοίο, ἰοϊζ8 ἀἰπυἀΐυπι,, 504 ἰρβα ἰοἴυς ἱπίομες. 
Α ΡἰΠοϑοριἑ οαΐμι [(ἐΠΠοἰἰαῖο (δεῖο ἰπί10, ρὲῦ εδηάοτωῃ ρμεὸ- 

Εγοββᾶ ογδίϊο ποβίγα δὰ {ΠΠ πὶ ὐπὸ ἰἰογυπν γοάϊΐ, ροδίηυδιο 

ΘΧΡΟΒΠΪ 118 40188 ΥἶγῸ ΘαΓΟρΙΟ ἃ ὁ ΐ5 ργον ἀοη ἴδαυθ ἐοποῦθδα 

ἤπογα Ὀομᾶ, διιάϊίᾳς ργοιηρία ργθοθβ, εἰ υἱϑῶς δρεοίοϑ ἀθο- 

γα, εσγδίίοπθϑ 4406, οἱ φυδηὶ ργείογαδ 1Π}} Ορεῖ 591}- 

εἰζυδίποιηαιια ἀϊ! ἰοσίαίαπη [ὀσογυηΐ, ρογϑθου. ἘΔ φυυ- 

46, ια: Βοπο [Δἴο δυβρίοδίδαῃο (ογίυπα ἱρδί οὈἰΐσοτο, ἐχ- 

οἰ οαΐπυ5.,, ραίγίδπι., ράγθηῖθβ, Βοπιπὶ ΠΑ θαι ςογροτ, 

ργϑερρίογοβ, δηηΐοοβ, θοπδαυο γα] ]18 βἰνε (Δευ  δίε5. Οὐαξ 

δἰησι!α ΄υυηὶ ἰοηζο, αυδπὶ ἰῃ 8115 ΟΠ πἸ θῸ5, πηδλ)ογὰ δὲ 

δρ!οπαϊάϊογα ἴῃ {Π|0 (υ͵586 οβίοπϑβα ἃ ΠΟδἷ8 δυπί,, ἴμπι ἢ 8 

4υοαιο αἰ Πσοηΐεγ οπυπιογαίδ, αὐ ΠΟ ροδϑεηΐ ρΓῸ οχίπα- 

8665 διδεῖ (ἰ8 Ιομοοὶπ 9 δου, 56} ΔΌ διιὰ ἱμϑί5 τοϊυῃίδϊο 

ἀοροπάογοηΐ, 4ιυδ!δ δυπὶ δπίην εὐυ5 δεουπάπην τἰγίοϊεῖι 

υπἰνογβᾶπι γοοῖα ἃς ργώροϊαγα σοοίδ. Αἰᾳιδ [Δ δ μλπιὰ [1 

ἀσπγοποίγανί πηὰ8, τροηΐοπι ο᾽υ8 δὲ τυἰγίυμβ ρεγίοε ἰϑδίπις 

[(αοἰϊρία πη Ορόγο 'ρ50 ρογνυθηΐβϑθ, ὈΟἢΪ5 ΟὨλὨβ5 δερεγί5 ἀϊτίδις 

᾿υπιδηΐδαμο ἰῃ Υἱᾶ ρογίδεία [6] }οἰδδίπη οἰπεῖδπι ἃς Ξἰἐρφῖδπα. 

ΧΧΧΥ͂. ὕὲ νογὸ οἱοσδιηίόγαπ ἢ εγάγυπι 51 ἀἸοϑ εἰ ἐτ 

δοίγογυῃ δἰ [., 50}} 410 Ππαῖιι5 ἐβῖ, οοῃ) οεγα ηυόδηὶ κογίε 
Υἱῷ φυ ἰρϑὶ οὈίρις, πιϊπίιπα ἰηΐεγ Ρνοβίγοπιδα πές Ἢ 
πηοθϊοογίθυβ, 5οἃ τογὸ δχ ργαοὶρυΐβ δὸ [6] 1055: Π}5 δλδὶὲ- 

αἰεθ8,, δβοιιθῃ)δ ψθαίυ γα ἱροίυ8 (ος ἸοοῸ ἀχρόδεγὸ τοίαὶ. ξαὶϊ 

ἰειίυν 
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ζ 17 29 Π 
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ὡροσκόπος Κριῷ ἡ ι8' 
Μιεσουράνηυα Αἰγοκέρωτι δ' μβ' 
ἀναδιθάζων Σχορπίω χδ' λγ 

Προγενομένη σύνοδος ἵδροχόω ἡ νᾶ 

δ ΧΧΧΦΕΥΙ. ᾿Ετελεύτησε δὲ τῷ δ΄ χαὶ χ' χαὶ ρ΄ ἔτει ἀπὸ 
τῆς ἸΙουλιανοῦ βασιλείας, ἄρχοντος ᾿Αθήνησι Νιχαγόρου 

τοῦ νεωτέρου, μηνὸς κατὰ μὲν ᾿Αθηναίους Μουνυχιῶνος 
«ζ΄. χατὰ δὲ Ρωμαίους ᾿Ἀπριλίου ιζή, Καὶ θεραπείας 
τὸ σῶμα ἠξιώθη κατὰ τὰ πάτρια τὰ ᾿Αθηναίων, χαὶ 

το ὡς αὐτὸς ἔτι περιὼν διετάξατο. Καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο 
ὑπῆρξεν τῷ μακαρίῳ ἀνδρὶ, εἴπερ τινὶ χαὶ ἄλλῳ, 
γνῶσις χαὶ ἐπιμέλεια τῶν δρωμένων περὶ τοὺς ἀποι- 
χομένους. Οὐδένα γὰρ χαιρὸν τῆς εἰωθυίας αὐτῶν 

θεραπείας παραλέλοιπεν, ἑχάστου δὲ ἔτους χατά τινας 
15 ὡρισμένας ἡμέρας, καὶ τὰ τῶν ἀττιχῶν ἡρώων περι- 

νοστῶν, τά τε τῶν φιλοσοφησάντων μνήματα, χαὶ τῶν 
ἄλλων τῶν φίλων χαὶ γνωρίμων αὐτῷ γεγονότων, ἔδρα 
τὰ νενομισμένα, οὐ δι᾿ ἑτέρου, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐνεργῶν. 
ΜΙετὰ δὲ τὴν περὶ ἕχαστον θεραπείαν, ἀπιὼν εἷς τὴν 

“ὦ Ἀκαδημίαν, τὰς τῶν προγόνων χαὶ ὅλως τὰς δμογνίους 
ψυχὰς ἀφορισμένως ἐν τόπῳ τινὶ ἐξιλεοῦτο. Κοινῇ δὲ 

πάλιν ταῖς τῶν φιλοσοφησάντων ἁπάντων ψυχαῖς ἐν 

ἑτέρῳ μέρει ἐχεῖτο. Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ὃ εὐαγέ- 

στατος τρίτον ἄλλον περιγράψας τόπον, πάσαις ἐν αὐτῷ 

ὧδ ταῖς τῶν ἀποιχομένων ἀνθρώπων ψυχαῖς ἀφωσιοῦτο, 

ΠΠερισταλὲν, ὡς εἴρηται, καὶ αὐτοῦ τὸ σῶμα χατὰ 
τὴν παρ᾽ αὐτοῦ ὑφήγησιν, καὶ ἐχχομισθὲν ὑπὸ τῶν 
ἑταίρων, ἐτάφη ἐν τοῖς ἀνατολιχωτέροις προαστείοις τῆς 
πόλεως πρὸς τῷ Λυχαθηττῷ,, ἔνθα χαὶ τὸ τοῦ χαθη- 

80 Ὑεμόνος Συριανοῦ χεῖται σῶμα. ᾿Κκεῖνος γὰρ αὐτῷ 
᾿ τοῦτο παρεχελεύσατο ἔτι περιὼν, χαὶ τὴν θήχην τοῦ 
μνήματος διπλῆν διὰ τοῦτο ἐργασάμενος. Καὶ μετὰ 

θάνατον δὲ ἐπειδήποτε ἐδουλεύετο ὃ ὁσιώτατος μὴ παρὰ 
τὸ χαθῆκον εἴη, τὸν αὐτὸν ὄναρ [ἔδοξεν ἰδεῖν] ἐπα- 

85 πειλοῦντα αὐτῷ, χαὶ διότι μόνον τοῦτο ἐνεθυμήθη. 
᾿Ἐπιγέγραπται δὲ τῷ μνήματι καὶ ἐπίγραμμα τετρά- 
στιχον, ὃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἐποίησε, τοιοῦτον " 

Πρόκλος ἐγὼ γενόμην Αύχιος γένος, ὃν Συριανὸς 
Ἐνθάδ᾽ ἀμοιθὸν ἑῆῇς θρέψε διδασχαλίης " 

40 ΞΞιυνὸς δ᾽ ἀμφοτέρων ὅδε σώματα δέξατο τύμδος" 
Αἶθὲ δὲ καὶ ψυχὰς χῶρος ἕεις λελάχοι. 

ΧΧΧΥΊΤΙ. ᾿Εγένοντο δὲ χαὶ διοσημεῖαι πρὸ ἐνιαυτοῦ 
τῆς τελευτῆς, ὡς ἢ ἔχλειψις ἢ ἡλιαχὴ, οὕτως ἐναργὴς, 

ὥστε χαὶ νύχτα μεθ᾽ ἡμέραν γενέσθαι. Σχότος γὰρ ἐγέ- 
45. γετὸ βαθὺ χαὶ ἀστέρες ὥφθησαν. Αὕτη μὲν οὖν ἐν αἰγο- 

χέρωτι ἐγένετο χατὰ τὸ ἀνατολιχὸν χέντρον. ᾿Ἀνεγρά- 
ψαντο δὲ χαὶ ἑτέραν οἱ ἡμερογράφοι, ὡς ἐσομένην χαὶ 
αὐτὴν πληρουμένου τοῦ πρώτου ἐνιαυτοῦ, Τὰ δὲ 
τοιαῦτα περὶ τὸν οὐρανὸν δοχοῦντα συμθαίνειν παθή- 

60 μᾶτα, σημαντιχά φησι γίγνεσθαι τῶν περὶ γῆν συμ- 
θαινόντων, χαὶ ἡμῖν δὲ σαφῶς ἐδήλωσε τὴν στέρησιν 
καὶ οἷον ἀπόλειψιν τοῦ ἐν φιλοσοφίᾳ φωτός. 
ΧΧΧΥΠ]. Ἐμοὶ μὲν οὖν καὶ ταῦτα ἀποχρώντως περὶ 

τοῦ φιλοσόφου ἱστορείσθω. ᾿Εξέστω δὲ τῷ βουλομένῳ 

ΜΑΆΙΪΝΙ ΡΆΟΟΙ5 ΧΧΧΥ͂Ι. ΧΧΧΥΙ;, ΧΣΧΥΠΙ. 169 

Ἠοτοβοορῃ9 895 (9 Ὑ 

Μοάϊμπι οαἰὶ ᾿ά4. 4 ἃΧ 

ἐδ 5ἰνε σἂραΐϊ ἀγδοοηΐϑ 24 33 

Νον ππίμυπι δηϊορτοβδυπι παίν δῖ ἢ 3 51 
͵ 

ΧΧΧΨῚ. Ὀϊδορϑοίί Ργοοῖυδ ὁχ ἢδο Υἱίδ δῆηο ροδὶ 7 ]18πὶ 

᾿πηρατίυπι σοηἰοδίπιο Υἱροϑίηηο φυᾶγίο, Αγοποηίο Αἰ οηΐδ Νὶ- 

οδρογᾶ ᾿υηΐογα, πηυγοἰοηΐς δί(ἰοἱ ον ΒΟΠΊΔΠΟΓα πὶ ΔΓ β 

αἰ βορξϊπηο ἀθείΐῃηο. Οογρυβ ὄχβδησυο γἰΐα ραίγίο Αἰ]ι- 

πἰοῃβιπὶ ουγδίαπι 65ζ, 60 ἴρ56, φιιηι δά νι δυρογδίαβ (γαῖ, 

ργδοοορογαῖ. Οιιοάδὶ ουϊᾳυδη), ἰνυἷς οατία νἱὶγο θαι ξβϑἰπηο 

δάεογαί φιοηυδ ποι ἃ οἱ οὐγὰ αἰ οΠ5 οἴ αϊοΟΓΌ τ, 4185 ἀ6- 

(υηοἰΐδ ἀορεηίυγ. Νοαῦθ οηΐπῇ υ]]} Δ ἸοσΌΠπ) σοηδυοία ρος 

ΓΌΠι το σφ οΠἶ8 Ὀγορίογπ ἰδ, δοὰ αυοϊδηπίβ μοῦ οογίοβς ἀΐθ5 

ἰην 81 δὰ Αἰ οογυπ) ἢδγουπι,, ἴχπ| ὉΠ] ΟΘΟρΡΠογυ συοαῦθ 

ΒΟΡΌ]ΟἾ Γᾶ, δ ίογιιπη ργϑοίαγθα διηϊσογυπι ἱρβίυ8 δς (Δ α}}}}8- 

Γι π. Δ η 05, ΠΟ ΡΘΓ 8]}1, δοὰ ἰρεα ᾿υ δία (οοἰΐ, ΕχΠ}ὶ- 

μοι 18 δἰ σ0}}8 σοηγυθηίοπία σα] δ. Ποηογα, ἰῃ Αοδάο- 

[8 Π} ὈΓΟΕΓΟδ518 5: Πρ} ]ἰΐπὶ ἰδὲ ἴῃ ἸοοΟ αφυοάδη) ρ]δοανὶξ 

ΠΔΠ68 Π.ΔΟΓΌΠῚ δυογυπ) ΟΟρβΠδίογυ 6, τηοχ ἰη δ᾽ ἰογᾶ 

ρΡαγίο ο)υδάδηιν Αοϑάδηγοθ ΟΟΠΠλ 6 Γ ὑπ ν οΓβἰ8. Δ 80) 0.8 

οπηπΐμ ἢ) δυρρ σαν! ΡΠ Οσορογι). Ουΐθυϑ τοὶ σίοηΐ δι 9 

ἀε[υποίι5 νἱγ ργϑβίδη [ἰβοἰπηὺ5 (ογίϊο ᾿Ιοοο δὰ πος ἀοϊρεῖο πηΐ- 

γογοὶς ΠῚ Δ 0.8 οι Π πὶ ἀοίΠΟΙΟΓΙ ἢ δδογὰ ἴροϊί. Ῥγοοὶὶ 

ἰσίίυγ οδανοῦ ὁχ ᾿ρϑὶι8 ργιυθδβογίρίο, σϑὺ ἀἰχί πηι, ςοΙρο- 

δίία πη, οΠογοη 08 8ηιοἷ5, ἰυ Πγ}{τ|π| 681 ἰπ ογ δ η4}} ραγίο 

ΒῸ ὈυΓ Ὀϊογυ! ἢ ργορο Τγοδυοίίυ πη), υδ ὶ εἱ ϑγγείδηίΐ, ργδοοθ- 

Ρίογίβ 6}}15, ΘΟΓρυ5 γοαυ θϑοὶί, αυἱ ρθ66 ἢος, φυρμη δάϊις ἰῃ 

Υἱν 5 οββεῖ, ῃοδίγυμπ γορανογαΐ, οἱ δορυ !οἢτὶ ἰοου]υπὶ ἀυρ!}}» 

οοῖῃ ἰάοθο ἤογί Ἴσμγανογαί. Ουυ) ροῦγοὸ δοουπὶ ἀο] ογΓαγοῖ 

ΠῚ ΒδΠΟἰἰδδί 8, Π6 40] αυ δῖ " 6586[ ἰπάδοθη8 δῖ ρϑγυπὲ 

ἀοοογυηι, ἰάθη οἱ ρϑῦ δοιμηίυπι Υἱβυ 8, γοργοῃοηθῃ8 ΘΌΠὶ, 

υοά νεῖ ἰὰ οορ᾿ἀγνογὶ(. ᾿πρβογὶρίυηι δῖ βδορυ !οἢγο ορίργδη)- 

[Ὧἃ, αυδίυον σοηϑἰδη8 νογδίθυ8, ηποἀ 'ρ56 510ὲ οι ροϑηὶξ ἴῃ 

[δῆς βοη θη [Δ : 

Ρτοοῖΐαβ οζοὸ ΠοΙς γοίυδ [4660, 5, ορί[πι6, ἃΙυπιηα 
ΒΘΌΘΟΘΒΒΟΓΠΕ6 ἴυι5 ηυἱ, ϑγγίδπο, [ε]. 

Οοῃάϊϊα οεπιπιοπὶ ΒοΟ ἰὐπη}}}0 διιηΐϊ σοῦρογᾶ Ποβίγᾶ ; 
δἰο εἴ υἱγδπιαᾳυδ απίπηδαὶ σα ΐοδ ἰορία ἰοΠποηφ. ᾿ 

ΧΧΧΥ͂ΙΙ. Νοῦ ργορποβίίοδ ἀοἤ!Θ ΓΘ ἃπη0 4υἱ 68 οὈἑίυτη 8- 

(ροϑοὶί, νϑ] υἱἱ ἀείθοίιι8 80118 ἰδηίυβ, υἱ ἱπιογάΐα ηοχ ἰηἰομ αὶ 

νἱἀθγείυγ. ΤΟΏΘΌΓΔ Θηἶπὶ ἱμσγυθθδηίΐ σγαν βδίπηθο, υἱ Δ5ίγἃ 

οἰΐδπι 18 οΟἶο δρραγογοηί, Αοοϊ ἐ πος, φυυπὶ δοὶ νογβαγοίυῦ 

ἱπ σδργίσοτῃο, ἱπ σἀγάΐηθ ογί θη] ;. Ργϑίογοδ δ᾽ δπὶ 4υ 0406 

ΘΟ] ρϑίη 80118 δάποίδγυηϊ βογρίογοβ Εμὶιοπηογίἀ ἢ) (αἴ Γ8 πὴ 

8ΠΠη0 ῥΓΟΧΙΠΊΟ ὀχδοίο. Ὠἰουηίιῦ δυ θη) ΔΌΟΓΘΒ οὐ) υδηιοάὶ 

οΟὐἰοβίη σογρογιπηι ΟὈδοῦνδῖ! ρογίθ πα ογ θᾶ, 4υδὲ ἰῃ (ΘΥΓὶ8 

οσοπξηρσυπί : πο ὶβ σογία ργι να οπθπ οἱ αυδοὶ ἀοίοο ΟΠ 61) 

οχί τ ᾿υπι 8 ΡὨἰ]Οϑορ ἰὰ5 ρογβρίοιια δάπιοάιϊιπι οχο μδἷ8 

βἰρηϊποαυ 

ΧΧΥΊΠΙΙ. Αἰχῦυσ [δὸς ἀ6 ρἢ ἢ! οϑορί!Ο ᾿δοίοηυ8 ἃ πια Ὠδιγδία 

βυ(Ποϊδηΐ. 58 π) 8118, 4] ἰὰ Δ οΓὶ5 ἰῃ 56 βυβείρογα γοϊυογίηξ, 



σ' 

Θ 

110 « 

χαὶ περὶ τῶν συγγεγονότων αὐτῷ ἑταίρων τὰ ἀληθῆ 
ἀναγράφειν " πολλοὶ γὰρ αὐτῷ πολλαχόθεν ἐφοίτησαν, 
οἱ μὲν ἐπὶ ἀχροάσει μόνον ψιλῇ, οἱ δὲ καὶ ζηλωταὶ χαὶ 
διὰ φιλοσοφίαν αὐτῷ συσχολάσαντεςς. Καὶ τὰ συγ- 
Ἰτράμματα δὲ αὐτοῦ ὁ φιλοπονώτερος ἐπὶ χεφαλαίων 
ἀπαριθμείσθω. Ἐγὼ γὰρ διά τε τὸ ἐμαυτοῦ συνειδὸς, 
χαὶ ἵνα ἀφοσιώσωμαι πρὸς τὴν θείαν αὐτοῦ ψυχὴν χαὶ 
τὸν εἰληχότα αὐτὴν ἀγαθὸν δαίμονα, χαὶ ταῦτα προή- 
χθην εἰπεῖν " περὶ δὲ τῶν συγγραμμάτων τοσοῦτον ἐρῶ, 
ὅτι ἀεὶ μὲν τῶν ἄλλων πάντων προετίθει τὰ εἷς Τί - 
μαιον ὑπομνήματα, ἠρέσχετο δὲ πάνυ καὶ τοῖς εἷς 
Θεαίτητον. ἘΓώθει δὲ πολλάχις χαὶ τοῦτο λέγειν, 
ὅτι « Κύριος εἰ ἦν, μόνα ἂν τῶν ἀρχαίων ἁπάντων 
« βιθλίων ἐποίουν φέρεσθαι τὰ Λόγια καὶ τὸν  ίμαιον, 

156 « τὰ δὲ ἄλλα ἠφάνιζον ἐχ τῶν νῦν ἀνθρώπων, διὰ τὸ 
« χαὶ βλάπτεσθαι ἐνίους τῶν εἰχῇ καὶ ἀδασανίστως 

« ἐντυγχανόντων αὐτοῖς. » 

ΜΑΡΙΝΟΥ͂ ΠΡΟΚΛΟΣ.. 

Ἰηἰορτγιπ ογὶὶ οἰΐδπ) ἀδ ἀἰθοῖρυ} }8 ο)08 δίᾳφθε δ οῖς τότ [,- 

(ογἷ5 ἔγδάδγθ. Ρ]υγίηιοθ δπΐα τππάΐχυθ δγοηίδηϊοο ἐμείσι 

{γραυσηΐαθβο οοηϑίδι, 8105 ἀυπίδχδί δυάϊίογοβ, δῖος οέΐδιω 

βοοίδίογοβ δϑδιυοὺ ἰρβίυβ ἀοοί γί πδθ, δ ργορίος ρμἰἐοϑομδξδια 

111 δι αγοβ. δογὶρίδ αυοηῦθδ Ῥγοοὶ! δἰ ηρ δ τοοδεκθεὶ 

ορίοπι δ 410, 4ιυἱ πι6 εἱΐ Ἰδθδογίοβδίοσ. Νἔαπη ἢδος ἰπέπει 

ἰγδαϊαϊ, ργοργίδβ οοῃϑοίοπ δ υἱ δι ἰϑἴδοογοῖ), ἰοπίδεογαευς, 

αἰ νίπδπι 6 ῬτγΟΟΙ! δηΐπηδπὶ ὈΟΠπυπΊαυσ {||{Π6 σοδίυτο ςϑεοῖς 

οοδγο. δ βογίρ(ί8 ἰρσίέυγ ρἢ οϑορὶνὶ ἢΐ}} δάάὰο, ποδὶ σθοά 

το αυΐα υπί γογβίβ Βοιροῦ ργ δίοβ δυάϊνὶ οοτηοηϊδγος ἐδ 

Τιπηδοα ; το οιμϑηίογ οἰΐδπ ρΓΟΌΔΙ διιηΐ σον ροαὶςὶ δ ἰῷϑο 

ἰη Τηδρίοίυμ σοπιπηρηίδγιὶ. Ἰάδπ) (γΓοσυσείογ ἀΐοδεο δοϊἶαα 

θδέ, ρ6γ 86 βὲ οἰδγοί, 56 ὁχ οἵγηΐθυβ βογίριἰ5 νείοευπι βοὲδ 

δογυδίυγαπι, Ογδου]ὰ ἃ Τί πρυω. « Οοίογδ » ἰπ4υ} « Δ8ο- 

« ἰογϑη υπίνοτάδ, δοἰδί! 416 ργοοβοης. 50 Ὀἰ γα ογοηι, φυΐὰ δνεν- 

« ἴο8 οοπίϊηρί!  οὔοηπάϊ!, φυυπὶ ἰοἜΓ δος ρθε οι υϊ δὰ 

: « 6ἃ ἰοροηάδ δοοοαυῃϊ. » 



ΙΝΌΕΧ. 
Αϑίεγίβοὶ δίξιιι μη ἀρροδίίυπι ὁδὶ εἶ8, φυογυτα νογρὰ δῖ [οϑ [ΠΟ Ϊ8 ἃ ΥἱιΔΓΏ ΠΣ δογρίοσι "5 ἃ ογυπ ιν. 
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Ὀδη}}}. 189; 425 ἀπο θ!  πᾶ59 τὴδχίπηα ἰγϑσίατοηηὶ εἰ 
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ΔΡΡΟΙΪδπί, .4Π}}}}. 255; δογιηὶ γοσθηϑιβ, 10ή, 2Ρ θη; 
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Ἀ 
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ϑαάνψοιμς Ὀϊοξουγογαμ οἱ σδ ϊγογυη Ρδίεῖ, 
δαϊοπίπα ΟΠ ἰδηὶ οοπ)υχ, ΡΙοί. 13. ὁ 250; δὶ 
δαϊμδίίμα Ογηίουβ, Ὀδη. 89 ; οἰοιοη Πα ἊΣ 9) 

οΟΥ 15 Ποπιίθαην ἱπηπιϊ ποηίοπι, ΠΙΟΓΙΘΙΝ ᾿ ᾿ 

«οί, ἐνεν. 

θλη.. 302. 



ΙΝΌΕΧ. 

δαπιοί γαςσία ταγοίογίδ, 7810]. (51. 
ϑαπιῖι5 ἰη51}}8, 10]. 9 544. ; Ροτρὲ!. 1,2; Ὠδῃ). 217 ; 58πη1 
μοι γα! πὰ, 7810]. 26; Ρογρῆ. 9; ϑδῃηὶΐ ἔδπη6 Ὀγοβϑὶ, 
Ρογρῖὶι. 1; ἰῃ ΡΥΓΠδρογᾶμπι ΖΌΟΙΏ040 86 ξοβϑογίης, 4 1}0]. 
420 54. 

ϑαπιῖις Οορ 416 ηΐο», 58:0]. 3. 
δαΐζιγηῖα Υἱΐα, Ὠδηη. 22. 
δαίμγ πα χυοπηοάο ἃ ΡΠ αἰη]οἰθυ8 οἱ ϑγτγὶς ποπιϊποίυν, Ὠδπ,. 

{15 ; αἱ Περ(γ]} δδογί, 203. 
δουγι5 ἰηπι}} 8, ΡοΟΓΡἢ. 10. 
δουνέμα;, ΏΔπι. 68. 
δοηιοῖο, ΟἸγρ. ᾿. 2, 14. 
δορίοηι Σαρίεπίας, ΦΆΤΟ. 83. 
δογαρίοη ΑἸοχδηάγίηυϑ, ΡΙοἰϊηὶ ἀϊδεΐρυ} 8, ΡΙοΙ. 7. 
δογροπίος ἴῃ 1ἰα]ΐα, 781]. 142. 
ϑουργίαπις, ὨάΤΩ, 165, 290. 

. δουογμδ ἱπιρογδίογ, "οί. 2; ἤδη). 196. 
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